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 نحو تكييف عقد الالعب المحترف بعقد عمل
 *أحمد عبد الدائم، عبد الرزاق سفمو

 قسـ القانوف الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة حمب
 * طالب دراسات عميا )ماجستير(

 الممخَّص
عػػػػب المحتػػػػرؼ وتػػػػـ التضػػػاربت ءرال الاق ػػػػال حػػػػوؿ التكييػػػػؼ القػػػانون  لعقػػػػد ال

ف اعتبػر  عقػد مقاولػة، ومػن ـ مػف اعتبػر  عقػد االستقرار ف  الن اية عمى رأييف، فمػن ـ مػ
 عمؿ.

ننػػػا نسػػػعى فػػػ   ػػػذا البحػػػث إلػػػى إمبػػػات الػػػرأي المػػػان  معتبػػػريف عقػػػد الالعػػػب  وا 
المحتػػرؼ عقػػد عمػػؿ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إسػػقاط عناصػػر عقػػد العمػػؿ عمػػى عقػػد الالعػػب 
المحتػرؼ، إال أنػػق عقػػد عمػػؿ ذو طبيعػة خاصػػة، و ػػذ  الخصوصػػية من ػا مػػا يرجػػ  إلػػى 

 المحترؼ، ومن ا ما  و مستمد مف طبيعة العقد ذاتق. الالعب

 :مقّدمة
قّممػػا ورد فػػ  القػػوانيف والمػػواضي الرياضػػية التػػ  أطمقت ػػا التمػػريعات والتنظيمػػات 

، ومف ذلؾ ما جػالت الالعب المحترؼتعريؼ لعقد  الناظمة لالحتراؼ الوطنية والدولية
ات العربيػة المتحػدة عنػدما عرفػت بق الضحة أوضػاع وانتقػاالت الالعبػيف فػ  دولػة ا مػار 

عقػػد محػػدد المػػدة يمػػمؿ الحقػػوؽ والواجبػػات بػػيف النػػادي "عقػػد االحتػػراؼ الرياضػػ  ب نػػق  
والالعب واسـ وكيؿ الالعب إف وجد موقػ  عمػى جميػ  صػاحاتق مػف الطػرفيف ومم ػور 

 .[1] "بختـ النادي
، وتطػرؽ ون خذ عمى  ذا التعريؼ أنق لـ يوضي محؿ العقد والتزامات الطػرفيف

 إلى األمور المكمية أكمر مف تعرضق لمموضوع.
كػػرة  فػػ  حػػيف تعػػرض الاقػػق الارنسػػ  ل ػػذا الجانػػب، معرفػػًا عقػػد احتػػراؼ العػػب

 عقػػػد يتع ػػػد بمقتضػػػا  الالعػػػب بػػػ ف يقػػػدـ لمنػػػادي المتعاقػػػد معػػػق كػػػؿ قدراتػػػق"القػػػدـ ب نػػػق  
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مكانياتق البدنية، وذلؾ مف خالؿ مماركتق ف  المباريات والمسػابقات، وذلػؾ لقػال أجػر  وا 
ويبػػدو أف  ػػذا التعريػػؼ يوضػػي بليجػػاز محػػؿ العقػػد وااللتزامػػات المترتبػػة  .[2](1)"معػػيف

عمى عاتؽ طرفيق، وكاف مف األفضؿ لو ذكر التعريػؼ أف العقػد  ػو عقػد محػدد المػدة، 
 ف العقود الزمنية المحددة المدة دومًا كما سنرى الحقًا.فعقد االحتراؼ الرياض  م

بمػا يمػ    الالعػب المحتػرؼومف خالؿ كؿ مػا سػبؽ يمكػف لنػا أف نعػرؼ عقػد 
 ػػو عقػػػد محػػػدد المػػدة بػػػيف الالعػػػب والنػػادي، يمتػػػـز بمقتضػػػا  الالعػػب أف يضػػػ  كامػػػؿ "

 ػػػا النػػػادي عطاضػػق الرياضػػػ  فػػ  خدمػػػة النػػػادي، واالمتمػػاؿ لاللتزامػػػات األخػػػرى التػػ  يرا
لتنظيـ  ذا العطال والمحافظة عميق، لقال أجر وبدالت أخرى ماليػة وعينيػة يمتػـز النػادي 

 ."بت ديت ا لالعب
يػػدخؿ فػػ  طاضاػػة العقػػود  ،بعػػد  ػػذا التقػػديـ الالعػػب المحتػػرؼ،وال مػػؾ أف عقػػد 

ف ػػؿ يعتبػػر  ػػذا العقػػد عقػػدًا  ،غيػػر المسػػماة طالمػػا أف الممػػرع لػػـ يخصػػق ب حكػػاـ معنيػػة
ينػػدرج فػػ  ، عمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ، أـ أنػػق ال يتبػػ  ألي مػػف العقػػود المسػػماة  بحتػػاً  خاصػػاً 

 ذات احكامق ألبالتال   يخض و إطار أحد العقود المسماة 
حتػػرؼ عقػػد مقاولػػة، فػػ  إلػػى اعتبػػار عقػػد الالعػػب الم الذ ػػب قميػػؿ مػػف الاق ػػ

عقػد العمػؿ  مػا والواقػ  أف عقػد المقاولػة و  ،الجانػب األكبػر مػن ـ عقػد عمػؿحيف اعتبػر  
بالعمػػؿ  مػػف أكمػػر العقػػود تمػػاب ًا واختالطػػًا، ألف فػػ  كػػؿ مػػف العقػػديف يمتػػـز أحػػد طرفيػػق

لحساب الطػرؼ اخخػر مقابػؿ أجػر، وخاصػة إذا عرفنػا أف كميػرًا ممػف يعتبػروف مقػاوليف 
 بػػػػػػػػػػػػػالمعنى القػػػػػػػػػػػػػانون  الػػػػػػػػػػػػػدقيؽ، يوجػػػػػػػػػػػػػدوف فػػػػػػػػػػػػػ  مركػػػػػػػػػػػػػز اقتصػػػػػػػػػػػػػادي متواضػػػػػػػػػػػػػ  

 .[3] كالعامؿ
 وكػػافق إلػػى إيجػػاد معػػايير لمتاريػػؽ بػػيف  ػػذيف العقػػديف، األمػػر الػػذي حػػدا بالاقػػ

الػػذي اسػػتقر عميػػق التمػػري  والاقػػق والقضػػال، ولقػػد  ػػو عنصػػر التبعيػػة  المعيػػار الحاسػػـ
مػػا "تبنػػى االجت ػػاد القضػػاض  فػػ  سػػورية  ػػذا المعيػػار حيػػث قػػررت محكمػػة الػػنقض أف  

ر رابطػة التبعيػة بػيف يميز عقد العمؿ عف عقد المقاولة  و عنصر التبعيػة، فحيػث تتػواف
                                                           

 أصؿ التعريؼ بالارنسية  (1)
Est un contrat par lequel le jouer fournit au club ses qualités physiques en vue 

de "la participation 'a la compétition et en contrepartie d'un salaire conséquent." 
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مف يقـو بالعمؿ ومف يؤدى العمؿ لحسابق كاف العقد عقد عمؿ، وحيػث يتخمػؼ عنصػر 
 .[4] "التبعية يكوف العقد عقد مقاولة

وبػػػالنظر إلػػػى عقػػػد االحتػػػراؼ الرياضػػػ  نػػػرى أف عنصػػػر التبعيػػػة ظػػػا ر فيػػػق، 
إسػػقاط  األمػػر الػػذي يحممنػػا عمػػى ،ع الالعػػب  مػػراؼ وتوجي ػػات النػػاديويتممػػؿ بخضػػو 

 ونقتصػػر عمػػى بحػػث، الارضػػية القاضمػػة بػػ ف عقػػد االحتػػراؼ الرياضػػ  مػػف عقػػود المقاولػػة
الارضػػية المانيػػة بػػ ف عقػػد االحتػػراؼ الرياضػػ   ػػو عقػػد عمػػؿ، وفػػ  سػػبيؿ ذلػػؾ يتعػػيف 

 .الالعب المحترؼمدى توافر عناصر عقد العمؿ ف  عقد  بياف عمينا
ف توافرت  يبقػى ،الالعب المحتػرؼقد عناصر عقد العمؿ ف  ع إال أنق حتى وا 

، ذلػؾ أف اعتبػار عقػد خصوصيتق الت  يتميز ب ا عف عقود العمػؿ األخػرى ل ذا األخير
االحتػػػراؼ الرياضػػػ  عقػػػد عمػػػؿ، ال يناػػػ  عنػػػق المزايػػػا الخاصػػػة التػػػ  تبعػػػث فيػػػق روحػػػًا 

فػػ  مطمػػٍب أوؿ  وعميػػق سػػوؼ نتنػػاوؿ جديػػدة، تنػػ ى بػػق إلػػى حػػد معػػيف عػػف عقػػد العمػػؿ.
العػػػب المحتػػػرؼ عقػػػد عمػػػؿ، وفػػػ  المطمػػػب المػػػان  سػػػوؼ نتحػػػدث عػػػف اعتبػػػار عقػػػد ال

 .بوصاق عقد عمؿ خصوصية  ذا العقد
 :عقد االحتراف الرياضي عقد عملـ  األول المطمب

توضػػيي ما يػػة عقػػد  أوالً  يتطمػػب المحتػػرؼ عقػػد عمػػؿ بالالعػػإف اعتبػػار عقػػد 
، ب المحتػػرؼالالعػػمػػدى تػػوافر  ػػذ  العناصػػر فػػ  عقػػد ومػػف مػػـ بيػػاف  ،العمػػؿ وعناصػػر 

 التالييف. الارعيفو ذا ما سنبّينق ف  
 :التعريف بعقد العمل وعناصرهـ الفرع األول 

ورد تعريػػؼ عقػػد العمػػؿ فػػ  القػػوانيف السػػورية مػػرتيف، مػػرة فػػ  القػػانوف المػػدن  
الجديػد العمػؿ ، ومػرة أخػرى فػ  قػانوف 1949 لعاـ/ 84/الصادر بالمرسـو التمريع  رقـ 

تعػرؼ عقػد العمػؿ  / مػف القػانوف المػدن 640، فالمػادة /2010 /29/3/ تػاريخ 17رقـ /
العقد الذي يتع د فيق أحد المتعاقديف ب ف يعمؿ فػ  خدمػة المتعاقػد اخخػر وتحػت "ب نق  

/ 64/المػادة  فػ  حػيف عرفػت .(1)"إدارتق أو إمرافق مقابؿ أجر يتع د بق المتعاقد اخخػر
                                                           

/ مػػف 900المػػادة / ت/ مػػف التقنػػيف المػػدن  المصػػري، فػػ  حػػيف نصػػ674و ػػذا الػػنص مطػػابؽ لػػنص المػػادة / (1)
ف يخصػػػص عممػػػق لخدمػػػة القػػػانوف المػػػدن  العراقػػػ  عمػػػى أف  عقػػػد العمػػػؿ  ػػػو عقػػػد يتع ػػػد بػػػق أحػػػد طرفيػػػق بػػػ 
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 العامػػؿ بموجبػػق يمتػػـز الػػذي العقػػد "نػػق  مػػف قػػانوف العمػػؿ المػػذكور عقػػد العمػػؿ الاػػردي ب 
مرافق سمطتق وتحت عمؿ صاحب لدى بالعمؿ  ." أجر مقابؿ وا 

وعمػػى خػػالؼ الممػػػرعيف السػػوري والمصػػػري لػػـ يػػورد الممػػػرع الارنسػػ  تعرياػػػًا 
اتاػػاؽ "لعقػد العمػؿ، ول ػذا ذ ػب الاقػػق والقضػال الارنسػياف إلػى تعريػػؼ عقػد العمػؿ ب نػق  

اؼ بػػ دال عمػػؿ معػػيف لصػػالي الطػػرؼ اخخػػر وتحػػت إمػػرافق يتع ػػد بمقتضػػا  أحػػد األطػػر 
اتاػاؽ "عقػد العمػؿ عمػى أنػق   Durand. وقػد عػرؼ األسػتاذ الارنسػ  [5] "مقابؿ عوض

يتع ػػػد بموجبػػػق مػػػخص يسػػػمى بالعامػػػؿ أو األجيػػػر أو المسػػػتخدـ القيػػػاـ ب عمػػػاؿ ماديػػػة، 
، وبصاة عامػة مػف طبيعػة م نيػة لمصػمحة مػخص ءخػر يسػمى صػاحب عمػؿ أو معمػـ

 .[6] "واضعًا ناسق موض  التبعية لقال مقابؿ نقدي يسمى أجراً 
األجػػػػر، و و ػػػ   العمػػػؿ،  لعقػػػد العمػػػػؿ عناصػػػر مالمػػػةويالحػػػظ ممػػػا تقػػػدـ، أف 

ف انتاػػال أي  وعنصػػر التبعيػػة، فحيػػث تػػوافرت  ػػذ  العناصػػر نكػػوف بصػػدد عقػػد عمػػؿ، وا 
ى عالقػة تعاقديػة أخػرى ياقد العالقة القانونية صاة عقد العمؿ، وبالتػال  يحول ػا إلػ ا من

، فالعامؿ يحصؿ مف صاحب العمؿ عمى األجػر [7] غير مممولة ب حكاـ قانوف العمؿ
 لقال العمؿ الذي يقـو بق لحسابق وتحت إدارتق أو إمرافق.

 فر عناصر عقد العمل في عقد االحترافمدى تو ـ  الثاني الفرع
تػػػرؼ، ال خػػػالؼ حػػػوؿ عنصػػػري األجػػػر والعمػػػؿ فػػػ  عقػػػد عمػػػؿ الالعػػػب المح

طالمػػػػا أف عقػػػػد االحتػػػػراؼ الرياضػػػػ  مػػػػف عقػػػػود المعاوضػػػػة الممزمػػػػة لمجػػػػانبيف، ف نػػػػاؾ 
التزامات متقابمة لكال الطرفيف بحيث ي خػذ كػؿ من مػا مقػاباًل لمػا أعطػا ، فالالعػب ممػـز 
بتقػػػديـ عطاضػػػق الرياضػػػ  لمنػػػادي )العمػػػؿ( مقابػػػؿ التػػػزاـ األخيػػػر بتقػػػديـ البػػػدؿ المناسػػػب 

 )األجر(.
ضحة االحترافيػة الصػادرة عػف االتحػاد العربػ  السػوري لكػرة القػدـ وقد عّرفت الال

الالعػب المتاػرغ الػذي يتقاضػى لقػال "ب نػق   /أ/الالعب المحترؼ فػ  المػادة المانيػة فقػرة 
ممارستق لعبة كرة القدـ )عنصر العمؿ(، مبالغ مالية كرواتػب وبػدالت )عنصػر األجػر( 

                                                                                                                                          

دارتػػق، مقابػػؿ أجػػر يتع ػػد بػػق الطػػرؼ اخخػػر، ويكػػوف العامػػؿ  الطػػرؼ اخخػػر ويكػػوف فػػ  أداضػػق تحػػت توجي ػػق وا 
 أجيرًا خاصًا.
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غير الناقػات الاعميػة المترتبػة عمػى ممػاركتق بموجب عقد محدد المدة بينق وبيف النادي، 
، ومػػ  تحاظنػػا (1)"فػػ  المعػػب، كناقػػات السػػار وا قامػػة والتػػ ميف والتػػدريب ومػػا مػػابق ذلػػؾ

عنصػري العمػؿ  بجػالل عمى  ذا النص مف حيث ا س اب غيػر المبػرر إال أنػق يوضػي
قػد عمػؿ أما عنصر التبعية ف ػو أقػؿ وضػوحًا فػ  ع، الالعب المحترؼ عقد واألجر ف 

الالعػػب المحتػػرؼ، كمػػا يػػرا  الػػبعض، ممػػا يحممنػػا عمػػى بحػػث عنصػػري األجػػر والعمػػؿ 
 .مانياً عنصر التبعية مف مـ و  أوالً 
 الالعب المحترف:عنصرا العمل واألجر في عقد  -أوالً 
 عنصر العمؿ  .1

افتػػراض عمػػـ النػػاس  لػػـ يػػرد فػػ  القػػانوف السػػوري تعريػػؼ لمعمػػؿ بحػػد ذاتػػق عمػػى
/ لسػنة 151مف قػانوف العمػؿ العراقػ  السػابؽ ذي الػرقـ / /6فتق المادة /بق، ف  حيف عرّ 

لقػػال  –أو فنػػ  أو جسػػمان  –فكػػري –كػػؿ مػػا يبػػذؿ مػػف ج ػػد إنسػػان  "عمػػى أنػػق   1970
، أمػػا الاقػػق فقػػد "[8] أجػػر سػػواًل كػػاف ذلػػؾ بمػػكؿ داضػػـ أو عرضػػ  أو مؤقػػت أو موسػػم 

نسػػاف مػػف نمػػاط إنتػػاج ، سػػواًل مػػا يقػػـو بػػق ا "بحػػث بػػدور  عنصػػر العمػػؿ فعرفػػق ب نػػق  
كػػؿ "، بينمػػا عػػّرؼ الاقػػق الارنسػػ  العمػػؿ ب نػػق  [8] "أكػػاف فػػ  وظياػػة أو م نػػة أو حرفػػة

يبػػذؿ بمػػكؿ مقصػػود ومػػنظـ ب ػػدؼ تحقيػػؽ نتيجػػة  -  أو عقمػػ عضػػم-نمػػاط جسػػدي 
 .[6] "مادية أو معنوية محددة وممموسة

لػػذ ن  أيضػػًا، سػػواًل و كػػذا يمػػمؿ العمػػؿ ب ػػذا الما ػػـو العمػػؿ اليػػدوي والعمػػؿ ا
أكػػػاف  ػػػذا العمػػػؿ صػػػناعيًا أـ تجاريػػػًا، ممػػػا يؤكػػػد أف امػػػتراؾ الالعػػػب فػػػ  المسػػػابقات 
والتػػدريبات التػػ  ينظم ػػا النػػادي يعػػد عمػػاًل محضػػًا، والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ مػػا تػػنص عميػػق 
لواضي االحتراؼ الرياض ، فعمػى سػبيؿ الممػاؿ نصػت المػادة العامػرة مػف الضحػة أوضػاع 

درة عف اتحاد كرة القدـ ف  دولة ا مػارات العربيػة المتحػدة عمػى مػا يمػ   الالعبيف الصا
الالعػػب المحتػػرؼ  ػػو المػػرتبط بعقػػد مكتػػوب مػػ  نػػاٍد بمقابػػؿ مػػادي أكمػػر مػػف الناقػػات "

                                                           

يبدو أف  ذا التعريػؼ مقتػبس مػف الضحػة احتػراؼ العبػ  كػرة القػدـ السػعودية، التػ  عرفػت الالعػب المحتػرؼ  (1)
تق لعبػػة كػػرة القػػدـ مبػػالغ ماليػػة، كرواتػػب أو مكافػػتت، غيػػر الناقػػات ب نػػق  الالعػػب الػػذي يتقاضػػى لقػػال ممارسػػ

 الاعمية المترتبة عمى مماركتق ف  المعب، كناقات السار وا قامة وا عامة والت ميف.
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، "كػرة القػدـ وعػدا ذلػؾ يعتبػر  ػاوٍ  ةالت  تكبد ا الالعب بمكؿ فعم  جرال ممارستق لمعب
ف الضحػػػة تعميمػػػات االحتػػػراؼ السػػػوري وتعػػػديالت كمػػػا نَصػػػت المػػػادة المانيػػػة فقػػػرة /ء/ مػػػ

ممارسػػتق  الالعػػب المحتػػرؼ  ػػو الالعػػب المتاػػرغ الػػذي يتقاضػػى لقػػال"األنديػػة عمػػى أف  
، ف ػػذ  الممارسػػة لمعبػػة كػػرة القػػدـ تجسػػد بحػػد ذات ػػا عمػػاًل يقػػـو بػػق "..لعبػػة كػػرة القػػدـ..

اًل يتممػػؿ فػػ  الالعػػب المحتػػرؼ، حتػػى أف  نػػاؾ مقولػػة فرنسػػية تايػػد بػػ ف الرياضػػة عمػػ
 .Un travail Joué un jeu travaillé" [9]"لعب  

وتجدر ا مارة  نا إلى وجوب أف يكػوف  ػذا العمػؿ خاصػًا لكػ  تحكػـ العالقػة 
العقدية قواعد قانوف العمؿ. وأخيرًا فقد يتبادر لمػذ ف بػ ف وصػؼ الالعػب المحتػرؼ مػف 

جافػاة المنطػؽ، فالاػارؽ كبيػر خالؿ تقديمق لمعمؿ ب نق عامؿ، يمير نوعًا مف القصور وم
بػػيف وضػػ  العامػػؿ االقتصػػادي المتواضػػ  والوضػػ  االقتصػػادي لالعػػب المحتػػرؼ الػػذي 

إال أف  ػػػذا  ، فضػػػاًل عػػػف الاػػػارؽ االجتمػػػاع  الكبيػػػر بين مػػػا.(1)يعػػػيش فػػػ  نعػػػيـ ورخػػػال
ف كػػاف معقػػواًل إلػػى حػػد مػػا، فلنػػق ال يقػػدح فػػ  كػػوف الالعػػب المحتػػرؼ عامػػؿ  التسػػاؤؿ وا 

ءخػػػر، فمطالمػػػا اعتبػػػر الطبيػػػب والم نػػػدس والمحػػػام  عمػػػااًل فػػػ  عالقػػػات ـ كػػػ ي عامػػػؿ 
العقدية الت  يبرمون ا مػ  أصػحاب العمػؿ، وعميػق متػى تػوفرت عناصػر عقػد العمػؿ كنػا 
أمػػػاـ طػػػرفيف عامػػػؿ وصػػػاحب عمػػػؿ، بحػػػض النظػػػر عػػػف التحصػػػيؿ العممػػػ  أو المركػػػز 

 االقتصادي أو االجتماع  ألحد ما.
 عنصر األجر  .2

مػػف عقػػود المعاوضػػة، واألجػػر الػػذي يحصػػؿ عميػػق  الالعػػب المحتػػرؼإف عقػػد 
الالعػػػػػب  ػػػػػو المقابػػػػػؿ لمعمػػػػػؿ الػػػػػذي يقدمػػػػػق لمنػػػػػادي، ونعنػػػػػ  امػػػػػتراكق فػػػػػ  التػػػػػدريبات 
والمسػػابقات التػػ  يحػػدد ا النػػادي واالتحػػاد الرياضػػ ، فػػاألجر  ػػو سػػبب التػػزاـ العامػػؿ، 

 2010/ لعػػاـ 17رقػػـ / الجديػػد/ مػػف قػػانوف العمػػؿ 1واألجػػر بحسػػب مػػا عّرفتػػق المػػادة /
 جميػ  إليػق مضػافاً  عينػاً  أو نقػداً  نوعػق كػاف م مػا عممػق لقػال لمعامػؿ يعطى ما كؿ" و  

 أو الجماعيػػة العمػػؿ اتااقػػات أو الارديػػة العمػػؿ عقػػود بموجػػب العامػػؿ المقػػررة العػػالوات
 أـ موسػػمياً  أـ مػػ رياً  أـ أسػػبوعياً  أـ يوميػػاً  األجػػر أكػػاف سػػوال لمعمػػؿ األساسػػية األنظمػػة

                                                           

 مميوف/ دوالر....! 100/ (كاكا)بمغ مقدـ عقد الالعب البرازيم   (1)
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 يتكبػػػد ا التػػػ  اليوميػػػة والمصػػػاريؼ السػػػار بػػػدالت األجػػػر ما ػػػـو فػػػ  يػػػدخؿ وال سػػػنوياً 
 ."لعممق أداضق معرض ف  العامؿ

مقابػػػؿ العمػػػؿ أو ممػػػف "والتعريػػػؼ المػػػاض  ل جػػػر فػػػ  الاقػػػق والقضػػػال  ػػػو أنػػػق  
كػػؿ مػػا يسػػتحقق العامػػؿ فػػ  مقابػػؿ أدال العمػػؿ، أيػػًا كػػاف نوعػػق، وأيػػًا كانػػت "أو  "العمػػؿ
 .[6] "تحديد ، وأيًا كانت تسميتق طريقة

أمػػػا بالنسػػػبة ألجػػػر الالعػػػب المحتػػػرؼ عمػػػى وجػػػق التحديػػػد، فقػػػد عَرجػػػت عميػػػق 
المادة المانية فقرة /أ/ مػف الالضحػة االحترافيػة الصػادرة عػف االتحػاد العربػ  السػوري لكػرة 

 الالعػػب المتاػرغ الػػذي يتقاضػى لقػػال"القػدـ، و ػ  بصػػدد تعريا ػا لالعػػب المحتػرؼ ب نػق 
ممارستق لعبة كرة القدـ مبالغ مالية كرواتب وبدالت بموجب عقد محدد المدة بينػق وبػيف 
النادي، غيػر الناقػات الاعميػة المترتبػة عمػى ممػاركتق فػ  المعػب كناقػات السػار وا قامػة 

 ."والت ميف، والتدريب وما مابق ذلؾ
ات عمػػى / مػػف الالضحػػة ناسػػ ا التزامػػ6وكػػذلؾ حػػددت المػػادة السادسػػة، الاقػػرة /

عاتؽ النادي تتعمؽ ب جر الالعب فػال يجػوز إغاال ػا أو التاػاوض بمػ ن ا حيػث قضػت  
 يقدـ النادي لالعب المحترؼ ما يم  "

ؿ.س( خمسػػة ءالؼ ليػػرة سػػورية وال يزيػػد  5000راتػػب أساسػػ  مػػ ري ال يقػػؿ عػػف ) -1
   ؿ.س( خمسوف ألؼ ليرة سورية. 50000عف )

، والكمؼ الطبػ  الػدوري ا لزامػ  عمػى الالعػب، ت مينًا صحيًا يممؿ العالج الال -2 ـز
   وا صابة والعجز والوفاة خالؿ مدة العقد.

.. بػدؿ سػكف  -3  -أي امتيازات أخرى يتـ االتااؽ عمي ا والنص عمي ا ف  العقد المبػـر
 ."الخمكافتت... -صالت موا

 وبا ضافة إلػى كػؿ مػا سػبؽ، فػلف الالعػب غالبػًا مػا يحصػؿ مقابػؿ تعاقػد  مػ 
يزيػػد أو يػػنقص بحسػػب إمكانيػػات  - مقػػدـ عقػػد -ى مبمػػغ مػػف المػػاؿ يسػػمى النػػادي عمػػ

 الالعب والنادي والتطور الرياض  ف  الدولة.
عمػػى مػػا سػػبؽ يمكننػػا تحديػػد عناصػػر أجػػر الالعػػب المحتػػرؼ األساسػػية  وبنػػالً 

 كما يم  
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 ػػػو مبمػػػغ مػػػف المػػػاؿ يحصػػػؿ عميػػػق الالعػػػب دفعػػػة واحػػػدة أو عمػػػى  مقػػػدـ العقػػػد . 2-1
 دفعات بمجرد تعاقد  م  النادي.

ويعتبػػػر العنصػػػر األساسػػػ  فػػػ  األجػػػر، و ػػػو مبمػػػغ مػػػف المػػػاؿ  األجػػػر المػػػ ري  .2-2
يتقاضا  الالعب بمكؿ دوري كؿ م ر، ضمف الحديف األدنى واألعمى المػذيف تحػدد ما 

نػػرى أنػػق ال يمكػػف بػػ ي تصػػدر عػػف اتحػػاد المعبػػة المخػػتص، و  الالضحػػة االحترافيػػة، التػػ 
ألحواؿ أف يتقاضى الالعب أقؿ مما  و محدد ف  لواضي االحتراؼ، فػ  حػيف حاؿ مف ا

 .[10](1)تجوز الزيادة اتااقًا، طالما أف ذلؾ يصب ف  مصمحة الالعب المحترؼ
، والكمػػػؼ الطبػػػ  الػػػدوري ا لزامػػػ  عمػػػى  تػػػ ميف صػػػح  . 2-3 يمػػػمؿ العػػػالج الػػػالـز

ذا التػ ميف فػ  الحقيقػة يمتػـز بػق الالعب، وا صابة والعجػز والوفػاة خػالؿ مػدة العقػد، و ػ
النػػػادي بموجػػػب الالضحػػػة االحترافيػػػة، وال حاجػػػة لمػػػنص عميػػػق فػػػ  العقػػػد، إال أف غالبيػػػة 

 عقود االحتراؼ جرت عمى تحرير .
و ػػػ  مبػػػالغ ماليػػػة يحصػػػؿ عمي ػػػا الالعػػػب فػػػ  حػػػاؿ فػػػوز فريقػػػق فػػػ   المكافػػػتت  .2-4

الالعػػػب،  تاانيػػًا واضػػحًا مػػف المباريػػات الرسػػمية أو الوديػػة، أو فػػ  حػػاؿ الحػػػظ النػػادي
 ولكف يمترط ف   ذ  الحالة العتبار ا جزلًا مف األجر أف يتـ االتااؽ عمي ا ف  العقد.

كػالتج يزات ـز النادي بت ديت ػا عينػًا لالعػب تو   البدالت الت  يم المزايا العينية . 2-5
بػػػالتج يزات  إذ يتوجػػػب عمػػػى النػػػادي أف يػػػزود الالعػػػب ،ناقػػػات السػػػار وا قامػػػةالانيػػػة و 

أمنال سػار  لمممػاركة فػ   التنقؿوساضؿ الالزمة لممارسة لعبتق، وكذلؾ عميق أف يؤمف لق 
البطػػػوالت الرسػػػمية التػػػ  يقر ػػػا اتحػػػاد المعبػػػة، والمسػػػابقات الوديػػػة التػػػ  يقيم ػػػا النػػػادي، 
وكػػػذلؾ تػػػ ميف مبيػػػػت الضػػػؽ لالعػػػب أمنػػػػال إقامتػػػق مػػػف أجػػػػؿ الممػػػاركة فػػػ  المسػػػػابقات 

معسػػػكرات التدريبيػػػة، طبعػػػًا با ضػػػافة إلػػػى التػػػزاـ النػػػادي فػػػ   ػػػذا السػػػبيؿ والبطػػػوالت وال
 بت ميف وجبات الطعاـ والمراب المناسبة والصحية لالعب أمنال السار وا قامة.

التػػ  يػػتـ االتاػػاؽ عمي ػػا فػػ  العقػػد المبػػـر بػػيف النػػادي والالعػػب  األخػػرى المزايػػا  .2-6
ق، وكػذلؾ تػ ميف المواصػالت أو دفػ  بػدؿ المحترؼ، ممؿ ت ميف السػكف أو دفػ  بػدؿ عنػ

                                                           

ؿ.س وأال  5000ديػة عمػػى  أال يقػؿ  ػػذا األجػر عػػف تعػديالت األنتعميمػػات االحتػراؼ السػػوري و الضحػة  تػنص (1)
 ؿ.س. 50000يزيد عف 
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تـ االتاػػاؽ عمي ػػا كتابػػة فػػ  عن ػا، ويمػػترط العتبػػار  ػػذ  المزايػا عنصػػرًا فػػ  األجػػر أف يػ
 العقد.
 :الالعب المحترفعنصر التبعية في عقد  -ثانياً 

توضيي ما ـو عالقة التبعية، ومف مـ بياف مػدى توافر ػا فػ  يتوجب عمينا أواًل 
 .عقد الالعب المحترؼ

 ما ـو عالقة التبعية . 1
/ مػػف قػػانوف 46يمكننػػا أف نسػػتخمص ما ػػـو عنصػػر التبعيػػة مػػف نػػص المػػادة /

و ػػػ  بصػػػدد تعريا ػػػا لعقػػػد العمػػػؿ ب نػػػق   2010/ لسػػػنة 17رقػػػـ / الجديػػػدالعمػػػؿ السػػػوري 
مػػػرافق سػػمطتق وتحػػت عمػػػؿ صػػاحب لػػدى بالعمػػػؿ العامػػؿ بموجبػػق يمتػػػـز الػػذي العقػػد"  وا 

توجي ػػات ؿ بخضػػوع األوؿ  مػػراؼ و مػػؿ لصػػاحب العمػػؿ تتممػػ، فتبعيػػة العا"أجػػر مقابػػؿ
صػػاة عقػػد  القانونيػػة المػػان ، وبحيػػر ذلػػؾ ال تتحقػػؽ التبعيػػة، وتنتاػػ  بالتػػال  عػػف العالقػػة

    التبعية القانونية.والتبعية المقصودة  نا ، العمؿ أصالً 
أما التبعية االقتصادية فتقـو عمى فكرة حاجة العامؿ إلػى األجػر الػذي يحصػؿ 
عميػػػػق مػػػػف صػػػػاحب العمػػػػؿ، واعتمػػػػاد  فػػػػ  معيمػػػػتق عميػػػػق، باعتبػػػػار  الػػػػدخؿ الوحيػػػػد أو 
األساس ،  ذا مف ج ة ومف ج ػة أخػرى ال بػد مػف اسػتضمار صػاحب العمػؿ بكػؿ نمػاط 

 .[6] العامؿ أو ج د ، بحيث ال يكوف لديق فرصة العمؿ ف  مجاؿ ءخر
واكتاػػى ب ػػا وحػػد ا  ولقػػد أخػػذ االجت ػػاد القضػػاض  فػػ  سػػوريا بالتبعيػػة القانونيػػة،
إف االجت ػػاد مسػػتقر "لقيػػاـ عقػػد العمػػؿ، حيػػث قضػػت محكمػػة الػػنقض السػػورية بمػػا يمػػ   

أمػػاـ  ػػذ  المحكمػػة بػػ ف التبعيػػة تعتبػػر عنصػػرًا أساسػػيًا فػػ  عقػػد العمػػؿ و ػػ  تتممػػؿ فػػ  
مػػراؼ صػػاحب العمػػؿ الػػذي لػػق أف يصػػدر إلػػى العامػػؿ أوامػػر  خضػػوع العامػػؿ لرقابػػة وا 

خير إطاعت ا، ومػف حيػث أف التبعيػة ب ػذا المعنػى  ػ  التبعيػة وتوجي ات يجب عمى األ
القانونيػػػة وتكاػػػ  وحػػػد ا لقيػػػاـ عقػػػد العمػػػؿ، و ػػػ  إمػػػا أف تكػػػوف تبعيػػػة فنيػػػة تتممػػػؿ فػػػ  
مػػػا أف تكػػػوف تبعيػػػة تنظيميػػػة أو إداريػػػة،  إمػػػراؼ صػػػاحب العمػػػؿ إمػػػرافًا فنيػػػًا كػػػاماًل، وا 

ة بػػػق، كتحديػػػد وقتػػػق أو يقتصػػػر في ػػػا صػػػاحب العمػػػؿ عمػػػى الظػػػروؼ الخارجيػػػة المحيطػػػ
مكانػػػػق دوف أف يتػػػػدخؿ فػػػػ  طريقػػػػة أداضػػػػق مػػػػف الناحيػػػػة الانيػػػػة، والقػػػػوؿ بكاايػػػػة التبعيػػػػة 
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التنظيميػػة لقيػػاـ عقػػد العمػػؿ  ػػو الػػذي مكػػف مػػف خضػػوع كميػػر مػػف األمػػخاص ألحكػػاـ 
قػػػػانوف العمػػػػؿ، كاألطبػػػػال والمحػػػػاميف والمدرسػػػػيف والانػػػػانيف، إذا كػػػػانوا فػػػػ  حالػػػػة تبعيػػػػة 

وافر ل ػؤالل مػف دوف العمؿ لحسابق، وال يتعارض  ذا م  ما يجب أف يتػتنظيمية لمف يؤ 
 .[11] "أدال عمم ـ مف الناحية الانية حرية واستقالؿ ف 

 لتبعية ف  عقد االحتراؼ الرياض  مدى توافر عنصر ا. 2
ف عقػػػد االحتػػػراؼ الرياضػػػ  مػػػف عقػػػود المقاولػػػة أنكػػػر وجػػػود عالقػػػة إمػػػف قػػػاؿ 

يتمتػػ  باسػػتقاللية فػػ  أدال  وفقػػًا لػػذلؾي، والالعػػب المحتػػرؼ التبعيػػة بػػيف الالعػػب والنػػاد
 (1)/1779/عممق، ولقد استند أصحاب  ذا االتجػا  فػ  الاقػق الارنسػ  عمػى نػص المػادة 

مػػف التقنػػيف المػػدن  الارنسػػ ، الػػذي عػػدد مػػالث صػػور لممقاولػػة، أول ػػا إجػػارة األمػػخاص 
لالعبػيف المحتػرفيف ضػمف االذيف يتع دوف بخدمة مخص ما، حيث كانوا يدخموف عقود 

فالالعػػػب الػػػذي يبػػػـر عقػػػدًا مػػػ  أحػػػد األنديػػػة يتع ػػػد بمقتضػػػا  باالمػػػتراؾ فػػػ  ،  ػػػذا البنػػػد
كػؿ حػاؿ، فػلف  ػذا الكػالـ  وعمػى المباريات، يعد ف  منزلة المقاوؿ بالنسبة لرب العمػؿ.

أف ينطبؽ ب ي حاؿ مف األحواؿ عمى عقػود االحتػراؼ التػ  تبػـر اليػـو بمػكم ا  ال يمكف
ا، الَم ػـ إال النػادي، لوضػوح رابطػة التبعيػة بكافػة صػور محتػرؼ و الن اض  بيف الالعػب ال

أف يكوف الالعب  اويًا وليس محترفًا فنكوف بالتػال  أمػاـ عقػد رياضػ  غيػر الػذي نحػف 
بصدد  اخف، فا   ذ  الحالة يمكف أف يتمت  الالعب ال اوي بمػ ل مػف االسػتقالؿ فػ  
أداضق لعممق المتممػؿ بممارسػتق لمرياضػة التػ  يحب ػا ك وايػة لػق، عمػى الػرغـ مػف إمكانيػة 

 .[12] مقابؿ مف النادي الذي يمعب لحسابق حصولق عمى
وفػػ  سػػاحات القضػػال الارنسػػ  نجػػد أحكامػػًا عديػػدة تايػػد بوجػػود عالقػػة التبعيػػة 

 1947حكمػػة الػػنقض الارنسػػية فػػ  عػػاـ فػػ  عقػػد االحتػػراؼ الرياضػػ  ومن ػػا اجت ػػاٌد لم
مجػرد خضػوع الالعػب المحتػرؼ لقواعػد المعبػة ونظػاـ الاريػؽ، يعنػ  "حيث قضت ب ف  

نق لحريتق واستقاللق ف  مواج ة النادي الرياض ، ومػف مػـ يعػد فػ  حالػة تبعيػة ل ػذا فقدا
 .[9] "األخير، الذي يكوف لق حؽ توجي ق وا مراؼ عميق

                                                           

  تنص المادة المذكورة عمى ما يم  (1)
"Il ya trios espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie; 

1- Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un". 
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إذًا، فالالعػب المحتػػرؼ با ضػافة إلػػى اعتمػاد  فػػ  معيمػتق عمػػى األجػر الػػذي 
ي مػف حيػث يحصؿ عميق مف النادي لقػال عممػق، ف ػو يخضػ   مػراؼ وتوجي ػات النػاد

التزامػػق ب وقػػات التػػدريب والمسػػابقات والسػػار، وأكمػػر مػػف ذلػػؾ ف ػػو يمتػػـز بمػػا يمميػػق عميػػق 
النػػادي مػػف نظػػاـ غػػذاض  ومواعيػػد النػػـو واالسػػتيقاظ، أمػػا فػػ  الممعػػب فنجػػد أف الالعػػب 

كامػؿ لتعميمػات وتوجي ػات المػدرب، ممػا يايػد بوضػوح تبعيتػق المتميػزة  يتب  فنيػًا وبمػكؿ
 تال  توافر جمي  عناصر عقد العمؿ ف  عقد الالعب المحترؼ.لمنادي، وبال
 :عقد االحتراف ىو عقد عمل ذو طبيعة خاصةـ  الثاني المطمب

السابؽ أف عقد االحتراؼ الرياض  بػيف الالعػب والنػادي  ػو  المطمبرأينا ف  
نػػػػق عقػػػػد عمػػػػؿ، ويترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ خضػػػػوع  ػػػػذا العقػػػػد لقػػػػانوف العمػػػػؿ فيمػػػػا سػػػػكتت ع

ولكػف عقػد االحتػػراؼ الرياضػ  لػق خصوصػػية تميػز  عػػف  المػواضي الرياضػػية.التمػريعات و 
عقػػود العمػػؿ األخػػرى، ف ػػو يتاػػرد بسػػمات ال نرا ػػا فػػ  عقػػود العمػػؿ، و ػػذ  الخصوصػػية 
فػػػػ  عقػػػػد االحتػػػػراؼ الرياضػػػػ ، من ػػػػا مػػػػا يرجػػػػ  إلػػػػى الالعػػػػب )العامػػػػؿ( وااللتزامػػػػات 

ولػذلؾ سػوؼ  ؼ الرياض  ذاتق.الماروضة عميق، ومن ا ما يعود إلى طبيعة عقد االحترا
 التالييف. الارعيفنعالج خصوصية عقد االحتراؼ الرياض  مف خالؿ 

 :لالعب المحترفخصوصية العقد الراجعة إلى ا ـ األول الفرع
ونقصد بخصوصية عقد االحتراؼ الرياض  الت  ترج  إلى الالعػب المحتػرؼ 

تبعيػة الالعػب و  ،مػف ج ػة المسػتوى االجتمػاع  واالقتصػادي المتميػز لالعػب المحتػرؼ
المحتػػرؼ بمػػكؿ مػػبق مطمػػؽ لمنػػادي الػػذي يمعػػب لحسػػابق، ومػػدة االلتزامػػات الماروضػػة 

 مف ج ة مانية.عميق 
  المستوى االجتماع  المتميز لالعب المحترؼ -أوالً 

يعيش ف  مركز اقتصادي متواضػ ، أو أقػؿ  - عمى األغمب-إذا كاف العامؿ 
وكمػا  ػو -كػر العمػاؿ، فػلف الالعػب المحتػرؼ مػ  ذ مف ذلؾ، بحيث تتالـز كممة الاقر

ف ػو مػف  ،يتمت  بمكانة اقتصادية واجتماعية متميزة، بؿ وأحيانًا تكػوف خياليػة -معروؼ
، (1) ج ػة، يتقاضػػى مػف النػػادي الػذي يمعػػب لحسػػابق مبػالغ ماليػػة كبيػرة بمختمػػؼ صػػور ا

                                                           

 .ف  المطمب األوؿ مف  ذا البحث ر الالعب المحترؼالحظ عناصر أج (1)
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ومػػف ج ػػة  ،(1) ركبيػػلقػػال لعبػػق لحسػػاب النػػادي ممػػا يػػدعـ مركػػز  االقتصػػادي إلػػى حػػد 
مانيػػة، فػػلف الالعػػب المحتػػرؼ يتمتػػ  بمػػ رة عالميػػة أو عمػػى األقػػؿ محميػػة،  ػػذ  المػػ رة 
الت  قد تصؿ بق إلى المجد، وترتقػ  بمسػتوا  االجتمػاع  إلػى أعمػى المراتػب، فػ  حػيف 

يػػػالـز طبقػػػة  امػػػؿ، فمطالمػػػا كػػػاف الاقػػػر والحرمػػػافال نجػػػد ممػػػؿ  ػػػذا األمػػػر لػػػدى أي ع
 ذا المحؿ الماغؿ لمممرعيف بحمًا عف نظاـ حماض  ل ذ  الطبقة.العماؿ، وقد كاف  

صػػػاة العامػػػؿ قػػػد تمحػػػؽ و وعمػػػى كػػػؿ حػػػاؿ، فػػػلف  ػػػذ  القاعػػػدة ليسػػػت مطمقػػػة، 
بالطبيػػػب أو الم نػػػدس أو المحػػػام  طالمػػػا تػػػوفر فػػػ  العالقػػػة العقديػػػة عناصػػػر مالمػػػة  

لػرغـ مػف تقدمػق ، فػلف الالعػب المحتػرؼ وعمػى ابالتػال و ، العمؿ واألجر وعالقة التبعيػة
عمػػى الصػػعيديف االجتمػػاع  واالقتصػػادي، فلنػػق يعػػد عػػاماًل مػػف وج ػػة النظػػر القانونيػػة، 

 .طالما أنق يعمؿ لحساب النادي ويتب  لق مقابؿ أجر
  الماروضة عميق تبعية الالعب المحترؼ المتميزة لمنادي ومدة االلتزامات -مانياً 

 ويمكف توضيي  ذ  المس لة ف  أرب  نقاط 
ف عنصػػر التبعيػػة فػػ  عقػػد االحتػػراؼ الرياضػػ  أكمػػر اتسػػاعًا منػػق فػػ  عقػػود العمػػؿ إ .1

دي لمتبعيػػػة، فػػلف الالعػػػب بموجبػػػق، األخػػرى، ف ػػػو فضػػاًل عػػػف مػػػمولق لممعيػػار االقتصػػػا
 ممـز بلتباع تعميمات ج ات مالمة ، ونعن   نا التبعية القانونية

 النادي الرياض  . 1-1
وجي ػػات النػػادي الػػذي تعاقػػد معػػق باعتبػػار  إف الالعػػب المحتػػرؼ ممػػـز باتبػػاع ت

 صاحب العمؿ، والمقصود  نا التوجي ات ا دارية والتنظيمية.

 المدرب  .1-2
كما أنػق يتبػ  فنيػًا وبمػكؿ مبامػر لمػدرب الاريػؽ، الػذي لػق أف يصػدر مػا يمػال 

 مف التعميمات الانية، وعمى الالعب االنصياع ل ا.

 اتحاد المعبة المختص  .1-3
فػػػلف الالعػػػب ممػػػـز باتبػػػاع توجي ػػػات االتحػػػاد الرياضػػػ  المعنػػػ ، إذ أف  وأخيػػػراً 

                                                           

الالعػب ، و مميوف يػورو 3224 ف  فريؽ ميالف 2008بمغ األجر السنوي لالعب االنكميزي /دياد بيك اـ/ عاـ  (1)
 مميوف يورو سنويًا. 23 /رونالدين و/ البرازيم 



 2010لعاـ  67مجمة بحوث جامعة حمب     سمسمة العمـو االقتصادية والقانونية     العدد 

 71 

األخير  و الػذي يقػـو بتوقيػ  الجػزالات عمػى المخالاػات التػ  تحػدث مػف الالعػب أمنػال 
 .[13] سير المباراة، الت  يمممق في ا حكـ المباراة

 يسػػتطي  أف يتعاقػػد مػػ  أكمػػر مػػف صػػاحب عمػػؿ، - وبمػػكؿ عػػاـ -إذا كػػاف العامػػؿ  .2
وال قيد عميق ف  ذلؾ سوى التزامق بمرط عدـ المنافسة، فلف الالعػب المحتػرؼ لػيس لػق 
أف يتعاقػػد مػػ  نػػاٍد ءخػػر أمنػػال فتػػرة تعاقػػد  مػػ  ناديػػق، وال أف يمتػػـز بػػ ي عمػػؿ ءخػػر م مػػا 

دوف موافقػػة النػادي، فمػػف مػروط احتػػراؼ الالعػب بحسػػب مػا نصػػت  [14] (1)كػاف نوعػق
أف السػػوري وتعػػديالت األنديػػة،  مػػف تعميمػػات االحتػػراؼ /2/ المػػادة التاسػػعة الاقػػرة عميػػق

 يكوف متارغًا لّمعب لناديق وأف يمتـز بالتدريب ف  األوقات الت  يحدد ا النادي.
الكػػػـ الكبيػػػر مػػػف االلتزامػػػات التػػػ  يتحمم ػػػا الالعػػػب المحتػػػرؼ، حيػػػث تاػػػرض عميػػػق . 3

عمػػاؿ، و ػػذ  االلتزامػػات التزامػػات عديػػدة، تاػػوؽ االلتزامػػات التػػ  يخضػػ  ل ػػا غيػػر  مػػف ال
ليسػػػػت رياضػػػػية فحسػػػػب، بػػػػؿ  نػػػػاؾ أيضػػػػًا التزامػػػػات إداريػػػػة، وأخػػػػرى تتعمػػػػؽ بالسػػػػموؾ 

 واألخالؽ.
إف التػػػزاـ العامػػػؿ عمومػػػًا  ػػػو التػػػزاـ بوسػػػيمة، مػػػا لػػػـ يكػػػف أجػػػر  محػػػددًا عمػػػى أسػػػاس . 4

القطعػػة، فيكػػوف ممزمػػًا بتحقيػػؽ نتيجػػة معينػػة، أمػػا التػػزاـ الالعػػب المحتػػرؼ، ف ػػو، مػػف 
األصػػػؿ، التػػػزاـ ببػػػذؿ عنايػػػة، إال أف طبيعػػػة النمػػػاط الرياضػػػ  وخصوصػػػياتق قػػػد  حيػػػث

جعمت مف التزاـ الالعب المحترؼ، ف  نظر الجم ور الممج ، أقرب ما يكػوف لاللتػزاـ 
 .[9] بتحقيؽ غاية منق لبذؿ عناية

مػػؾ أف تحديػػد مػػا إذا كػػاف التػػزاـ الالعػػب المحتػػرؼ  ػػو التػػزاـ بتحقيػػؽ غايػػة وال
ببػػػذؿ عنايػػػة،  ػػػو أمػػػر بػػػالغ األ ميػػػة، فػػػلذا كػػػاف األوؿ يتطمػػػب تحقيػػػؽ نتيجػػػة أو التػػػزاـ 

نمػا  ػو لحايػة التػ  ي ػدؼ إلي ػا الػداضف، و معينة، فلف محؿ االلتزاـ ف  المان  لػيس  ػو ا ا 
السع  بدرجة مف العناية لتحقيؽ تمػؾ الحايػة، فالقاعػدة أف االلتػزاـ يكػوف قػد ُناػذ إذا بػذؿ 

 و ػػ  عنايػػة المػػخص العػػادي، ولػػو لػػـ تتحقػػؽ الحايػػة المرجػػّوةالمػػديف العنايػػة المطموبػػة، 
[15]. 

                                                           

الالعػػب تع ػػدًا ب نػػق متاػػرغ كميػػًا لمعػػب  تػػنص الضحػػة االحتػػراؼ السػػورية لالعبػػ  كػػرة القػػدـ عمػػى مػػا يمػػ   "يقػػدـ (1)
 لمنادي، وغير مرتبط ب ي عمؿ مف أي نوع مف تاريخ بداية عقد ، وحتى تاريخ ن ايتق".
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ومػػف جانبنػػا نػػرى أف التػػزاـ الالعػػب المحتػػرؼ  ػػو التػػزاـ ببػػذؿ عنايػػة إذا كانػػت 
فتحقيػؽ النتيجػة  نػا و ػ  الاػوز، أمػر يتطمػب تضػافر  كمعبػة كػرة القػدـ، المعبة جماعية،

د الالعبػػيف فػػ  الاريػػؽ، ج ػػود كػػؿ أعضػػال الاريػػؽ، ولػػيس مػػف المعقػػوؿ أف نطالػػب أحػػ
ف م مػػا كػػاف مميػػزًا، بتحقيػػؽ  ػػذ  النتيجػػة، التػػ  يتوخا ػػا الجم ػػور والنػػادي، بماػػرد ،  وا 

التػزاـ بعنايػة  ػو التزامػق  فإَوؿ عميق كميرًا ف  الوصػوؿ إلي ػا، ويمكػف القػوؿ  نػا ُيع كاف
 ممددة.

رة أمػػػػا إذا كانػػػػت المعبػػػػة فرديػػػػة، أي يتسػػػػابؽ في ػػػػا الالعػػػػب بماػػػػرد ، كمعبػػػػة كػػػػ
، فنرى أف التزاـ الالعب المحترؼ في ا بات يقتػرب مػف االلتػزاـ بتحقيػؽ نتيجػة بالمضر 

معينػػػة و ػػػ  الاػػػوز، فالنػػػادي والجم ػػػور الممػػػج  ال يكترمػػػاف بػػػ دال الالعػػػب، بقػػػدر مػػػا 
 .(1)ينتظروف الاوز منق

 :خصوصية العقد المستمدة من طبيعتو ـ الثاني الفرع
تق بسمات ينارد ب ا عف غير  مف عقػود يختص عقد االحتراؼ الرياض  بطبيع

العمػػؿ، ومػػف ذلػػؾ أنػػق عقػػد محػػدد المػػدة دومػػًا، فػػ  حػػيف نجػػد أف عقػػد العمػػؿ يمكػػف أف 
يكػػوف محػػدد المػػدة أو غيػػر محػػدد المػػدة، كمػػا أف عقػػد االحتػػراؼ الرياضػػ  يخضػػ  فػػ  

 انت اضق ألحكاـ تحاير أحكاـ انت ال عقد العمؿ المحدد المدة.
  دوماً  الرياض   و عقد محدد المدة عقد االحتراؼ -أوالً 

 يمكػػف التاريػػؽ بػػيف نػػوعيف مػػف عقػػود العمػػؿ بػػالنظر إلػػى مػػدت ا، ف نػػاؾ عقػػود
غيػػر محػػددة المػػدة نظػػرًا ألف الطػػرفيف ال  أخػػرى عقػػودو تبػػـر ألجػػؿ محػػدد تنت ػػ  بحمولػػق 

 .[7] يتعرضاف ف  االتااؽ عمي ا إلى موضوع مدت ا
نصػػػت عمػػى ذلػػػؾ محػػدد المػػػدة، وقػػد  داضمػػاً  ف ػػػو عقػػد االحتػػػراؼ الرياضػػ  أمػػا

حػيف /أ/ مػف تعميمػات االحتػراؼ السػوري وتعػديالت األنديػة،  المػادة المانيػة فقػرة صراحة
الالعػب المتاػرغ الػذي يتقاضػى لقػال ممارسػتق لعبػة كػرة "  عرفت الالعب المحتػرؼ ب نػق

                                                           

إف الالعب اليـو يكمؼ ناديق أموااًل طاضمة، مما يبرر مطالبتق بتحقيؽ الاػوز ل ػذا النػادي. ولكػف تبقػى المسػ لة  (1)
يخسػر فػ  أخػرى، ويمكػف األخػذ بمحصػمة نتػاضج مبارياتػق، لتحديػد مػا إذا نسبية، فقد يربي الالعب ف  مبػاراة و 

 كاف قد ناذ االلتزاـ المترتب عميق بموجب العقد أـ ال.
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غيػػر القػػدـ مبػػالغ ماليػػة كرواتػػب وبػػدالت بموجػػب عقػػد محػػدد المػػدة بينػػق وبػػيف النػػادي، 
الناقػػػات الاعميػػػة المترتبػػػة عمػػػى ممػػػاركتق فػػػ  المعػػػب كناقػػػات السػػػار وا قامػػػة والتػػػ ميف 

ويبػػدو أف اعتمػػاد الالعػػب األساسػػ  فػػ  تنايػػذ التزامػػق عمػػى ، "والتػػدريب ومػػا مػػابق ذلػػؾ
قدراتػػق البدنيػػة،  ػػو السػػبب الػػذي يجعػػؿ مػػف عقػػد االحتػػراؼ الرياضػػ  عقػػدًا محػػدد المػػدة 

لمقػػػدرات البدنيػػػة لالعػػػب المحتػػػرؼ، تعػػػد السػػػبب الػػػرضيس فػػػ   دومػػػًا، فالطبيعػػػة المؤقتػػػة
 المدة. وبيف النادي الرياض  عقدًا محدد اعتبار عقد االحتراؼ المبـر بينق

و ذ  الطبيعة الجسمانية لالعب،    الت  دفعت القضال الارنس  إلػى اعتبػار 
ة المػدة، فقػد احتراؼ الرياضة مف األنمطة الت  جرى العمؿ في ا عمى إبراـ عقػود محػدد

العقػد الػذي اتاػؽ عمػى سػريانق "قضت الداضرة االجتماعية لمحكمة الػنقض الارنسػية بػ ف  
لمدة موسميف رياضييف، وانقضى قبؿ انت ال المدة المتاػؽ عمي ػا، يعتبػر رغػـ ذلػؾ عقػدًا 

، ويتاػػػؽ اتجػػػا  القضػػػال مػػػ  مػػػا يسػػػتمزمق القػػػانوف الارنسػػػ  مػػػف مػػػروط "[9] محػػػدد المػػػدة
 ضػػمف األنمػػطة التػػ  نػػص العمػػؿ محػػددة المػػدة، فقػػد ورد احتػػراؼ الرياضػػة بػراـ عقػػود 

بخصوصػ ا إبػراـ عقػود عمػؿ محػددة  ، والتػ  اسػتمـز[16] (1)تقنيف العمؿ الارنسػ  عمي ا
 المدة.

ويترتب عمى تحديد مدة العقد أو عدـ تحديد ا، تااوتػًا ممحوظػًا فػ  الكميػر مػف 
 .األحكاـ الناظمة لمعقد وءمار  القانونية

  خصوصية أحكاـ انت ال عقد االحتراؼ الرياض  -مانياً 
إذا "/ مػػف القػػانوف المػػدن  السػػوري عمػػى مػػا يمػػ   1/ فقػػرة /645المػػادة / نصػػت

، فا ن ػال  نػا تمقاضيػًا "كاف عقد العمؿ معيف المػدة انت ػى مػف تمقػال ناسػق بانقضػال مدتػق
  يتطمػب أحيانػًا بعػػض فػ  حػيف نػػرى عقػد االحتػراؼ الرياضػػ ،وال يحتػاج أليػة إجػػرالات

ا جػػرالات النت اضػػق، فعمػػى أحػػد الطػػرفيف أف يخطػػر الطػػرؼ اخخػػر برغبتػػق فػػ  ا ن ػػال، 

                                                           

 نص تقنيف العمؿ الارنس  عمى ما يم   (1)
"Les secteurs d'activité dans lequels des contrats à durée déterminée peuvent être 

conclus pour les emploies pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au 

contrat à durée Indéterminée .. sont les suivants .. le sport professionnel". 
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 تعمػػؿ، و ػػذا  ػػو المطبػػؽ فػػ  بعػػض الػػدوؿ التػػ  [13] قبػػؿ حمػػوؿ األجػػؿ المتاػػؽ عميػػق
 .كما  و الحاؿ ف  المممكة العربية السعودية نظاـ االحتراؼب

تتطمب مػرط ا خطػار، ممػا يايػد بلخضػاع مـ فاالحتراؼ ف  سورية  الضحة أما
الػػذي يرغػػب بتجديػػد المسػػ لة لمقواعػػد العامػػة، إال أن ػػا، مػػف جانػػب ءخػػر، ألزمػػت النػػادي 

عقػػػػد  مػػػػ  الالعػػػػب، أف يقػػػػدـ لػػػػق عرضػػػػًا خطيػػػػًا قبػػػػؿ ن ايػػػػة العقػػػػد عػػػػف طريػػػػؽ لجنػػػػة 
االحتػػراؼ، عمػػى أف يتضػػمف العػػرض، المػػدة المقترحػػة لمتجديػػد والراتػػب المػػ ري ومقػػدـ 

 .[17] عقدال
لمعقػػػد، أي قبػػػؿ حمػػػوؿ أجمػػػق، فػػػلف القاعػػػدة العامػػػة  وبالنسػػػبة لان ػػػال المبتسػػػر

بالنسػػػبة لعقػػػود العمػػػؿ محػػػددة المػػػدة  ػػػ  اتاػػػاؽ الطػػػرفيف، فػػػ  حػػػيف يحتػػػاج إن ػػػال عقػػػد 
وموافقػة  - الالعػب والنػادي -اتاػاؽ الطػرفيف  االحتراؼ الرياض  قبؿ حموؿ أجمػق، إلػى

 لجنة االحتراؼ.
مػف عقػود العمػؿ  د االحتػراؼ عػف غيػر وصػيات التػ  تميػز عقػأ ػـ الخص ومف

أنػػق متػػى انت ػػت الرابطػػة العقديػػة بػػيف العامػػؿ وصػػاحب العمػػؿ، أصػػبي العامػػؿ حػػرًا، أي 
يسػتطي  أف يتعاقػد مػػ  أي صػاحب عمػػؿ ءخػر دوف قيػػد أو مػرط، وذلػػؾ باسػتمنال مػػرط 

انقضػػال الرابطػػة عػػدـ المنافسػػة، أمػػا فػػ  عقػػود االحتػػراؼ فػػلف الالعػػب المحتػػرؼ، بػػرغـ 
فػ  ناديػق، حتػى  عمػى البقػال ،حػواؿف  بعػض األ ،رغـيُ العقدية، بينق وبيف النادي، فلنق 

، وانتقػاؿ "(1)بموجػب عقػد يسػمى "عقػد انتقػاؿ الالعػب المحتػرؼ يتـ انتقالق إلى ناٍد ءخػر
مػػف أ م ػا، التػػزاـ  [18] الالعػب المحتػػرؼ إلػى نػػاٍد ءخػر، يخضػػ  لمػروط وقيػػود الضحيػة

ف الػذي سػػينتقؿ إليػق الالعػب بػػدف  مقابػؿ االنتقػاؿ و ػػو مبمػغ مػف المػػاؿ، يػوزع بػػي النػادي
 ، واتحاد المعبة المختص.النادي القديـ، والالعب

 :خاتمة
 كػذا وممػا تقػدـ، يتبػػيف لنػا أف عقػد الالعػب المحتػػرؼ  ػو عقػد عمػؿ محػػض، 

التبعيػة،  حيث تػوفرت فيػق العناصػر األساسػية لعقػد العمػؿ و ػ ، العمػؿ واألجػر وعالقػة
                                                           

إف عقػػد انتقػػاؿ الالعػػب المحتػػرؼ  ػػو عقػػد محػػاير لعقػػد االحتػػراؼ، ف ػػو عقػػد يتطمػػب النعقػػاد  مػػالث إرادات  (1)
رادة النادي الجديد.متوافقة، إرادة  رادة الالعب وا   النادي القديـ وا 
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ذا كاف  ناؾ خالؼ فق   حوؿ عنصر التبعية ف  عقػد االحتػراؼ، فػلف  ػذا الخػالؼ  وا 
األخيػػر   ػػذاحيػػث أف  ،يرجػػ  إلػػى عػػدـ التمييػػز بػػيف الالعػػب المحتػػرؼ والالعػػب ال ػػاوي

يتمت  باستقاللية ف  أدال عممق عمى خالؼ الالعب المحتػرؼ الػذي يتبػ  فنيػًا وتنظيميػًا 
 ف أمّد مف تبعية العامؿ لصاحب العمؿ.تبعيتق تكو و  لمنادي،

وم  قبوؿ تكييؼ عقػد الالعػب المحتػرؼ ب نػق عقػد عمػؿ، إال أنػق يتمتػ  بمزايػا 
تجعػػػؿ منػػػق عقػػػد عمػػػؿ ذو طبيعػػػة خاصػػػة، ف ػػػو عقػػػد محػػػدد المػػػدة دومػػػًا، والعامػػػؿ فيػػػق 
)الالعب( يعيش ف  وض  اقتصادي مميز، وبا ضافة إلى ذلػؾ فػلف  ػذا العقػد تحكمػق 

الرياضية الناظمة لالحتراؼ، وال يتـ الرجوع فػ  مػ نق إلػى قػانوف العمػؿ إال فيمػا المواضي 
 سكتت عنق  ذ  المواضي.
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