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  -الموسومة:  األطروحةهذه  إعداد أننشهد 
 الرياضية  نديةالمحترفين واأل  دالتنظيم اإلداري والقانوني لعق)

 (القوانين العراقيةلبعض  وفقا
قدد ردرت تحدت إشدرا    عبـد الكـريم عـواد( إحسـانوالمقدمة من قبل طالب الدكتوراه )

كلية التربية االساسية، وه  رزء مدن متطلبدات نيدل درردة دكتدوراه  –   رامعة ديالى 
    علوم التربية الرياضية. 
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                    معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                                           
 جامعة ديالى-كلية التربية األساسية                                      

                                                /    /4153 
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 المقوم اللغوي إقرار
 
 

   -الموسومة:  األطروحةقرأت هذه  أن اشهد 
 الرياضية نديةالمحترفين واأل  دالتنظيم اإلداري والقانوني لعق)

 (لبعض القوانين العراقية وفقا 
( قد صححتها مدن الناحيدة إحسان عبد الكريم عوادوالمقدمة من قبل طالب الدكتوراه )

والتعبيدددرات اللغويدددة  األ طددداءبأسدددلوب علمددد  سدددليم  دددال مدددن  أصدددبحتاللغويدددة بحيددد  
   وقعت. وآلرلةوالنحوية غير الصحيحة 
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 االسم : أ.د أياد عبد الودود عثمان الحمداني                                   
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 لجنة المناقشة والتقويم إقرار
 

 األطروحددةعنددا علددى هددذه لرنددة المناقشددة والتقددويم بأننددا قددد اطل أعضدداءنشددهد نحددن      
 الرياضـــية وفقـــا نديـــةالمحتـــرفين واأل  دالتنظـــيم اإلداري والقـــانوني لعقـــالموسدددومة : )

إحســان عبــد الكــريم ( والمقدمددة مددن قبددل طالددب الدددكتوراه )لــبعض القــوانين العراقيــة
رددير  بدالقبول لنيدل  وأنهدا( وقدد ناقشدنا الطالدب بمحتوياتهدا و يمدا لد  عاقدة بهدا ، عـواد
 التربية الرياضية .  علوم     لسفة دكتوراهدررة 

 
 التوقيع:                                                      التوقيع:      

 أ.د. ثائر داود سلمان                                      أ.د. إسماعيل محمد رضا                                        
 عضو                                                        عضو       
          
           
 التوقيع:                                                      التوقيع:      

                   أ.د. طارق عبد الرحمن محمود                            أ.م.د. نصير قاسم خلف                    
 عضو                                           عضو                     

                              
 التوقيع:                                         

 أ.د. فرات جبار سعد اهلل                                
 س اللجنةرئي                                     

جامعة ديالى في جلسـت   –صادق على محتويات هذه األطروحة مجلس كلية التربية االساسية 
 . 4153/      /      المنعقدة   

                                                  
 العميد                                                      

  أ .م. د حاتم جاسم عزيز                                                              
 جامعة ديالى –كلية التربية االساسية                                                        

                                                                     /     /4153  
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   المبعو  رحمة للناس ارمعيننور القلوب وضيائها ا الى حبيبنا وشفيعن
 صل اهلل علية وال  وسلم. محمد........  الرسول االعظم                         

الحنان الذي يحرك  بايا النفس والمشاعر  إلىوهج المحبة وصدق العاطفة روح  إلى
          واألحاسيس

 . أبي..................                                                         
 بحقها لو أنن  أشعلت لها األنامل شمعا   إلى الت  لم اف  

 ......... أمي  . ........                                                       
 سندي وعون  إلىلها الفؤاد عشقا  وحربت  عن غيرها منعا   أبحتمن  إلى

 .................. زوجتي                                                      
 ينبض ب  قلب  وروح  من  إلى

 . .......ولدي ....عبد اهلل                                                     
 إلى من أسكنتهم بين أضلع  واحتلوا نبض  ومسام رلدي  

 أخوتي . ..................                                                     
 
  االعزاء االفاضل يتأستاذ........... امد اهلل بأعمارهم للعلم  أنفسهممن وهبوا  إلى
 
 
 
 

 احسان
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 ثاءشكر و 
قها دالقدير... على رزيل نعمائ ... والت  اغ العل الحمد والشكر أوال وأ را هلل      

أنراز بحث ... والصا  والسام على  ير البرية الذي أنار  على الباح  ومكنت  من
الورود بطلعت  البهية وعلى آل  وصحب  أرمعين إلى يوم الدين... اللهم ارعل أول 

 عمل  صاحا  وأوسط   احا  وأ ره نراحا . 
أتقدم بالشكر الرزيل الى األستاذ الدكتور عباس  اضل الدليم  رئيس رامعدة  اوبدء    

الددذي كددان أسددتاذا ومعلمددا وقلددب كبيددر اتسددل لرميددل طلبددة الرامعددة السدديما طلبددة ديددالى 
 الدراسات العليا ... ادعو اهلل ان يحفظ  ويمد بعمره ل دمة طلبة الرامعة. 

رامعدة ديدالى طعطدائ  الفرصدة  –والشكر موصول إلى عماد  كليدة التربيدة االساسدية 
أقدددم وا ددر الشددكر والتقدددير إلددى عميددد  لمرحلددة الدددكتوراه والبددد مددن أن دراسددت  طكمددال

 لطلبة الدراسات العليا. دعم  ى( علحاتم راسم عزيز كلية التربية األساسية )أ.م.د
شدرا   إويشر ن  أن أتقدم بالشكر واالمتنان والعر ان بالرميل إلى من كندت محظوظدا  ب

  ( ، الكددددريم بعطائددددشدددداكر أ. د. نبيددددل محمددددودعلددددى بحثدددد  وهددددو اسددددتاذي الفاضددددل ) 
 دائمدا  الذي لم يب ل مع  بشئ وارده عونا  لد   ةوبأ اق  النبيلة وبرعايت  األبوية الحق

 متى ما احترت  ، وأسال اهلل إن يبعد عن  كل مكروه وان يبقى نبراسا  وعونا لطلبت  . 
ويسددرن  أيضددا أن أقددددم شددكري وتقدددديري واحترامدد  إلدددى كددل مدددن أ.م.د ايدداد حميدددد     

سعد اهلل و أ.د مها محمد صدال  و أ.م.د ماردد  حميدد كمدب  و  كذلك أ.د  رات ربار
 . صال أ.د غازي 

وال يفوت الباح  أن يشكر  ريق العمل المساعد لما أبدوه من رهدد واهتمدام  د  سدبيل 
 إ راج هذا البح  بالشكل العلم  الدقيق وكذلك شكري الرزيل إلى عينة البح  . 

نية  ددد  ضدددبيدددة االساسدددية علدددى رهودهمدددا الموأود أن اشدددكر موظفدددات مكتبدددة كليدددة التر 
 تذليل الصعاب أمام الباح  . 

أراال أمام ذكرى والدّي رحم  اهلل والى عائلت  الكريمدة وا دب بالدذكر أنحن  و تاما  
 زورت  على صبرها وحلمها والت  كانت ل   ير عون وسند . 

 مد هلل والشكر . ان اذكره بحسن ني  والح اتن  وأ يرا أود ان اشكر كل رهد م لب 
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 لمشرفا
 أ. د: نبيل محمود شاكر

 

 باللغة العربية األطروحةلخص سم
 
 الرياضية وفقا نديةالمحترفين واأل  دالتنظيم اإلداري والقانوني لعق)

 ( .لبعض القوانين العراقية
 
    
  
  

 التعريف بالبحث –الباب األول  
احتدددددوى البددددداب األول علدددددى المقدمدددددة وتدددددم التطدددددرق مدددددن  الهدددددا إلدددددى أهميدددددة    
ؤديددد  دا دددل المرتمدددل ودورهدددا  ددد  تدددو ير المدددوارد يالرياضددد  والددددور الدددذي  االحتدددراف

الماديدددة وتحفيدددز العمليدددة اطداريدددة مدددن أردددل تحقيدددق أهددددا ها وتدددو ير متطلبدددات تطدددوير 
ن المعلومدددات التددد  يمكدددن أن  أدائهدددا ، وهدددو موضدددو  رديدددد  ددد  الرياضدددة العراقيدددة . وان

لرؤيدددا أمدددام إدارات المؤسسدددات ن تزيدددد مدددن وضدددوح اأتو رهدددا هدددذه العمليدددة مدددن شدددأنها 
عدن تحديدد  الرياضية وتتي  لها مرونة كا ية  د  ا تيدار أسداليب العمدل  ضدا  واألندية 

الحلددول المناسددبة  لهددا بأسددلوب  طريددق وضددلا ومعالرتهددا عددن هددالمشددكات التدد  تواره
  .علم  و بشكل دقيق يتاءم مل األهداف العامة للمؤسسة الرياضية

حدددد   ددد  عددددم ورددددود تنظددديم قدددانون   دددداب يدددنظم عمليددددة تكمدددن مشدددكلة البو    
ورددددود عقددددود احتددددراف نموذريددددة يمكددددن اسددددت دامها مددددن قبددددل  وكددددذلك عدددددماالحتددددراف  

 ويهدف البح  إلى:  الرياضيين واالندية 
و قدا لدبعض  الرياضدية ألنديدةوا ينالمحتدر  لعقدوضل صيغة قانونية مقترحة  -1

 .القوانين العراقية
و قدا لدبعض  الرياضدية ألنديدةوالعاقدة بدين المحتدر ين الكشدف عدن محدددات ا-2
 العراقية.القوانين 
 
 

 الباحث
 عواد إحسان عبد الكريم
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 مجاالت البحث:
 والقددانون والقضدداء الرياضددية دد  مرددال االدار   التدريسدديين البشـــري:المجــال -5

 دعاء العام.واال

 41/3/4153لغاية  3/4/4154الـزماني: المجال -4
القددانون والتربيددة الرياضددية  دد  وكليددات  بعددض دور العدالددةالمكــاني: المجــال -4
 العراق.
 

 والمشابهة الدراسات النظرية –الباب الثاني 

اطداري التنظدددديم ت دددب التددد  نظريدددة المددداد  بيدددان الشدددتمل البددداب الثدددان  ا      
التنظدديم و الرياضددية والتنظدديم القددانون  ومددا تتضددمن  مددن مفدداهيم متعدددد ، كددذلك الهيئددات 

 االحتددراف والاعددب المحتددرفوتعريددف  انتقدداالت الفيفددا اطداري لاحتددراف و قددا لائحددة
الائحدة الدوليدة لضوضدا  القانونيدة  ، وتطدرق إلدىالتنظيم القانون  لاحتدراف الرياضد 

 ومفهوم المؤسسات واألندية الرياضية.  TMSوانتقاالت الاعبين
جراءات  الميدانية –الباب الثالث   منهجية البحث وا 

متد  طبيعدة البحد  ءج الوصف  باألسدلوب المسدح  لمااست دم الباح  المنه   
 ألنديدددددةواالمحتدددددر ين  لعقددددددالتنظددددديم اطداري والقدددددانون   اسدددددتمار ببنددددداء إذ قدددددام الباحددددد  

وتدم عدرض األدوات المسدت دمة مدن  االسدتمار  بنداءوقد تم توضي  إرراءات  الرياضية
 وسائل رمل المعلومات واألرهز .

 تحليلها ومناقشتهاعرض النتائج و  –الباب الرابع 
ومناقشدتها تم    هذا الباب عرض أهم النتائج الت  تم التوصل إليها وتحليلها   
 أهداف البح . لتحقيق

 االستنتاجات والتوصيات –الباب الخامس 
 أهم االستنتارات الت  تم التوصل إليها ه  : 

 دد  ضددوء الدراسددة تددم صددياغة عقددد احترا دد  قددانون  متوا ددق مددل القددوانين العراقيددة  .5
 لتنظيم العاقة بين المحتر ين والهيئات اطدارية.

 االحتراف الرياض  هو نظام ارتماع  وقانون  واقتصادي متكامل. .4
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عقد االحتراف الرياض  ل  امتداد    القوانين العراقية )المدن ، والترداري، والعمدل  .4
الضددمان، واطداري( اذ انهددا تحتددوي علددى مددواد و قددرات قانونيددة تددنظم وتحكددم هددذا و 

 العقد، ولكن هذا ال ينف  الحارة لتشريل  اب باالحتراف.  

رميدددل المرددداالت التسدددعة مهمددد   ددد  العقدددد االحترا ددد  ، ولكدددل مردددال منهدددا راندددب  .3
ل تنظيمدد  معددين، يردددب تناولهددا مرتمعدددة غيددر منفدددرد  للحصددول علدددى عقددد متكامددد

 .الروانب ذي قو  قانونية
 وأوصى الباحث ما يأتي :

 –نطددداق االشدددراف  –وحدددد  القيددداد   -تطبيدددق مبدددادظ التنظددديم )التسلسدددل القيدددادي  .5
المتابعددة مددن قبددل  –ال مركزيددة السددلطة  –تددوازن السددلطة مددل المسددؤولية  –التكامدل 
لمسددددؤولية تحديددددد ا -مرونددددة التنظدددديم ،،أي القابليددددة للتغييددددر والتعددددديل،  –الرؤسدددداء 
 است دام وسائل االتصال اطدارية الرأسية واأل قية(. –والتنسيق 

مددن بدين الرياضديين والمؤسسددات الرياضدية نشدر ثقا ددة االحتدراف الرياضدد  ضدرور   .4
 ال الت طيط العلم  السليم ووضدل اسدتراتيرية متكاملدة لاحتدراف الرياضد   د  

 العراق. 

بقتنا  دددد  تطبيددددق وتنظدددديم االحتددددراف اال دددداد  مددددن ترددددارب الدددددول العربيددددة التدددد  سدددد .4
 الرياض  وانتداب  براء منها لتدريب كوادر وطنية يتم ا تارها بشكل دقيق.

صدددين، وعددددم الفصدددل .3 بدددين الرياضدددة والقدددانون،  اال ددداد  مدددن رردددال القدددانون المت صل
برام العقود.   لتماسلهما المباشر    عملية تطبيق االحتراف الرياض  وان
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 التعريف البحث
 مقدمة البحث وأهميته   1-1

نشطة وجه األأكثر أاثبت الواقع ان الرياضة تحمل في طياتها معان قيمة جعلتها     
لعالم وهذا ظاهر وجلي من خالل وجماهيرية في جميع انحاء ا االجتماعية شعبية

يمارسها , ومن ال يمارسها يسعى لمتابعتها  الناس فالكثير من عليها قبال الكبيراإل
عبر القنوات  ازمن خالل التلفمن خالل حضور المباريات والمنافسات او مشاهدتها 

لوانها أفازدادت  ةفاعلو الرياضية, هذا االهتمام الجماهيري بالرياضة جعلها نشطة 
عمال المتعلقة بالرياضة واتساعها بشكل مستمر مما يعني زيادة في األنواعها و أو 

ي تادات اإلدارية الرسخ الـدور القيادي للقيـهذا كله  ،باتساع المنافسات الرياضية
من  ،الصـعوبات والمعوقـات كافة التي تواجه الرياضيين واألنديةسـهم في تذليل ت

خالل توظيف اإلمكانات المــادية والمعنوية والخبرات الالزمة , ولتحقيق النجاحات 
تحقيق االرباح المادية عن طريق االستثمار  فضال عننجاز الرياضي على صعيد اإل

 .والمضاربات التجارية
دارات و من اإلأراف الرياضي سواء من  الالعبين تنامى االهتمام باالحت    

ما تمخض عن ظهور حاجات تنظيمية وادارية متنوعة من مالرياضية في العالم 
لى تنظيم جميع إالسيما العقود المؤدية و عمال المؤطرة بتصرف قانوني همها األأ

جوانب العالقة بين الرياضيين المحترفين والهيئات الرياضية من حقوق وواجبات 
 تترتب على طرفي العقد االحترافي . 

ولكثرة المنافسات والمباريات المحلية والقارية والعالمية وتعدد الحاالت والمواقف التي 
ية امرا واردا , وفي يتعرض لها اطراف العقد االحترافي جعل احتمال حدوث مسؤول

 : ما هو القانون الذي يحكم تلك المسؤولية ؟ .   تيهذا الحالة يثار السؤال اال
الرياضة العربية ظهرت  دكما ان دخول االحتراف الرياضي حيز التنفيذ في جس

الحاجة إلى وجود قوانين او لوائح محددة لتنظيمه بعد أن بدأت األندية في تطبيق 
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وبمحاوالت فردية اختلفت من دولة إلى  -ون وجود نظام موحد د -نظام االحتراف 
أخرى ومن ناٍد إلى آخر مما اوجب ضرورة تهيئة المؤسسات الرياضية لتكون قادرة 

دارة االحتراف الرياضي ومواكبة التغيرات السريعة المتالحقة يتطلب تبني إعلى 
، أماًل في أن يؤدي ذلك الهيئات الرياضية جديدة تتمشى مع التطور اإلداري العالمي 

إلى تطور نوعي لأللعاب الرياضية ولهذا استوجب وجود ادارات رياضية قادرة على 
تسيير العمل االحترافي وتنظيمه بشكل يواكب التطورات الحاصلة في العالم على 
مختلف االصعدة وتدخل الرياضة للترويج التجاري والصناعي واإلعالمي وغيرها مما 

 عا يدر االرباح واألموال .و ر جعل الرياضة مش
الكبيرة واألرقام القياسية واألداء المميز لالعبين تعتبر مؤشر نجازات اإل وان    

من الكفاءة واالحترافية في العمل  رياضية على مستوى عال اتدار إواضحا لوجود 
أصبحت اإلدارة الرياضية واقعا ملموسا مالزما للرياضيين  فقد ،اإلداري والتنظيمي

ظهرت الحاجة الى تنظيم قانوني  خاصة، لذلكبصورة عامة والمحترفين بصورة 
داري ينظم ويحمي حقوق النادي والالعب والمستثمر والشركة الراعية وغيرها من  وا 

  .الرياضي العاملين في المجال
ونها محاولة جادة وحقيقية، حاول الباحث من كوتبرز اهمية البحث من خالل     

قانوني ورصين متوافق مع القوانين رياضي لعقد احترافي يجاد صيغة قانونية إخاللها 
توضيح كذلك محاولة  ،عملية االحتراف الرياضيمن خالله نظم يالنافذة، العراقية 
االحتراف دارة إألجل تسهيل عملية في العراق  االحتراف الرياضي عقد محددات
القوانين  اعتمادو  والتي تبنى على شروط تثبت في عقد االحتراف الرياضي الرياضي

 العراق.التي تنظم عقود االحتراف الحالية في 
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 مشكلة البحث 1-2
ألتسـاع رقعـة االحتـراف الرياضـي داخـل األنديـة الرياضـية من خالل متابعة الباحـث   

الحـظ ظهـور وزيادة عدد الالعبين المحتـرفين فـي األنديـة الرياضـية العراقيـة، العراقية، 
عـــدة مشـــاكل بـــين الالعبـــين المحتـــرفين واألنديـــة المتعاقـــدة معهـــم ، ســـببها بنـــود العقـــد 

المبــرم بــين الطــرفين يالنــادي والالعــب المحتــرف  وجــود أخطــاء فــي العقــد ل ،االحترافــي
شــروطه والقــوانين واللــوائح المعتمــدة مــن الفيفــا تعــارض بــين جــد و وفــي بعــض العقــود ي

ممــا ســبب الكثيــر مــن المشــاكل القانونيــة والخســائر الماديــة للنــادي  ,واالتحــاد ايســيوي
تــم اعتمــاد  مــن قبــل  عــدم وجــود انمــوذ  موحــد للعقــد االحترافــي هســببهــذا و والالعــب 

ود عمليــــة جعــــل مــــن عمليــــة التعاقــــد وكتابــــة العقــــمختصــــين بالقــــانون والرياضــــة ممــــا 
ارتجاليــة غيــر موجهــة باالتجــا  الصــحيح والقــانوني يحفــظ حقــوق الطــرفين المتعاقــدين 

لــذا ارتــ ى الباحــث  ويبــين لهــم واجبــاتهم بالشــكل الغيــر قابــل للــبس والت ويــل واالجتهــاد.
عقـد احترافـي  بنـاءدراسة هذ  المشكلة ومحاولة وضـع الحلـول المناسـبة لهـا مـن خـالل 

بحيــث  واألنديــةمـن قبــل الرياضـيين  اســتخدامهاالحتـراف عمليــة يـنظم نمــوذجي قـانوني 
باالسترشاد بمحـددات قانونيـة تـنظم العقد حقوقه وواجباته  أطرافيعرف كل طرف من 

 .  وتحكم هذ  العالقة القانونية

 هداف البحثأ 1-3
في  الرياضية األنديةالمحترف و الرياضي  دصيغة قانونية مقترحة لعق وضع -1

 .العراق
وفقا  واألندية الرياضيةالمحترفين الرياضيين الكشف عن محددات العالقة بين -2

 العراقية.لبعض القوانين 
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 ـ الدراســـــات النظرية والمشابهة 2
 الدراســـــــات النظرية  1ـ  2
 اإلداريالتنظيم  1ـ  1ـ  2

 فياستخدام اإلدارة الرياضية الحديثة  فيالرياضة يعكس مدى التقدم  فيإن تقدم الدول     
 .الرياضيإذ كلما ارتقى مستوى اإلدارة فيها كلما تحسن مستواها  الرياضية،كافة أنشطتها 

وهذه  المتغيرات،السنوات األخيرة عصرًا جديدًا يحفل بالعديد من  فييعيش العالم  اذ
يستوجب  متشعب، مما تعطي نسيجا باألخرىتتداخل فيما بينها، وتؤثر الواحدة المتغيرات 

من اجل تحقيق هدف العملية اإلدارية لجميع مفاصل  متوافقو التنظيم اإلداري بشكل دقيق 
 .لعصرابما يواكب متطلبات هذا تطوير الرياضة في البلد  فيالرياضية اإلدارة 
" التنظيم هو اآللية التي يتم بموجبها جمع االجزاء المترابطة لتكون كال موحدا يمكن      

معه ممارسة السلطة ومباشرة االختصاصات والقيام بمهام التنسيق والرقابة واالشراف 
   . (1)لتحقيق هدف معين "

" تعتبر وظيفة التنظيم من الوظائف اإلدارية المتعلقة باألفراد وبكل ما يلزمهم إلنجاز  
... وبعبارة اخرى فان التنظيم هو: الوظيفة اإلدارية التي تختص بتقديم وترتيب واجباتهم 

بحيث يمكن انجازها بمستويات عالية  على ايدي العاملين من  ،اجراءات الخطة المرسومة 
   . (2) "صاصح االختصا

 ،هو عملية تحديد االنشطة المطلوب انجازها لتحقيق االهداف المحددة " التنظيم    
اسناد النشاط المعين الى  موتحديد االفراد الذين سيقومون بتنفيذ هذه االنشطة بحيث يت

الشخص الذي تتناسب قدراته ومهاراته وخبراته مع متطلبات هذا النشاط وتحديد مراكز 

                                                           
1
 . 001،ص 4104، دار اسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن، االدارة والتنظيم فب التربية الرياضية ;عرفات سلطان محمود- 
2
 .  42،ص 4112، دار المسيرة للنشر والتوزع ،عمان ،االردن ،االدارة علم وتطبيق ;محمد رسالن الجويسي واخرون - 
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ما يحقق االهداف باالشراف والتنسيق بين االنشطة المختلفة  وأساليبالمسئولية والسلطة 
    . (1)" كفاءة  واقل تكاليف بأعلى
جزءًا من العملية اإلدارية وهو " من الوظائف اإلدارية المهمة ويعني تحيد  التنظيمو    

فراد وفق الهيكل العام الذي يحدد العالقات اجبات وتوزيعها توزيعا مناسبا لألالوظائف والو 
  .(2)"قيق االهداف بكفاءة عالية المختلفة في المؤسسة بما يؤدي الى تح

   األهداف.أداة من أدوات اإلدارة التي ُتستخدم من أجل ضمان تحقيق وهو     
يعرف و  المجالهذا  فيللتنظيم اإلداري بتعدد الباحثين والكاتبين  اتريفقد تعددت التعو 

من  واألفراد ،ومواقع العمل  ،" عملية بناء العالقات بين اجزاء العمل التنظيم اإلداري بأنه 
العمل بطريقة جماعية منظمة  وأداءخالل سلطة فعالة بهدف تحقيق االلتحام والترابط 

" تنسيق الجهود البشرية لتحقيق اهداف المنظمة بأعلى  بأنهويعرف ايضا  .( 3)وفعالة "
كفاءة واقل تكلفة ممكنة من المال والجهد والوقت ويتم ذلك من خالل تحليل وتحويل 

وتجميع هذه االنشطة واختصاصات  وأعمالاالهداف المراد تحقيقها الى انشطة 
 . (4)" واالختصاصات

بين االفراد ترتيب هرمي للمسؤوليات والواجبات  بأنهالتنظيم اإلداري  ويعرف الباحث )    
مسبقا ؤسسة التي تم تحديدها بشكل محكم لتحقيق اهداف المو  هموفقا لقدراتداخل المؤسسة 
                بشكل واضح.

ومكمال لوظيفة التخطيط  لإلدارةاألساسية التنظيم واحدا من العمليات  ويرى الباحث ان    
كما انه  ،فهو المرحلة التي تترجم فيها التشريعات والقوانين الى ممارسات فعلية وتنفيذية 

يمثل هيكال مركبا من االتصاالت والعالقات بين مجوعة من االفراد ومن هذه العالقات 
 . فرد جانبا كبيرا من المعلومات والقيم واالتجاهات التي تحكم عملية وضع القرار ليستمد ك

                                                           

1
 . 22ص ، 4111 ،القاهرة  ،ة للتعليم المفتوح جامعة القاهر ،اساسيات االدارة ;علي السلمي واخرون - 
2
 . 22ص، 0ط، 4101،ديالى ،العراق  ،موضوعات مختارة في التنظيم واالدارة ;نبيل محمود شاكر - 
3
 . 001ص، 0ط، 0990،دار الثقافة ،االردن  ، مبادئ االدارة الحديثة 'عمر سعيد واخرون - 
4
 . 000ص ، 0991 ،مؤسسة شباب الجامعة لطباعة والنشر ،االسكندرية  ، قطاع االعمالالتنظيم واالدارة في  ;صالح الشنواني - 
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يقسم التنظيم " ان (  oran)نجيبة محمد عن نقال عن  (1)( نبيل محمود شاكر )ويشير     
 الى اربعة اركان تتمثل باالتي :

مقاصد معلومة الهدفية تعني ان المنظمة تسعى لتحقيق مقصد منفرد او :  الهدفية  -1
 وذات  نفع عام بإتالف كامل مع غايات المجتمع وتوجيهاته ويتصل بالهدفية .

قانونية السلطة واستناد قراراتها وسياستها على تشريع معتمد من  هي : المشروعية  -2
 جهة ذات اختصاص مما يجعل السلطة في المنظمة تتوقع االمتثال من االفراد .

استخدامها بأفضل ما يمكن وان الموارد  يه : ة والماديةتوظيف الموارد البشري  -3
البشرية والمادية معطيات بيئية تتوافر من حول المنظمة من المجتمع المحيط بها لتمولها 

 الى ناتج عن طريق العملية اإلدارية ".
 : (2)" اما الدعامات األساسية التي يجب توفرها في التنظيم فهي"  
 الدعامة البشرية :  -1

  وتمثل مجموعة االفراد العاملين في المنظمة على اختالف مستوياتهم الوظيفية .
 الدعامة التنظيمية : -2

والذي هو اساسه توزيع السلطات المسؤوليات  وتتمثل بالشكل التنظيمي الذي تتخذه المنظمة
 وتحديد االعمال المسندة الى كل وحدة من الوحدات .

 الدعامة القانونية : -3
ومنه تستمد  ،السند القانوني التي تستند اليه المنظمات في ممارسة نشاطها     

تستند الى انه ال يمكن ألي منظمة من المنظمات ان اختصاصها وأهمية الدعامة القانونية 
 تمارس عمال من االعمال دون اداة تشريعية او قانونية تسند نشاطها وأهدافها .

  الدعامة المالية : -4

                                                           
1
 . 22مصدر سابق ،ص ;نبيل محمود شاكر - 
2
 . 422مصدر سابق ، ص ;صالح الشنواني - 
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تاحة اي الجانب  التمويلي للمشروع الذي يساهم في تحقيق الذي يساهم في تحقيق اهدافه وا 
 الفرص لتدبير ما يلزم من معدات والستخدام الخبرات والمهارات البشرية .

، ينبثق من العمل الجماعي الهادف حيث ُتوّزع  التنظيمإن الهدف األساسي من     
إطار  فياألعباء ، وتُقّسم األعمال من أجل تحقيق األهداف بين الفرد ومجموعات العمل 

 النشاطات واألهداف.  فيعتمد على االنسجام والمالئمة والترابط نظامي ي
                       )1( يهدف إلى: التنظيملذلك فإن 

 .األهداف المرجوة إنجاز -1 
 .تحقيق االستخدام األمثل للموارد المادية والمعنوية -2
إيجاد التعاون واالنسجام والتكامل والترابط بين مختلف مكونات المنظمة من أفراد  -3

 .وجماعات
االستفادة من المعلومات والخبرات المتراكمة العلمية والعملية والفنية مثل جمع  -4

 واإلحصاءات.المعلومات 
" يمر التنظيم بخطوات محددة لضمان الوصول الى رسم ابعاد الهيكل والبناء التنظيمي     

 (2) وتقسيم االعمال عبر تبني الخطوات التالية :
 تحديد الهدف العام للمؤسسة. -1
 تحديد االهداف الثانوية األساسية . -2
 االنشطة .تحديد االستراتيجيات التي تحقق االهداف وتقسيم  -3
 رسم صورة الهيكل التنظيمي للمؤسسة . -4
 اناطة المسؤوليات لإلفراد وفقا لكفاءتهم . -5
وتنظيم عالقة تخويل الصالحيات الالزمة لإلفراد للقيام بواجباتهم وتحديد المسؤوليات  -6

 ( على النحو اآلتي:0102نبيل محمود شاكر اما عناصر التنظيم فيحددها ) السلطة بهم.

                                                           
1
 .29، ص4112، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، األردن،  اإلدارة علم وتطبيق ;صالح رسالن الجويسي و جميلة جاد هللا - 
2
 . 21مصدر سابق ،ص ;نبيل محمود شاكر  - 
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 صصهم بغية تكليفهم بإدارة العمل التخصص : ويقصد به تحديد مواصفات االفراد وتخ -1
المعيارية : ويقصد بها تنميط عمل المؤسسة بالشكل الذي يجعل العاملين يؤدون  -2

 االعمال وفق هذا النمط او المعيار .
التكامل  دراء إلحداثمالتنسيق والتكامل : وهي مجموعة من الجهود التي يقوم بها ال -3

 في الفعاليات المطلوب تنفيذها من قبل العاملين .
 .رين للقيام بالواجبات المطلوبةالصالحيات : وهي القدرة على اصدار االوامر الى االخ -4
 

                                     .               (1)وفقا لالئحة انتقاالت الفيفا.لالحتراف االداري  لتنظيما 1 -2-1-1
تعتبر الئحة انتقاالت الفيفا هي المرجع الرئيسي للوائح جميع الدول اذ يجب ان تكون هذه 

 اللوائح متوافقة معها وغير مخالفة لها في أي جانب تنظيمي او قانوني.
 ،وا بها الذي يجب على الالعب واالتحاد ان يتقيد نت الئحة الفيفا التنظيم االداريبي  

فالفصل األول يوضح أن الالعبين في أي اتحاد وطني تابع لالتحاد الدولي يجب أن 
ما غير هواة ، وفق ما جاء بالئحة النظام  يدرجوا تحت فئتين، فإما أن يكونوا هواة ، وا 

( والتي تنص على أن الالعبين إما أن يكونوا هواة 55األساسي لالتحاد الدولي ، مادة )
، غير أن اللجنة التنفيذية هي التي تصدر الئحة تحدد فيها حاالت انتقاالت أو غير هواة 

الالعبين . ويحتفظ االتحاد الوطني بسجالت رسمية لالعبين غير الهواة ، ويتم تقديم 
  األول نسخة من هذه السجالت لالتحاد الدولي عند الطلب وفقًا للمادة الرابعة من الفصل

أما الفصل الثاني من الئحة انتقاالت الالعبين الموضوعة من قبل االتحاد الدولي لكرة  
،  القدم فينص على أن الالعب المحترف يجب أن يحصل من ناديه على عقد كتابي

موضح به النواحي المالية ، وله مدة محددة ، على أن يقدم منه نسخة إلى االتحاد 

                                                           
1

 الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا . -
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ي يمكنه إضافة أية شروط أخرى إضافية  إلى بنود العقد الوطني الذي يتبعه الالعب ، الذ
                                          . . كما يجب إرسال نسخة من هذا العقد إلى االتحاد الدولي عند طلبها

ويؤكد الفصل الثالث من الالئحة ضرورة تسجيل الالعب باالتحاد التابع له حتى يمكن   
بقات ، كما يتناول الفصل الرابع المواد التي توضح ضرورة حصول تمثيل ناديه في المسا

من   11 - 5الالعب أو النادي على شهادة االنتقال الدولية والتي جاءت في المواد من 
الالئحة .  ويتناول الفصل الخامس انتقاالت الالعبين الهواة والمحترفين ، حيث يكون 

آخر إذا ما انتهت فترة تعاقده مع ناديه الحالي ، الالعب المحترف حرًا في التعاقد مع ناٍد 
أو قد تنتهي خالل ستة شهور ، فمن حقه البدء في التعاقد مع ناٍد جديد خالل الستة 

ادي الحالي بواسطة أحد الطرفين شهور الباقية إذا تم االتفاق على إنهاء العقد مع الن
ل الالعب خالل فترة صالحية (. ولكن في هذه الحالة ال يمكن انتقا)الالعب أو النادي

وذلك وفق ما  الجديد(النادي  الحالي،النادي  )الالعب،عقده إال باتفاق األطراف الثالثة 
 .الالئحة( من 12جاء بالمادة )

 الالعب المحترف االحتراف و  2-1-1-2
يقصد باالحتراف مجردا "توجيه النشاط االنساني بصفة منتظمة ومستمرة لمزاولة عمل      

 . (1)واتخاذه مهنة إلشباع حاجاته " ،معين 
ال الصناعة او التجارة او جان كل احتراف ينصب على عمل معين سواء في م"      

كما يعرفها البعض بأنها " نشاط اجتماعي يسهم في  والرياضة ،الرياضة  اوالزراعة 
ويتحدد بصفة اساسية في عنصري  ،االرتقاء بكفاية )الفرد( الحركية والصحية والنفسية 

وما تتطلبه من جهود وقواعد ولوائح تتأسس ضمنا للمقارنة العادلة بين  ،التدريب والمنافسة 
 .(2)الوحدات المتنافسة "

                                                           
1

 . 012، ص0،الطبعة االولى، ج0921القانون التجاري،  ;احمد محمد محرز-
2
 424ص،  0، ط0912،االسكندرية ،  قافة الرياضية االتجاهات العامة لل; علي يحيى المنصوري- 
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تتبع النظام ولتشابه النظام القانوني والتشريعي بين العراق ودول الخليج العربي اذ انها     
الفقهي التشريعي الفرنسي, لذلك يرى الباحث من األفضل االطالع على بعض التعريفات  
في هذه اللوائح إلغناء البحث بالمعلومات المتعلقة بعميار التمييز بين الالعب المحترف 

  بالمحترف واالحتراف الرياضي.   وما المقصود الهاو والالعب 
فقد عرفت  (1) القطرية(الحتراف العبي االندية  الالئحة الداخليةأ من  / 1" المادة )
النظام المالي الذي يطبق على الالعب ويمنحه صفة اجتماعية ويكفل له  االحتراف:

بينما عرفت نفس . االرتقاء بمستوى لعبة كرة القدم االستقرار النفسي والمادي ويهدف الى
الالعب المتعاقد مع النادي ويمارس لعبة كرة بأنه : الالعب المحترف  فقرة )ث(المادة 

 .  القدم لقاء مبالغ مالية كراتب بموجب عقد احتراف "
 : بأنه(  5فقرة  1مادة  اما الالئحة السعودية للمحترفين فقد عرفت الالعب المحترف )

)الالعب الذي يمارس اللعبة بمستوى يؤهله للتسجيل كالعب محترف بموجب عقد مكتوب 
اما الفقرة الخامسة من نفس المادة فقد عرفت  في أي من االندية المعتمدة لدى االتحاد( .

النادي او االندية : هي االندية المرخص لها رسميا من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
 دى االتحاد العربي السعودي .والمعتمدة ل

 ،ويذهب رأي في الفقه الفرنسي الى التمييز بين الالعب المحترف والالعب الهاوي     
بينما  ،"يكمن اساسا في ان االول يرتبط مع الجماعات الرياضية )النوادي( بعقد عمل 

 . (2) الالعب الهاوي ال يرتبط مع النادي بهذا العقد "
) الئحة االتحاد الدولي لكرة القدم وهذا يتفق مع الئحة الفيفا لالعبين الهواة والمحترفين   

وتم العمل بها من أول أكتوبر  1755التي صدرت في صورتها النهائية في سبتمبر عام 
وقد قامت االتحادات المحلية بوضع لوائح أخرى من قبلها لتزيد من التفاصيل  م ( . 1755

مع ظروف كل بلد  ، ولكنها ال تخرج عن الخطوط الرئيسية أو األساسية فيما التي تتماشى 

                                                           
1

 . 4112،  القطرية االندية العبي الحتراف الداخلية الالئحة-
2

-Daniel VEAUX، contrarts en matiere de sport، Juris-Classeurs، Contrats distribution، Fas798،n 83 . 
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الفيفا والذي حرص على التنظيم الدقيق اآلمن  جاءت بالالئحة الخاصة باالتحاد الدولي
 . موحد النتقاالت الخارجية( الTMSالنتقاالت الالعبين عبر نظام )

ا طبيعيا شخصفة االحتراف هي صفه لعمل يقوم به فان ص ،ووفقا للتعريفات السابقة    
( وهذا الوصف يتفق مع ماهية الرياضة بوصفها  الالعب او المدرب ... المحترف ) وهو

ر على االشخاص الطبيعية فقط بل شمل كن صفة االحتراف لم تقتصلو  ،نشاطا انسانيا 
( بوصفها اندية او  االتحادات الرياضية ....،االندية الرياضية  االشخاص المعنوية )

وعليه " فان  الرياضة المقترنة بصفة االحتراف ليست تلك التي يقصد  اتحادات محترفة 
النشاط الذي يمارسه االنسان بل شمل كذلك كل عمل يتعلق بالرياضة او يرتبط منها 
 .  (1)"بها
 : (2)هي الرياضي خالل ما تقدم يتبين لنا ان عناصر االحتراف  منو 
فضال عن  ،وهذه االعمال تشمل  ،القيام باألعمال المتعلقة بالرياضة او المرتبطة بها  -1

الوان الرياضة المتعارف عليها سواء على النطاق الدولي او القاري او الوطني االعمال 
االشراف عليه وغير ذلك من االعمال التي تقو بها الرياضي و ال تنظيم النشاط التي تهدف 
الرياضي ندية الرياضية اذ ان جميع هذه االشخاص تكتسب صفة االحتراف الهيئات واأل

 عند قيامها بهذه االعمال مع توافر العناصر االخرى .
البد ان تكون بقصد تحقيق  ،ان ممارسة االعمال المتعلقة بالرياضة او المرتبطة بها  -2

واال عد القائم بها العبا ام ناديا هاويا للرياضة وليس محترفا لها لذلك نجدان  ،عائد مالي 
الهاوي بأنه ) الذي  الالعبمن النظام االساسي للجنة االولمبية الدولية تعرف  26المادة 

االندية كما ان  ،يمارس الرياضة كنشاط غير رسمي وال يصل منه اي كسب مادي ( 
ص الحكومية منها ال تعد محترفة اذا لم تقصد بتنظيمها المنظمة للرياضة وعلى االخ

   للرياضة الحصول على عائد مالي.

                                                           
1
 . 22،ص 0،ط 4112، االردن ،دار وائل للنشر ،والرياضةالثقافة بين القانون  ; واخرون محمد سليمان االحمد- 
2
 . 21،ص 4110، عمان ،مكتبة دار الثقافة ،الوضع القانوني لعقود انتقال اللعبين المحترفين ;محمد سليمان االحمد - 
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المحترف يجب ان  الالعباالعتياد على ممارسة الرياضة او ما يتعلق بها من اعمال ف -3
يمارس االعمال المرتبطة بالرياضة او المتعلقة بها بصورة مطردة اي على وجه االستمرار 

 والنظام .
ضرورة ان يكون هناك عقد احتراف يبرم بين  :(1)(ويضيف عبد الحميد الحفني )  -4

باألخص ما الرياضي  و وقد استند على اللوائح الخاصة باالحتراف  ،الالعب والنادي 
وكذلك المادة منها  5فقرة  1حتراف العبي كرة القدم السعودية في المادة قضت به الئحة ا

 .  من الالئحة  الداخلية الحتراف العبي االندية القطرية ( " ث/1)
الالعب او النادي محترفا ام ال هو  اعتبارن الفيصل في امما تقدم  يرى الباحث        

فإذا كان المقصود )من انشاء هذه االرتباطات القانونية هو  ،القصد او الهدف من الفعل 
اما اذا لم عب او النادي او الهيئة الرياضية المن ال سواء، المال فنكون امام حالة احتراف 

يكن المقصود هو المال فيكون الالعب هاويا والنادي او الهيئة الرياضية تدير وتنظم 
كان البد من  ،وبسبب تدخل المال في هذه العالقات  ،( الرياضية باعتبارها نشاطا انسانيا 

البد للمشرع ان يتدخل لتنظيم هذه كان لذلك  ، ظهور منازعات وقضايا مختلفة سببها المال
التعاقدية وهم الدائن والمدين العالقة الحالة ومحاولة الموازنة بين حقوق وواجبات اطراف 

من خالل تدعيم وتحصين )المدين(  الالعبوهو وتوفير الحماية القانونية للطرف الضعيف 
 .من خالل قانون او الئحة جانبه 

 :ني لالحتراف الرياضيالتنظيم القانو  2-1-2
ة التي تحكم وتنظم يالقواعد والمواد القانونالتشريعات و موعة جم التنظيم القانوني هو    

ابتداء من بداية انشاء  ،بين االشخاص  ،او عالقات او معامالت مادية او معنويةنشاطا 
)الشخص سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اشخاص معنوية  ،االلتزام والى انقضاءه

اما الشخص المعنوي فانه مؤسسة او شركة او -الطبيعي هو االنسان البالغ، كامل االهلية

                                                           
1
 . 49،ص 0992، 09لسنه، بحث ملحق بمجلة الحقوق الكويتية ،العدد الرابع ،اعقد احتراف العب كرة القدم  ;عبد الحميد الحفني - 
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معنوي اعتباريا في المعامالت والعقود  او نادي رياضي يتم التعامل معه كشخص جمعية
 .والدعاوى المعروضة أمام القضاء(

تشريع او قانون ينظم تلك فاذا اردنا تنظيم عالقة او حالة معينة فيجب علينا اصدار     
" مجموعة القواعد المنظمة للسلوك االنساني في نطاق  والقانون هالعالقة او الحالة، و 

او مجموعة  المتنوعة،نشاط معين او هو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات االنسانية 
 . (1) " القواعد الملزمة والمنظمة للسلوك داخل المجتمع

التربية الرياضية هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم عالقة االفراد العاملين  فيوالقانون 
د ( سواء كانت القواعجمهور-هيئة رياضية  –مدرب  –اداري  –العب )في المجال 

 عرفا.تسمى فمكتوبة فتسمى تشريعا او قواعد غير مكتوبة 
ب السعي الى تطبيق وتحقيق يتطلالرياضي ان التنظيم القانوني لالحتراف " لذا فان     

وظيفة القانون من خالل تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة للمحترفين من ناحية 
الحقوق والواجبات لكل من وحماية تقرير و وتثبيت  اخرى،من ناحية  والمصالح العامة

والهيئة الرياضية( وذلك اتفاقا مع تفاعل العوامل االقتصادية  الالعب )المحترف
 .(2)واألخالقية " واالجتماعية والسياسية 

هم النادي السابق والنادي الجديد  أطرافعلى ثالث أوال ان العقد االحترافي يتأسس  
هو الجهة  )النادي السابق( " وعادة يكون النادي الذي ينتمي اليه الالعب والالعب،

وذلك بإشراف االتحاد  الى النادي الجديد، المختصة بالتفاوض والموافقة على انتقال الالعب
 .(3)الرياضي المعني للعبة "
 :بـــــويسبق العقد مراحل تبدا 

 

                                                           
1
،دار الوفاء لنيا الطباعة 4119، االسكندرية،استراتيجية لالحتراف الرياضي المؤسسات الرياضية ;حسن احمد الشافعي واخرون- 

 .01،ص0والنشر،ط
2
 . 02المصدر السابق،ص ;حسن احمد الشافعي واخرون- 
3
 اق.( من ضوابط عمل الرياضيين في العر2الفقرة )ب( من المادة )- 
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 أوال: بناء على طلب النادي:
( على قيام االتحاد الرياضي 1( فقرة )11أشارت الئحة االحتراف السعودية في المادة ) 

غي نهاية الموسم الرياضي بإخطار األندية الممارسة لالحتراف الرياضي بأسماء الالعبين 
الذين انتهت عقودهم ومن يكون النادي الذي يرغب في انتقال العب معين اليه، أن يبدا 

 :(1)األصلي لهذا الالعب ويتم ذلك على وفق ما يأتي االتصال بالنادي 
يرسل النادي الراغب في انتقال العب معين اليه، استمارة انتقال إلى النادي األصلي 

 لالعب، ويتضمن هذه االستمارة عرضا بقيمة االنتقال.
قابل يبدا بعد ذلك التفاوض بين الناديين، وفي حالة االتفاق على انتقال الالعب وقيمة أو م

 االنتقال، يثبت ذلك خطيا على االستمارة الخاصة بذلك.
تؤخذ موافقة الالعب من قبل ناديه األصلي على االنتقال )وهذه الحالة متحققة في الفقر)هـ( 

( من ضوابط عمل الرياضيين في العراق( وذلك بتوقيعه على االستمارة 3من المادة )
 الخاصة باالنتقال.

بعدها النادي الذي يرغب بانتقال الالعب إليه عقدا مع الالعب، ثم يرسل نسخة منه  يبرم
 إلى االتحاد الرياضي المعني للتصديق عليه وتسجيله.

الخاصة بلعبة كرة  (2)" وهذه اإلجراءات نصت عليها لوائح االحتراف في فرنسا والسعودية 
رق الوحيد هو أن اإلجراءات أعاله القدم ، وهي تشبه ما معمول به في العراق، ولكن الف

يتمخض عنها ابرام عقدين ، األول بين الناديين وهو عقد االنتقال ، والثاني بين الالعب 
والنادي الذي سينتقل إليه ، وهو عقد االحتراف الجديد ، أما اإلجراءات في العراق 

لدى ناديه  فيتمخض عنها إبرام عقد واحد فيه كل من شروط االنتقال واحتراف الالعب
( من ضوابط عمل الرياضيين نصت على جواز 3الجديد وذلك، ألن القرة )ه( من المادة )

                                                           
1
 ( من الئحة االحتراف السعودي.0( الفقرة)00المادة ) - 
2
 ( من الئحة االحتراف السعودية.00( من الئحة االحتراف الفرنسية، والمادة)02المادة)- 
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أن يبرم العقد بين الناديين المعنيين )نادي المغادرة ونادي الوصول( والالعب وبصادقة 
 االتحاد العراقي المعني.

 يا: بناء على طلب الالعب:انث
يطلب  أناذ يحق لهذا األخير  االنتقال بناء على الالعب،أن يكون من الممكن عمليا     
فاذا وافق النادي األصلي  آخر أو وضعه على قائمة االنتقال، ناد إلىتقال من ناديه ناال

 تقال ثم يقوم بإخطار االتحاد الرياضي والالعب بذلك.نيقوم بوضع الالعب على قائمة اال
حد أفاذا وفق في االتفاق مع  خرىاأل يةاألندتقال في نثم يبحث الالعب عن عروض اال

تقال وفي حالة نض بين الناديين على قيمة االاو تقاله تبدا عملية التفانعلى  األنديةهذه 
ليه عقده مع الالعب مرفقا به إتقال ناالتفاق على ذلك يرسل النادي الذي يرغب في اال

تقال نعقد اال أنواذا ك، (1) موفقة النادي األصلي لالتحاد الرياضي للمصادقة عليه وتسجيله
 . (2) تودع لدى االتحاد الدولي المعني أننسخة من هذه العقود يجب  أندوليا ف

تقال هو عقد يعقد بين النادي القديم والنادي الجديد بموافقة ناال أنمما سبق يتضح " 
والتعليمات . "وهو عقد مقيد لما تضعه اللوائح (3")الالعب وبإشراف االتحاد الرياضي المعني

الرياضية  األنديةقالهم بين أنالصادرة من االتحادات الرياضية والخاصة باحتراف الالعبين و 
واستنادا لما سبق فقد عدة ضمن عدة اتحادات وطنية رياضية  أوفي داخل االتحاد الواحد 

اشخاص مقيدة  ةونية تتصل بثالثانتقال بوصفه عملية قنعرف بعض الفقهاء الفرنسيين اال
قيود الئحية بمقتضاها يتنقل الالعب المحترف من ناديه األصلي للعب في ناد اخر وتحت ب

 .(4" )اشراف ورقابته وذلك لقاء مبلغ معين يدفعه النادي الجديد للنادي األصلي
 " ويالحظ على هذا التعريف:

                                                           
1
 ( من الئحة االحتراف السعودية.00( من المادة )4الفقرة )- 
2
 ( من لوائح الفيفا.2المادة )- 
3
 (.01االحتراف الفرنسية المادة ) الئحة- 

4
 -Michal Izard، Les relations de travail des sportiest professional ، the

،
as dix-Marseille، 1979، P.106. 
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ونية والعبارة األخيرة تشمل انتقال عقد بل اكتفى بوصفه عملية قناال أنلم يوضح  -1
 عقود وغيرها.ال

تقال ومن هم األطراف نلم يوضح ضرورة اتفاق األطراف على تحديد مقابل اال -2
 المعنيين بذلك؟

ى له تهاء عقد االحتراف الالعب مع ناديه األصلي حتى يتسن  انلم يذكر وجوب  -3
 عارة الالعبين.إعقد  أنتقال شنعقد اال أنش أنالنادي الجديد، واال ك إلىتقال ناال

 أنالندي األصلي في حين  إلىتقال يدفعه النادي الجديد نمقابل اال أنذكر التعريف  -4
 .انحيذا المقابل في أغلب االلالعب نسبة معينه من ه

 .(1)دوليا " أويكون داخليا  أن امأفهذا األخير  ،تقالنلم يوضح التعريف نوع عقد اال -5
 انفق بموجبه نادي: عقد يتأنهتقال بن( )وعليه يمكن تعريف عقد اال2001ويضيف األحمد)

ي بموافقة ذلك الالعب انالث إلىل و على نقل عمل العب رياضي من النادي األ انرياضي
العقد وطنيا ام  أنوعلى وفق اللوائح الصادرة من االتحاد الرياضي المعني، بحسب ما إذا ك

 قضاء عقد احتراف الالعب مع ناديه األصلي بمقابل يتم االتفاق عليهاندوليا وذلك بعد 
 دي الجديد بدفعه لكل من الالعب وناديه األصلي(. ابين الناديين يلتزم الن

الوطنية العراقي وهو "  األولمبيةوني صدر من اللجنة انخر تنظيم قأن آ في العراق،    
والذي نصت المادة ، ضوابط عمل الرياضيين أنبش 10/1774/ 15القرار الذي صدر في 

اقي وتكون محاكم بغداد هي المختصة بالنظر بالنزاعات ون العر ان( منه على )يطبق الق5)
 . (2)الناجمة عن تطبيق وتنفيذ العقود المبرمة بموجبه( " 

)وهي تتناول بالتنظيم ون المدني العراقي نانظرية االلتزام في الق أنويرى الباحث     
فيما بينهم وفقا لمواد القانون جميع االلتزامات التي يرتبها األشخاص  ،والتفسير القانوني

بين وينظمها الحقوق والواجبات  وضحبشكل ي ،والمدين تنظم العالقة بين الدائنالمدني(، 

                                                           
1
 .29، ص بقامصدر س ; (4110محمد سليمان األحمد) - 
2
 .020، ص مصدر سبق ذكره ;( 4110محمد سليمان األحمد)- 
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االحتراف الرياضي الحالية بسبب افتقار  عقودا تنظم أنهف عد ثموبالعقدية العالقة  أطراف
 أوتشريع من خالل المكتبة التشريعية العراقية لتشريع ينظم عملية االحتراف الرياضي 

ون المدني العراقي ناذ يحدد القا عناصره.ونية تنظم االحتراف الرياضي وتحدد ناالئحة ق
 الشخصية( )االحوالون قسمين رئيسيين ناالمالية والشخصية فيشمل هذا الق األفرادعالقات 
ة الفرد ونية المنظمة لعالقنااذ تشمل مجموعة القواعد الق العينية والمعامالت، و)األحوال

 (.1)بغيره من حيث المال( "
 المدني ونانالق: 
 في األفراد بين المالية بالمعامالت يهتم الذي ونانالق :هبأن المدني ونانالق رفيع     

 ونانالق دعامة يعتبرو  .العراقية المحاكم في حاليا المطبقة ونيةانالق المواد وهي المجتمع
 .  الخاص ونانالق فروع كافة عنه وتفرعت قامت الذي واألساس. الخاص

 عالقات المدني ونانالق ينظم اذ المدني ونانالق حكامأ يتضمن لالعب االحتراف عقد أن
 لشخص ونانالق يخولها مباشرة سلطة هو العيني والحق. والشخصية( العينية) المالية األفراد
 احدهما شخصين بين رابطة وجود على فيقوم الشخصي الحق أما. معين شيء على معين
 .مدين واالخر دائن
 للدائن ويكون ،(دائن الرياضية والهيئة مدين الالعب يكون الالعب االحتراف عقد ففي)    

 االمتناع أو بعمل القيام أو شيء بإعطاء المدين مطالبة في الحق الرابطة هذه بمقتضى
 فالحق وبذلك( , االحترافي العقد في الفريق لخدمة الالعب مهارات توظيف) عمل عن

 هذه أن ويالحظ,  الحق وموضوع والمدين الدائن:  ثالثة عناصر من يتكون الشخصي
 بانج من لها نظرنا ذاإ وذلك الشخصي الحق لفظ عليها يطلق والمدين الدائن بين العالقة
 بانج من اليها نظرنا ذاإ االلتزام لفظ عليها ويطلق( , الرياضية الهيئة أو النادي) الدائن
 أو الشخصي الحق العراقي المدني ونانالق من 1/ 67 المادة عرفت اذ( الالعب) المدين
 : أنهب االلتزام

                                                           
1
 . 2، ص 0،القاهرة،العاتك لصناعة الكتاب،ج4101،نظرية االلتزام في الفانون المدني العراقي ;عبد المجيد الحكيم واخرون - 
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 الدائن بمقتضاها يطالب ومدين دائن شخصين بين ما ونيةانق رابطة هو الشخصي الحق-1
 القيام يندرج االحترافي العقد في. )عمل عن يمتنع أو بعمل يقوم أن أو عينيا حقا ينقل أنب

 معينة بأعمال القيام عن االمتناع على دالة بفقرات يقترن ما وغالبا لاللتزام كأساس بعمل
 العقد انسري ةمد   خالل خرآ ناد مع ضاو التف عدم مثل العقد في عليها االتفاق يتم والتي
,  الالعب صحة على يؤثر قد ما كل عن االمتناع كذلك اخر عمل ممارسة عدم كذلك
 .   وغيرها

 بينانللج الملزمة العقود من هو الرياضي االحتراف عقد أن الباحث يرى ذلك ىعل وبناء   
 ما وهذا( والنادي الالعب) العقد طرفي من طرف كل تاماالتز  بين ترابط على يحتوي الذي
 :(1)العراقي المدني ونانالق من 155/1 المادة أكده
 للعاقد جاز بالعقد عليه وجب بما العاقدين أحد يوف لم إذا بينانللج الملزمة العقود في – 1
 يجوز أنه على مقتضى له انك إن التعويض مع الفسخ يطلب أن عذاراأل بعد خراآل

 لم ما انك إذا ،الفسخ طلب ترفض أن لها يجوز كما جل،أ إلى المدين تنظر أن للمحكمة
 العقد طرفي حدأ يقم لم إذا ذلك على وبناء. جملته في لاللتزام بالنسبة قليال المدين به يوف
 النادي يدفع لم فإذا) تهاماالتز  تنفيذ عن يمتنع أن يانالث للطرف جاز تهاماالتز  بتنفيذ

 له ويحق والتدريبات المباريات اداء عن االمتناع لالعب جاز المالية الالعب مستحقات
,  التنفيذ بعدم يتمسك أنو ( العقدفي  تثبيت يتم سياقات ضمن ولكن اخر ناد مع ضاو التف

 مثال) العقد وينفسخ يانالث المتعاقد التزام ينقضي أنهف الطرفين احد تنفيذ استحال اذا كذلك
 ( .هاؤ شفا يمكن ال بليغة اصابة الالعب صابةإ

 ،للفردون ناي مصلحة ذات قيمة مالية يقرها القأون هو كل حق ناوالمال في لغة الق   
 شخصيا. أويكون عينيا  أماوالحق 
 أما معين.ون لشخص معين على شيء نافالحق العيني هو سلطة مباشرة يخولها الق    

ويكون  دائن واآلخر مدين، أحدهمان شخصين الحق الشخصي فيقوم على وجود رابط بي
                                                           

1
 .العراقي المدني القانون - 
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أو القيام بعمل أو للدائن بمقتضى هذه الرابطة الحق في مطالبة المدين بإعطاء شيء 
 .االمتناع عن عمل

ون المدني العراقي ناوني للحق الشخصي في القناالتنظيم الق أنويرى الباحث      
ة من خالل كون الهيئة اإلداريينظم العالقة بين المحترفين والهيئات  مااونا عناباعتبارها ق

والنشاط الرياضي الذي يؤديه المحترف يمثل  ،الرياضية تمثل الدائن والمحترف يمثل المدين
 إذان الدائن والمدين يطلق عليها لفظ الحق الشخصي هذه العالقة بي أنموضوع الحق و 
 إذاوذلك  ،كما يطلق عليها لفظ االلتزام ،الرياضية( )الهيئةب الدائن نانظرنا لها من ج

 (.المحترفالالعب نب المدين )اظرنا لها من جن
ب المدين )يمثل الالعب في ناوعادة ما يدرس الحق الشخصي منظورًا إليه من ج   

من  67نظر ألهمية المدين في نشوء االلتزام وفي تنفيذه ويعرف االلتزام )المادة البحث( بال
 :(1))االلتزام( أو الشخصي( )الحقون المدني العراقي ناالق
وني ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن ناالشخصي هو رابط ق الحق-1)
 .يا أو يقوم بعمل أو يمتنع عن عملينقل حقا عين أنب

 -: التعريفيستخلص من هذا 
 ونية.نارابطة ق االلتزام-1
 شخصية.رابطة  االلتزام-2
 .االلتزام عبء مالي-3

الحقوق  ويحدد ونية بين الدائن والمدين تنظم بصورة عقد احترافي يبينناالعالقة الق نإ    
فهي حقوق وواجبات )النادي الرياضي( والمدين)الالعب( الدائن والواجبات بين كل من 

 للمدين، وواجبات الدائن هي حقوق   ،للدائن بات المدين هي بالمقابل حقوق  فواجمتبادلة، 
لذلك البد من كتابة هذه الشروط العقدية بوضوح وبعيدا عن اللبس وتداخل االلفاظ، كذلك 

انون يجب الموافقة الخطية من الطرفين، من خالل التوقيع عليها شخصيا أو ممن يخوله الق
                                                           

1
 .العراقي المدني القانون - 



20 
 

واللوائح بذلك ، واتباع الطرائق القانونية لتوثيق العقد وتسجيله لدى الجهة المخولة لذلك 
ن عادة اتحاد اللعبة الوطني أو الدولي عند وجود عنصر اجنبي في العقد، لذلك ال  التي تكو 

 . االحترافيالعقد  بد من معرفة راي الفقه القانوني وتفسيره حول طبيعة
 .(1)عقد عمل " أنهعلى الرياضي القضاء الفرنسي في تفسير عقد االحتراف "استقر الفقه و  

 اغلبعقد االحتراف تتوافر فيه  أنوهذا ما تؤيده لوائح االحتراف وتنص عليه, كما 
 .خاضع لقانون العملعقد عمل  بوصفهالعناصر الالزمة 

 ون العملانق: 
 أونية التي تنشانالعالقات الق ون العمل يتألف من مجموعة من القواعد التي تنظمان" ق 

بدورها بين العمال وارباب العمال وذلك في نطاق العمل الماجور الذي يكون فيه ارتباط 
 أن :مبنيا على اساس رابطة التبعية التي تكون بموجب هذا األعمالالعامل بصاحب 

 . (2)العامل خاضعا لرقابة وتوجيه صاحب العمل"
من  27ون المدني العراقي، والمادة / نامن الق 700المادة / هذه العناصر اشارت اليها    
شار اليها بعض الفقهاء أون العمل النافذ عند تصديهما لتعريف عقد العمل، كما ناق

عند تعريفهم لهذا العقد. وهذه العناصر تتمثل بكل من عنصر العمل،  (3)الفرنسيين 
 :واالجر، والتبعية

 عنصر العمل:-1
 هذا أنك سواء العمل صاحبة الجهة خدمة في العامل به يقوم فعل كل "هو (4) العمل    
 غير ممكنا – العمل عقد محل – العمل يكون أن "ويجب  ،سلبيًا " مأ يجابياً إ الفعل

ال واآلداب، العام للنظام مخالف وغير ومشروعا مستحيل،  .(5)باطال " العقد أنك وا 

                                                           
1
 , 09, ص والقضائية القطريةونية ناالمجلة القونية لعقد احتراف العب كرة القدم, ناالطبيعة الق ;ي واحسن حسين البر- 
2

 . 17بق , صا(,مصدر س6992) ;خرونآكمال الدين عبد الرحمن درويش و  -
2  -
 Camerlynck, (G.H.), Traite’ Du Droite Du Travail, Dalloz, 1968.P.45.   

4
عرفت  7019لسنة  757العمل الملغى رقم ون نامن ق 2ون العمل العراقي النافذ، و لكن المادة/نالم يرد تعريف لمصطلح )العمل( في ق - 

 ي لقاء اجر(.ناجسم أوتقني  أوي فكري أنسأن)كل ما يبذل من جهد  أنهالعمل ب
5
 ون المدني العراقي.  نامن الق 739و 761المواد/  - 
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 أنك سواء جر،أ لقاء – بدني أو فكري – يانسإن جهد من يبذل ما " كل ايضاً  والعمل   
 .(1)موسمي" أو مؤقت أو عرضي أو دائم بشكل أنك وسواء ونياانق أم ماديا العمل
لسنة  51ون العمل العراقي النافذ رقم نامن ق 2ف 8المادة / العامل حسب نص أما    

)يقصد بالعامل كل من يؤدي عماًل لقاء أجر ويكون تابعًا في عمله إلدارة وتوجيه  1785
 . (2)العمل( صاحب 

فيه سبب  فاألجرضات، و اجر يعد نتيجة طبيعية لعقد العمل كونه من عقود المعواأل   
 (.3) العملاللتزام العامل والعمل سببا اللتزام صاحب 

 -: اآلتييتوافر فيه  أن –في نطاق عقد العمل  –جر األ ويشترط فيهذا 
 .(4)العمل داء أجر مقابل الجهد الذي بذله العامل في أن يكون هذا األ    
يكون صحيحا مستوفيا  أنيكون االجر ناشئًا عن عقد عمل، وهذا العقد يجب  أن   

ما د ينا نا  اجرًا، و  دالمبلغ الذي يستحقه العامل لقاء عمله ال يع أنباطل ف أنشروطه، فاذا ك
ثراء بال إعاديا يترتب بذمة صاحب العمل وفقا لقواعد المسؤولية غير التعاقدية باعتباره 

 .(5)العامل سبب لصاحب العمل على حساب 
 أسبغجر باعتباره امرًا حيويا ومؤثرا في حياة العامل وحالته االقتصادية فقد األ وألهمية   

غيرهم من  أو، األعمالالمشرع الحماية الالزمة لتحديد اجر العامل، ومنع اصحاب 
حجزه إال بنسب  أوحسم جزء منه  أوالدائنين، من فرض أي قيد على حرية العامل بأجره، 

 .(6)لمعيشته حياة مستقرة وبما يكفي  ون بحيث يضمن للعاملناحددها الق
على هم العناصر التي تميز عقد العمل عن غيره من العقود، فأيعد هذا العنصر من     

بالنسبة لصاحب العمل واداء العمل بالنسبة للعامل  –جر األ –مقابل العمل أن الرغم من 

                                                           
1
- Rivero Et Savatier, Droit du travail, Pres. Univ. De France, 1975.P.60. 

2-
 . 7081لسنة  17ن العمل العراقي النافذ رقم ونامن ق 6ف 8المادة /  

7-  
Camerlynck, Traite’, 1968, Op.Cit., P.46. 

     Ghestin, (j.), Op.Cit., P202, No.329.  
1-  

 89، ص 7027، دار الكتاب العربي ، مصر، 7، طالوسيط في عقد العمل الفرديفتحي عبد الصبور،  
6- 

 ون المدني العراقي.نامن الق 643و 647ظر المواد/ أن 
 3-

  Ghestin, (j.), Droit Du Travail, Sirey , 1972.P.202. 
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حالة  أن"  (1)الفقه  اذ يرى ،ما ليسا كافيينأنهفعنصرين اساسيين في عقد العمل  نيشكال
التبعية التي تربط بين طرفي العقد تعد معيارًا جوهريًا في عقد العمل، وتقوم التبعية بين 

 ."خرع يخل باستقالل احدهما لمصلحة اآلطرفي العقد على نوع من الخضو 
 :نون الخاصاعقد العمل من عقود الق  
ون الخاص من حيث االصل ، إال ناعقد العمل في التشريع العراقي من عقود القيعد      
نه يقضي بخضوع شخص إلشراف وتوجيه ألصفة خاصة تميزه عن هذه العقود  ذا هأن

 إلىمعنويا ، وهذه الصفة تجعله يشبه  أوخير شخصا طبيعيا األ أنشخص آخر سواء ك
الذي يعمل بموجبه الشخص لحساب االدارة وتحت اشرافها وتوجيهها ،  اإلداريحٍد ما العقد 

ساسية نون عام وهذا يخالف المعايير األاهو ق اإلداريون ناالق نداريا ألإليس عقدا  أنهإال 
طراف العالقة شخص أحد أيكون  أن أماون الخاص , وهي ناون العام والقناللتفرقة بين الق
ونية ناموضوعا للقواعد الق أوتكون الدولة محال  أن أو( , مؤسسة حكومية  أوعام )دائرة 
 العامة،ون العمل ال ينظم عمل السلطة ناق أنون العام. وحيث ناطائفة الق إلىالتي تنتمي 

بل يبرم فيما بين  عامة،من بينها سلطة  أطرافوال تبرم العقود الخاضعة ألحكامه بين 
 نا  حتى و  العام،ون نامن الق دون العمل ال يعناق أن)العامل وصاحب العمل(، لذا ف األفراد

 فة الذكر.أنالعبرة هي بتطبيق المعايير  نأل آمره،ت بعض قواعده ناك
ال يتم إال بتوافق إرادتين وتالقيهما  خرىالعقود األ بمنزلةعقد العمل هو عقد  أنف بذلكو    

وهي الرضا والمحل  نهاتتوفر أرك أنعلى عناصر ذلك العقد. ولصحة هذا االتفاق يجب 
ون ناون العمل والقنا، مع مراعاة األحكام اآلمرة المنصوص عليها في كل من ق(2)والسبب

ون العمل كالهما ناون المدني ومواد قنانصوص الق أنإلى المدني )ويشار بهذا الصدد 
ون ناق أنعقد العمل ، ولكن في حالة وجود تعارض في نص معين بينهما ، ف ناينظم

ون المدني الذي يمثل ناخاصًا بالنسبة للق اً ونناق فهوالعمل يكون هو الواجب التطبيق ، 
                                                           

4
-  

Malezieux Et Manasseyre, Op.Cit., P.120.  
     Rivera Et Sabatier, Op. Cit., P.60. 

(2)
 . 362، ص7017، دار الطبع والنشر األهلية ، بغداد، 4، طدراسة مقارنة-ون العمل ناشرح قد. شاب توما منصور،  
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هذا ويستثنى من نطاق  ،الخاص يقيد العام( أنوكما هو معروف ف ، ونناالشريعة العامة للق
ون العراقي( كل من الموظفين والعاملين في دوائر الدولة والقطاع ناعقد العمل )في الق

بصورة مطلقة ، ويستثنى  (1)ين الخدمة المدنية (ناحيث يخضع الموظفون لقو  ) االشتراكي
، وكذا كل (2)ال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية وذلك بالنسبة لساعات العمل فقط كذلك عم  
 ون العمل.ناون على عدم خضوعه لقواعد قناالق من ينص  

 عقد العمل انركأ
 :اًل: التراضيأو 

 –ونية نامن الناحية الق –، ويقصد به (3) ةالثالثالعقد  ناركأيعد التراضي ركنًا مهمًا من    
. ولتحقق ذلك (4)بالقبول جاب وني معين، أي ارتباط اإلناق أثرحداث إرادتين على إتوافق 

رادته، ومن إبالتعبير عن  –العامل وصاحب العمل  –ال بد من قيام كل من العاقدين 
 رادتين. بين اإل حصول التوافق

 المحل  يا:انث
االساسية في عقد العمل، وهو عبارة عن التزام العامل  نايعد ركن المحل من االرك   

 أن.  وبما (5) أخرىبتأدية عمل معين من جهة والتزام صاحب العمل بدفع االجر من جهة 
في مضمون فكرة العقد  نجر، لذا فهما يدخالقد العمل يتمثل بكل من العمل واألمحل ع
التنفيذ على نحو ما تم  نامك ونانيتمثل بقون المختص بحكمه الذي نابالتالي للق ناويخضع

ون في تعيين شروط المحل ومشروعية العمل محل العقد وتحديد ناهذا الق إلىذكره. فيرجع 
 .لألجرالحدود الدنيا 

 

                                                           
(1)

 ون العمل النافذ.نامن ق 8المادة /
(2)

 ون العمل النافذ. نامن ق 7ف 22المادة/ 
(3 )

فقتط  لتىوالتثالث األ اناألركتالعقد شكليا. وفي نطاق عقد العمل يشتترط تتوافر  أنالعقد هي: التراضي والمحل والسبب، والشكل اذا ما ك انأرك
، 5ل، مصتادر االلتتزام ، مطبعتة نتديم، طوالمتدني، الجتزء األ ونانالفتالمجيتد الحكتيم، المتوجز فتي شترح  د. عبدمن العقود الرضائية. راجع:  نهأل

 .  58، ص7011
(4)

 .50المصدر نفسه، ص 
(5 )

 .345د. شاب توما منصور، المصدر السابق، ص
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 :السببثالثا: 
ويتمثل في التزام كل من  ،عن ركن السبب في عقد العمل فهو مرتبط مع المحل أما   

العامل وصاحب العمل تجاه االخر، فالعمل يعد سببًا اللتزام صاحب العمل بدفع االجر، 
عقد  ناالسبب يمثل ركنا من ارك أنالعمل. وبما  بأداءواالجر يعد سببًا اللتزام العامل 

ون الواجب التطبيق على عقد ناون العقد نفسه تحقيقا لوحدة القناقيحكم ب أنالعمل، لذا البد 
ون ناالعمل.  هذا مع مالحظة القيد الخاص بالنظام العام، حيث يتم استبعاد احكام الق

 ون القاضي.نافكار الجوهرية في قما تعارضت مع األ إذااالجنبي المختص 
   :الشكليةرابعا:  

فبالنسبة للمصالح  الشكلية.عقد العمل وهو  إلىركنا رابعا هناك اتجاها فقهيا يضيف       
الرضائية لوحدها قد تكون خطر على المتقاعد فهي تزيد من تسرعه  العقد:الفردية لطرفي 

مة , كما همإلى إغفال مسائل تقدر األمور حق قدرها , وقد تؤدي  أنفي إبرام العقد قبل 
لىتساعد في تضليل المتعاقد و  ا حتى بالنسبة ناات حول مضمون العقد , وأحينشوب النزاع ا 

إذن فالشكلية كفيلة  لوجوده , وفي هذا يقول الفقهاء :) الشكلية هي األخت التوأم للعدالة (.
 أماوالشكلية  .والثقة بينهما نابحماية رضا المتعاقدين خصوصا الرسمية منها وتوفر االئتم

غير مباشرة , فقد يقتضي الغرض المراد تحقيقه إفراغ العقد في شكل معين  أوتكون مباشرة 
 أوالسابقة  جراءاتوهذا ما يعرف بالشكلية المباشرة , وقد يكتفي المشرع بعرض بعض اإل

لمباشرة ويقصد بها تلك التي تكون اونية , وهذه هي الشكلية غير ناالالحقة للتصرفات الق
وني الذي نافي العقد هو ذلك التصرف الق اً ركنبوصفها الشكلية ركنا في العقد , والمقصود ب

يشترط في العقد  ومن ثمإذ البد منه لقيام التصرف  نهايكون فيه الشكل ركنا من أرك
"وهذه معايير  ،التراضي والمحل والسبب , ركن رابع هو ركن الشكلية إلىالشكلي , إضافة 
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لمبرم بين الالعب والنادي في حالة حدوث تأخذ بها المحكمة عند تقييمها عقد العمل ا
 .     (1)منازعة"

من والمؤسسات والهيئات ذات العالقة وبالنسبة للمصالح العامة , الشكلية تمكن الدولة     
الشكلية تحقق إيرادات للخزينة العامة عن  أنواع معينة من التصرفات , كما أنمراقبة 

مليات التسجيل , كما تستدعي التجارة الداخلية طريق الضرائب التي تلحق بنقل الثروات وع
 ات بخصوص الوفاء بالدين . ناوالخارجية , كذلك بعض الضم

ون االحتراف في ايطاليا / ناعلى ما جاء في الئحة الفيفا / الفصل الثالث , وق وبناء       
, والئحة االحتراف السعودية / الفصل الخامس , والالئحة الداخلية  2ت النادي /مااال التز أو 

, من تأكيد على ركن الشكلية والسياقات  2القطرية / المادة  األنديةالحتراف العبي 
ونية التي يجب على طرفي العقد االلتزام بها والحرص على تطبيقها وعدم ناة والقاإلداري

والالعبين بالتسجيل لدى  األنديةلزام إها , اذ حرص المشرع على مخالفة ما ادرج في فقرات
حسب الجهة  أووزارة الشباب  أوالرئاسة العامة لرعاية الشباب  أوالوطنية  األولمبيةاللجنة 

/ النادي 5لى فقرة و المعتمدة في البلد فمثال لدى االتحاد السعودي لكرة القدم في )المادة األ
من نفس المادة  5المرخص لها رسميا من قبل .....( )وفي الفقرة  ةاألندي: هي  األندية أو

هو الالعب الذي يمارس اللعبة بمستوى يؤهله للتسجيل كالعب  المحترف:عرف الالعب 
على االلتزام  فقد جاء فيها تأكيد صريح ملزم   8ية فقرة ناالمادة الث أماكرة قدم ....( 

لجميع ما يرد  األنديةمن تنفيذ وتطبيق  )التأكدفيها بالشكلية التي وردة في الالئحة اذ جاء 
)اذا ابرم النادي عقدا مع  5المادة السابعة فقرة د/ أماواحكام( في هذه الالئحة من مبادئ 

اللجنة لتسجيله للنادي خالل فترات التسجيل التي يعلنها  إلىيتقدم بطلب  أنالعب عليه 
 لتنظيم حالة تسجيل الالعبين. االتحاد( كما افرد االتحاد المادة العاشرة

                                                           
1
- IPSL: Fairley, S. --- Snyder, K. --- Kellett, P. --- Hill, B.; When professional athletes change sports: 

Sport development, sanctity of contract, and restraint of trade in the NRL, Sport Management 
Review ISSN: 14413523 Year: 2013, 16 Issue: 1 Pages: 111-119 
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تقاالت الالعبين الموضوعة من قبل االتحاد الدولي لكرة ناي من الئحة ناالفصل الث أما    
يحصل من ناديه  أني( يجب و االالعب المحترف )غير اله أنالقدم الفيفا فينص على 

 إلىيقدم منه نسخة  أنعلى  محددة،وله مدة  المالية،على عقد كتابي، موضح به النواحي 
بنود  إلىإضافية  أخرىالذي يمكنه إضافة أية شروط  الالعب،االتحاد الوطني الذي يتبعه 

 طلبها.االتحاد الدولي عند  إلىكما يجب إرسال نسخة من هذا العقد  العقد.
وقد تضمنت الئحة احتراف العبي كرة القدم اإليطالية التي أصدرها االتحاد اإليطالي     

ت كل من الالعب مااوعشرين مادة تدور حول التز  اً خمس ،1781القدم في مارس لكرة 
لى على تنظيم العالقة المالية و حيث احتوت المادة األ منهما،المحترف والنادي وحقوق كل 

تبدأ هذه العالقة بتحرير عقد مكتوب  أنوضرورة  المحترفين،والالعبين  األنديةوالعملية بين 
خر ال يصدر آوال يعتد بأي عقد  للمحترفين،خالل الرابطة األهلية موقع من الطرفين من 
 للمحترفين.هلية عن طريق الرابطة األ

لى من الالئحة تتضح طبيعة العالقة التي تقوم بين الالعب و من خالل المادة األو      
ون وعن طريق االتحاد فيقوم الالعب بتسليم نسخة ناالقيستند الى المحترف والنادي التي 

كل من اتحاد الكرة والرابطة األهلية المختصة وذلك خالل خمسة أيام من  إلىمن العقد 
تاريخ توقيع العقد ، ويقوم االتحاد بدوره بدراسة العقد وشروطه من خالل لجنة خاصة 

مك ية النادي في االلتزام بمتطلبات الشروط التي جاءت ناويتأكد االتحاد من جدية العقد وا 
ية نالم يتأكد من توافر المادة الالزمة بميز  أنبالعقد ولالتحاد الحق في إلغاء هذا العقد 

النادي وفي هذه الحالة يتم إبالغ الالعب المحترف والنادي بإلغاء العقد خالل مدة ال 
بإيضاح قيمة العقد  األنديةكما تلتزم  ،قدز الثالثين يوما من تاريخ تسلم نسخة العو اتتج

 .الذي يتضمن الراتب السنوي والمكافآت المقررة في العقد ونسبة الضرائب
, اذ رياضي في عقد االحتراف ال اً مهمركن الشكلية هو ركنا اساسيا  أنويرى الباحث     

ب غالبا ما الالع والسيما أنويحفظ له حقوقه , يوفر الحماية للنادي ولالعب المحترف 
همة في نطاق العقود مسألة الشكل من المسائل الم يكون الطرف الضعيف في العقد اذ تعد  
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قد يكون على جهل تام باألحكام المتعلقة  نهجنبي خصوصا , وذلك ألمع الالعب األ
يداع نسخة من العقد في االتحاد المعني وغيرها( مما إبالشكلية في هذا البلد )التسجيل , 

تفاء نون المختص الناالعقد عند عدم استيفائه للشكل المطلوب وفقا للق نيه بطاليترتب عل
 ركن الشكلية.

 تكدأغلب التشريعات قد أن المشرع في وهنا يختلف عقد االحتراف عن عقد العمل أل    
من  –صل من حيث األ –عقد العمل يعد  نجدعلى ركن الشكلية في العقد االحترافي بينما 

ئية التي ال تتطلب شكاًل معينًا إلبرامها حيث ينعقد بمجرد ارتباط االيجاب العقود الرضا
الكتابة التي يشترطها  أنو  مستند، أودون حاجة إلفراغ هذا االتفاق في محرر  بالقبول،

 .(1)عقاده نالون في هذا العقد هي إلثبات العقد وليس ناالق
ون ناون العمل هو قناق أنوني الذي يرى ناويتفق الباحث مع االتجاه الفقهي الق      

الحتوائه على  االقتصادية،ونية و العلوم ناا خاصا بين الفروع القنامستقل يحتل اليوم مك
جور و ساعات العمل و األ )كتحديدونية آمرة ال يجوز االتفاق على مخالفتها ناقواعد ق
حكام عقد العمل الفردي والرتباطه أون الخاص المتضمنة نا, وعلى قواعد من الق غيرها(

باالقتصاد االجتماعي الذي يبحث في تدخل الدولة في تنظيم العالقات  أخرىمن جهة 
 .(2)الصناعية و في آثار هذا التدخل على التخطيط االقتصادي و االجتماعي

خذ قد ا أنك أنو ون العمل ناق أن في قيل ما الرأي،ومن التبريرات التي سيقت لدعم هذا     
ُمكونا من  دال يع أنهف العام،ون ناون الخاص وبعضًا عن القنابعضًا من قواعده عن الق
له  بذاته،ونا مستقال قائما نامزج بينهما ليغدو ق أنهبل  ونين،انالققواعد متنافرة من هذين 

وهو ما  والخاص،ونين العام ناعن اتجاهات وأهداف كل من الق واتجاهاته المنفصلةاهدافه 
 ون االجتماعي.ناالق اسم،عليه  أطلق

                                                           
1

- 
 النافذ. ون العمل العراقينا, ق 39المادة/

2
  .70، صبقامصدر سابو السعود ،  نارمض -

Snazzy, (I), International Labor Law, Academia kendo, Budapest, 1968, P.5. 
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ون نااصدار ق أوعلى المشرع العراقي عند وضعه لالئحة االحتراف  أنويرى الباحث       
ون االحتراف يتضمن ناق نأل ،ين االجتماعيةنادرج ضمن القو يجب ان يرياضي االحتراف ال

 ونان)قون الخاص ناقمن ال أخرىومواد  (اإلداريون ناون العام )مثال القنامواد تعتبر من الق
ين الخاصة ناون المدني الذي يعتبر ركيزة القو ناون التجاري ( ووفقا لمواد القناالعمل , الق
ونية التي تنظم ناسة من المواد القناعقد االحتراف يتكون من مجموعة متج أنوبهذا نجد 

 وترتب الحقوق والواجبات ألطراف العقد االحترافي .
 اإلداري ونناالق: 
ولكل منهما  العام،ون ناون الخاص والقناالق هما:قسمين رئيسين  إلىون ناالق هقسم الفق     

 أنون العام هو ناون الخاص والقناأساس التفرقة بين الق حكامه المتميزأسماته الخاصة و 
ها سلطة عامة وصفب األفرادون العام تنظم الدولة وهيئاتها وسلطاتها وعالقاتها بناقواعد الق
ذا ك .تحقيق الصالح العام إلى كما تهدف  أنهون العام ينظم نشاط الدولة وهيئاتها فناالق أنوا 

ل يقع خارج إقليم الدولة سواء عالقة مع دولة و يمكن التمييز بين نوعين من هذا النشاط األ
ون الدولي العام نامنظمة دولية وهو استقلت به في الدراسات األكاديمية مادة الق أو أخرى

والهيئات الخاضعة  األفرادي يقع داخل إقليم الدولة سواء فيما بينها وبين ناثوالنشاط ال
بينها وبين غيرها من الهيئات العامة المتفرعة عنها ويستقل بهذا النوع من  أوا نهالسلط

 أنالبد  اإلداريون ناولذلك حتى يمكن تحديد مفهوم القي. ون العام الداخلناالعالقات الق
 . اإلداريون نانوضح معنى اإلدارة العامة وذلك لالرتباط الوثيق بين اإلدارة العامة والق

 ،ية الموضوعو امن ز  أوية الشكل و امن ز  ،يختلف معنى اإلدارة العامة باختالف النظر اليها
المنظمات التي تمارس النشاط  أوية الشكل تعني اإلدارة العامة مجموعة الهيئات و افمن ز 
 .الالمركزية ويدخل تحت هذا المعنى السلطة المركزية والسلطات ،في الدولة اإلداري

ة اإلداريتمارسها الهيئات  التي األنشطة مجموعة العامة االدارةي تعن الموضوع يةو از  ومن
 .          المجاالت المختلفة بهدف اشباع حاجات عامة للجمهور في
 (،الشكلية والموضوعية)يتين معا و ااإلدارة العامة من الز  إلىيجب النظر  أنهوالحقيقة     
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جاز أن إلىتمارس نشاطا يؤدي  أنالمؤسسات تابعة للدولة و  أوتكون الهيئات  أنفالبد 
شباع حاجاتهم األفرادمصالح  ون اإلدارة العامة ناق وصفهب اإلداريون ناالق أنوعلى هذا ف .وا 

عية فيهتم بتنظيم اإلدارة العامة والنشاط الذي يتين الشكلية والموضو و ايهتم بها من الز 
خرين. وهذه العقود ابرام العقود مع اآل إلى" تلجا االدارة في ممارستها لنشاطها  .بهتضطلع 

 . (1)وني موحد"انال تخضع لنظام ق
 التجارة:ون ناق  
 األعماللطائفة معينة من  ةونية المنّظمناهو عبارة عن مجموعة من القواعد الق      
وهو يتطلب السرعة والدقة والثقة  التجار،التجارية وطائفة معينة هي فئة  األعمالى تسم  

 .لذا ظهرت الحاجة لُه لينظم العمل التجاري ،انواالئتم
 :بما يأتي1784 لسنة 30 التجارة ونانق من 4/ المادة تنص  
 .والخاص والمختلط االشتراكي للقطاع االقتصادي النشاط على ونانالق هذا يسري ال:أو  
 هذا في ا  خاص ا  حكم اأنهبش يرد لم التي المسائل جميع على المدني ونانالق يسري يا:انث
 .آخر خاص ونانق يأ أو ونانالق
قد بين األعمال التي تعد أعماال تجارية  (2)نجد أن قانون التجارة الخامسة المادة من نصو 

 ونانالق من السادسة المادةاذا كأنت بقصد الربح ، ثم أضاف المشرع التجاري في  ةً صراح
 صفة عن النظر بصرف تجاريا عمال بها المتعلقة والعمليات التجارية راقو األ شاءأن يكون)

 ونيته(. بها القائم
 أو واضحا تعريفا أو معيارا التجارية لألعمال وصفه عند يعتمد لم العراقي المشّرع إن   

 المضاربة نظرية على ونانالق من الخامسة في المادة كما ستندا بل األعمال لهذه   شامال
 أعمال من ونانالق من السادسة المادة في حددهُ  ما نرى حين في ، ربحال تحقيق بقصد
 قبيل من إال اعتمادها يمكن وال ،النظرية هذه   مثل على يقوم أن يمكن ال أخرى تجارية

                                                           
1
 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ,مصر ,االسكندرية, , دارالرياضةنون اإلداري في انوني عامة والقاالمنظور الق ;حسن احمد الشافعي- 

 . 85,ص6996
2
 .7084لسنة  39ون التجارة العراقي رقم ناق - 
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 زيادة على ذلك ، ونيته بها القائم صفة عن النظر بغض المطلقة الشكلية التجارية األعمال
 يمكن وال ، التبعية أو النسبية التجارية األعمال بنظرية األخذ صراحة أستبعد ونانالق أن

 ونانق هو التجاري ونانالق بنظرية أخذنا إذا إال التجارية لألعمال الحصري التعداد تبرير
 أساس على إال التجارية األعمال نظرية يقم ولم – المدني ونانالق من استثناء – استثنائي

 والتحديد . الحصر سبيل على ال والمثل الداللة سبيل على الوارد التجارية األعمال تعداد
 :TMSتقاالت الالعبينناونية و ناضاع القو الدولية لأل  الالئحة 2ـ  2ـ  1ـ  2

تقاالت الالعبين انونية و انضاع القو الالئحة الدولية لأل إلىيرى الباحث ضرورة التطرق      
تقال الالعبين انوني لعمليات انا احدث ما صدر من الفيفا بخصوص التنظيم القنهذلك أل

بدأ فرض تطبيق النظام العالمي ذ إالمحترفين وضبطها بشكل محكم من خالل الفيفا، 
شهر  2010 من ترنت اعتباراً نعبر األ خاللهمن الذي يتم العمل  ،تقال الالعبيننالجديد ال
تقال إال من خالل مصادقة االتحادات ناحيث لن يتم اعتماد أي  (أكتوبرل )و األ تشرين

ت الجمعية العمومية في االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنترنت. وكنالمحلية عبر نظام األ
يق )نظام مطابقة على تطب 2005صادقت في اجتماعها الذي عقد في مراكش عام 

  تقال.ناالشفافية صفقات  نامن أجل ضم ،(TMS –تقاالت ناال
حيث قامت العديد من بطوالت  2008لي مطلع عام أو بدأ تطبيق النظام الجديد بشكل 

 2010ولكن مع قدوم شهر أكتوبر  باستخدامه،حاء العالم أنالدوري المحلية في مختلف 
في الفيفا ستكون مجبرة على استخدام هذا النظام  جميع االتحادات الوطنية األعضاء أنف

 تقال.انمن أجل المصادقة على كل صفقة 
ات من خالل نال البيو امنظومة معلوماتية لتد ي: ه (TMS)تقاالت ننظام مطابقة اال    
فضال عن تقاالت الدولية لالعبين ناال إجراءاتتبسيط  إلىترنت ويهدف بصورة رئيسية ناأل

 تحسين الشفافية وحركة تدفق المعلومات .  
فتتلخص في المواد تقاالت الالعبين ناونية و ناضاع القو محتويات الالئحة الدولية لأل أما  

 :اآلتية
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 .. حماية الالعبين الناشئين17المادة 
بالغ االتحادات الوطنية بالالعبين المنتمين لألكاديميات 17المادة   .مكرر .  تسجيل وا 
 .. التعويض عن تدريب الالعبين20المادة 
 .. آلية التكافل21المادة 
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 .ونية للفيفاناة الق. األهلي22المادة 
 .. لجنة شئون الالعبين23المادة 
 .. محكمة فض النزاعات24المادة 
 .. الموجهات االجرائية25المادة 
 .تقاليةناال جراءات. اإل26المادة 
 .. األمور غير المنصوص عليها في الالئحة25المادة 
 .. اللغات الرسمية28المادة 
 .فاذناأل النسخ،. 27المادة 

 .إطالق سراح الالعبين للمنتخبات الوطنية :1الملحق 
 .تقال دولي لالعبين الناشئيننال تسجيل و أو التي تحكم طلبات  جراءات: اإل2الملحق 
 .تقال الالعبين بين االتحادات الوطنيةناة التي تحكم اإلداري جراءات: اإل3الملحق 
 .: التعويض عن تكاليف تدريب الالعبين4الملحق 
 .4تكافل : آلية ال5الملحق 
يقوم بصفقات في الخفاء .. الجميع  أنأحد  نا( لن يكون بإمكTMSومن خالل )     
 إلىوني وسيتم رفعه ناين وأي خرق لها سيكون غير قنايتعامل بشفافية ويلتزم بالقو  أنيجب 

ولن يكون هناك ثغرات يمكن االلتفاف  القدم.ضباط في االتحاد الدولي لكرة نلجنة اال
تقال الالعبين نايعمل في صفقات  أنوكل من يريد  فرضها،ين سيتم ناالقو  نأل حولها،
 الجديد.يتأقلم مع الوضع  أنيجب 
 أن (البائع والمشتري)تقال يتوجب على الطرفين ناومن أجل المصادقة على أي صفقة      

اتب تقال ور نيقوما بوضع مجموعة من المعلومات عبر النظام االلكتروني من بينها قيمة اال
شاركت  نالالعب ومدة العقد وأسماء الوكالء والمحامين المشاركين في الصفقة. ولغاية األ

تقال ناآالف صفقة  4أكثر من  تسجل إذ ،TMSالجديدفي النظام  2010دولة في  144
 خالله.من 
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 الهيئات الرياضية  2-1-3
وهي تتمثل  ،الرياضية  األنشطةالهيئات الرياضية هي الهيئات المعنية اصال بتنظيم    

 األنديةوطنية ( و  أووطنية( واالتحادات الرياضية ) دولية  أو)دولية  األولمبية ناجلعادة بال
 الرياضية .

   األولمبيةاللجنة  1- 3- 1- 2
ذ تكون هذه إ ،لمبية وطنية فيها أو ال تكاد دولة من دول العالم تخلو من وجود لجنة     
وهي منظمة غير  ن بسويسرا،االدولية التي مقرها في لوز  األولمبيةاللجنة  إلىتابعة  نااللج

الدولية  األولمبيةولها شخصية معنوية . وتعد اللجنة  ،حكومية ال تتوخى الربح المادي 
لمبية وطنية تكون مهمتها أو كبر هيئة دولية رياضية في العالم تمثلها في كل دولة لجنة أ

مع "  ،لمبي الذي تضمن االلتزام بهو وفقا للميثاق األ تهاحمايو  األولمبيةتطوير الحركة 
وتمنحها  ،هدافها وأغراضهاأين الداخلية التي تقوم بتنظيم العمل فيها وتحديد ناااللتزام بالقو 

. وفي العراق  (1)ونية بصورة سليمة "ناونية لكي تمارس اعمالها القناين شخصية قناهذه القو 
الرياضية  األنديةالوطنية العراقية من االتحادات الرياضية المنتمية و  األولمبية"تتكون اللجنة 

في المحافظات وممثلي االتحادات الرياضية العربية والقارية  األولمبيةوممثليات اللجنة 
 وتمتلكعلى هيئة رياضية في العراق وتكون بغداد مقرا لها أ. وتكون "اللجنة (2)والدولية "

 . (3)شخصية معنوية "
 االتحادات الرياضية 2- 3- 1- 2

الدولية "  األولمبيةا من اللجنة أناالتحادات الرياضية هي هيئات دولية رياضية اقل ش      
اذ يختص كل اتحاد منها بالتنظيم واالهتمام بلعبة رياضية معينة كاالتحاد الدولي لكرة القدم 

وينتمي لكل اتحاد من هذه االتحادات اتحادات رياضية  .(4)واالتحاد الدولي للكرة الطائرة .."

                                                           
1
 . 2الفقرة  4المعدل ، المادة  0922لسنة  41قانون اللجنة األولمبية الوطنية العراقية رقم - 
2
 . 4الفقرة  4المصدر السابق المادة - 
3
 . 0الفقرة  4المصدر السابق، المادة - 
4
 .221،االسكندرية ، ص0ط ، الرياضيةاالتجاهات العامة للثقافة  ;علي يحيى المنصوري- 
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وطنية في كل بلد بمفرده يختص باالهتمام باللعبة الرياضية التي ينظمها االتحاد الدولي 
الذي ينتمي اليه اتحاد اللعبة الوطني . فمثال االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الذي هو 

 ،االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( إلىقية ينتمي الوطنية العرا األولمبيةعضو في اللجنة 
ونية . ناالدولية . " ويتمتع االتحاد الدولي بشخصية ق األولمبيةالذي يعد عضوا في اللجنة 

ونية يمنحه اياها المشرع الوطني في البلد ناكما يتمتع كل اتحاد رياضي وطني بشخصية ق
( من 33ما جاء في المادة ) إلى. وهنا تجدر االشارة ( 1)الذي ينتمي اليه ذلك االتحاد "

الوطنية وتوافق  األولمبية)تعترف اللجنة  أنهاالتحادات الوطنية على  أنلمبي بشو الميثاق األ
شطة رياضية فعلية أنلتلك االتحادات  تأناذا كعلى االتحادات الرياضية كأعضاء لها 

كما تنظم  ،الدولية  األولمبيةن قبل اللجنة اتحادات دولية معترف بها م إلىمحددة ومنتمية 
ين االتحاد الدولي(. كذلك ما جاء بالمادة نالمبي وقو و نشاطها بما ينسجم مع الميثاق األ

مهمة االتحادات  نإ -أ -دور االتحادات الدولية الفقرة  أنلمبي بشو ( من الميثاق األ30)
 : يمكن تلخيصها في اآلتيالدولية 

 ين الخاصة باللعبة الرياضية التي تعنى بها.  نايع وتطبيق القو تتولى مهمة تشر  -1 
 حاء العالم .     أنتطوير االلعاب الرياضية في كافة  إلىالسعي  -2
 لمبي .و المنصوص عليها في الميثاق األ األهدافاالسهام في تحقيق  -3
 المصادقة عليها.وضع المعايير التي تؤهل الرياضيين للمشاركة في االلعاب الدولية  -4
 األولمبيةتولي مسؤولية السيطرة الفنية وتوجيه االلعاب الرياضية في دورة االلعاب  -5

 الدولية. األولمبيةواأللعاب التي تقام  برعاية اللجنة 
 لمبي.و توفير المساعدة الفنية عند تنفيذ برنامج التضامن األ -6
 :الرياضية األندية 3- 3- 1- 2

هلي األالنادي الرياضي  ال:أو الرياضية العراقي"  األنديةون نالى من قو ألعرفت المادة ا    
الحكومي تكونه جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية بهدف نشر التربية الرياضية  أو

                                                           
1
 .0922( لسنة 02ون االتحادات الرياضية المرقم )انق ; 4المادة - 
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يتمتع النادي الرياضي بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي  يا:انث والشبابية:واالجتماعية 
ونية كافة بما فيها حق تملك االموال المنقولة وغير المنقولة ناويمارس الحقوق الق اإلداريو 

  (.ونناوالتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا الق
 ،هيئة رياضية على مستوى الهيئات الرياضية أصغر  أونواة  غرأصالرياضية تعد  األنديةو 

 وباجتماع اتحادات عدة   ،لمبية أو لجنة  أوضي دية يتكون اتحاد رياأنباجتماع عدة  أناذ 
لمبية وطنية تتكون لدينا االتحادات الرياضية الدولية ثم اللجنة أو  أنرياضية وطنية وعدة لج

الدولية. "والسؤال هنا بماذا يتكون النادي الرياضي بحسب التعريف اعاله ال  األولمبية
 ،محترفين  مأوا هواة نايتحقق إال اذا تعامل النادي الرياضي مع العبين رياضيين سواء ك

الرياضية مع العبين محترفين بموجب عقود . والنادي الرياضي  األنديةوغالبا ما تتعاقد 
 أكثر أوعداد سير مباراة إمر أالرياضية فهو الذي يتولى  نشطةاألمنظمي  أبرزيعد من 

 من المباريات الرياضية.  
شخاص أصل جمعية مؤلفة من هو في األالنادي الرياضي  أنمما تقدم يتضح لنا    

ولها  ،ونا في عملها ذي الصفة الدائمة ناطبيعيين تربطهم فكرة رياضية واجتماعية مجازة ق
تكون محترفة  أنيجوز لها  أنك أنو  ، تقصد تحقيق الربح المادي وال ،ونية ناشخصية ق

 : (1)واع مختلفة هيأنالرياضية على  األنديةو  ،للنشاط الالعب
 دية رياضية حكومية.أنهلية و أدية رياضية أنمن حيث االشخاص المؤلفون لها :  -1
ية نادية الدرجة الثأنلى و و دية الدرجة األأندية الدرجة الممتازة و أنمن حيث درجتها :  -2

 والثالثة ..الخ .
 دية غير محترفة .أندية محترفة و أنمن حيث مدى احترافها النشاط الالعب:  -3

 :بين المحترفين والهيئات الرياضية العالقة
باعتباره شخصا طبيعيا  المحترف هما الالعب ،ونيينانالعالقة هنا بين شخصين ق   

فالالعب المحترف  ،معنويا، وهي عالقة دائن ومدين ااعتبارها شخصبلرياضية ا والهيئة
                                                           

1
 . 022، ص 4110، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الوضع القانوني لعقود انتقال الالعبين المحترفين ;محمد سليمان االحمد - 
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"أنما هو يحترف ممارسة اللعب لصلح ناد معين لقاء اجر يحصل عليه من هذا النادي، 
 .(1)ومن ثم ال بد من وجود عقد ينظم العالقة بين الطرفين" 

 والمرتبطةة الدراسات السابق 2 – 2
 مرتبطة()دراسة  (2)(2212عبد الحليم بلوني ) 1 – 2 – 2
 ((2212) لسنة الجزائرية القدم كرة في االحتراف لمشروع الرياضي اإلعالم لاو)تن

 :إلى البحث هدف
 الرياضي االحتراف ملف لمعالجة اليومي وجديتها الشروق صحيفة اهتمام ىمد معرفة -1
 التي والمصادر الموضوعات وطبيعة ،الصحيفة وفرتها التي المساحة حجم خالل من
 .المشروع هذا لعرض مدتاعتُ 
 في الحاصلة األحداث لوتيرة ومجاراتها للحدث اليومي الشروق جريدة لاو تن مدى معرفة-2

 .الجزائرية القدم كرة في الرياضي االحتراف تطبيق
 العرض وكيفية والمصادر الموضوعات بانجو  من الصحيفة مضمون بتحليل القيام-3

 .عليها حرصت التي بانوالجو  المشروع طبيعة إلظهار وذلك اإلعالمي المضمون واتجاه
 : يأتي ما البحث نتائج تأنوك
 األطراف بين وحقوق وواجبات ونظام تاماالتز  هو القدم كرة في الرياضي االحتراف-1

  رتبته، أو قيمته أنك مهما القدم كرة رياضة في قريب أو بعيد من المساهمة
 واعالمية واقتصادية وتنظيمية ونيةانق ثقافة هو شيء كل قبل هذا االحتراف نظام -2

 . النظري المستوى على سلوكيات من الكثير ويشمل
 العلمي التعرف من تنطلق أن المحترفة بنواديها ممثلتا الجزائرية القدم الكرة على يجب-3

 انلضم صحيحا أسس وفق ياانميد استيعابه يكون حتى المشروع لهذا ونيانوالق والمعرفي
 . االحترافية الثقافة تطبيق في العثرات من الكثير وتجنب التجربة لمسايرة وقت أقل

                                                           
1
 .24، ص4112، القاهرة ، دار النهضة العربية ، معقد احتراف العب كرة القد ;رجب كريم عبد الاله - 
2
جامعة الجزائر، معهد التربية البدنية ،  لسنة الجزائرية القدم كرة في االحتراف لمشروع الرياضي اإلعالم لاوتن ;بلوني الحليم عبد - 

 .4101والرياضية, 
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ان األحي من الكثير في ويتأثر دولي ونانق هو القدم كرة في الرياضي االحتراف-3
 يفهم أن يجب ما هذا خصوصياتها، دولة لكل أنف وعليه العالمية والتحوالت بالمقتضيات

 والتطبيق جهة من الواقع دراسة يتطلب المشروع هذا فمسايرة للجزائر المحلى صعيد على
 . أخرى جهة من التدريجي

 دراسة مرتبطة (1)(2211ي )او حسن حسين بر  2 – 2 – 2
 ونية لعقد احتراف العب كرة القدم(ان)الطبيعة الق

 ) في ضوء العقد النموذجي المعد من قبل االتحاد القطري لكرة القدم(
 مباحث: ةاحتوت الدراسة على ثالث

 المبحث األول: تحديد المقصود بالعب كرة القدم المحترف.
المطلب األول بين الباحث المقصود بالالعب الهاوي والالعب المحترف، وفي المطلب 

 الثاني بين الشروط التي يجب توافرها حتى يكسب الالعب وصف العب محترف.
 ونية لعقد احتراف العب كرة القدم انالطبيعة القالمبحث الثاني: 

وفقا للقواعد ونية لعقد احتراف العب كرة القدم انالطبيعة القالمطلب األول بين الباحث 
 العامة، وبين في المطلب الثاني الخصائص المميزة لهذه الطبيعة القانونية.

 المبحث الثالث: اآلثار القانونية التي تترتب على عقد احتراف العب كرة القدم.
 زامات الالعب وخصص المطلب الثاني اللتزامات النادي.بين الباحث في المطلب األول الت

 (دراسة سابقة)رسالة ماجستير(2) (2212) انالعدو  فواز طالل 2-2-3
 دراسة االردني ونانالق في الرياضي االحتراف عقد لتنظيم العامة القواعد كفاية مدى )

  (مقارنة 
 :إلى البحث هدف

                                                           
1

دراسة في ضوء العقد النموذجي المعد من قبل االتحاد القطري لكرة  الطبيعة القانونية لعقد احتراف العب كرة القدم،  ;حسن حسين براوي -

 القدم، )بحث منشور( المجلة القانونية والقضائية، قطر. 
2
 ماجستير رسالة: ) مقارنة دراسة االردني ونانالف في الرياضي االحتراف عقد لتنظيم العامة القواعد كفاية مدى ; انالعدو فواز طالل - 

 .(4104)، العربية انعم جامعةانون، كلية الف منشورة(
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 األردني. ونانالق في الرياضي االحتراف عقد لتنظيم العامة القواعد كفاية مدى على التعرف
 وادارة قياد عن المسؤولة المؤسسات لدى الرياضي االحتراف لعقد مقترح مشروع وضع

 . الرياضية األندية أو االتحادات مستوى على ذلك اناك سواء ردناأل في التنافسية الرياضة
 : يأتي ما البحث نتائج تأنوك
 ظاهرة لمواجهة العمل ونانوق ردنياأل المدني ونانالق في العامة القواعد كفاية عدم-1

 .الرياضي االحتراف عقود وتنظيم الرياضي االحتراف
 في التشريعي النقص بسبب الرياضي االحتراف لظاهرة مستقل ونيانق نظام وجود عدم-2
 .التنافسية الرياضة انميد
 : بما يأتي صى الباحثأو قد و 
  النظام.بضرورة وضع تشريع خاص باالحتراف وتطبيق المشروع المقترح لهذا -1
قضاء رياضي خاص بالمنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق االحتراف  شاءإن-2

 .الرياضي
 
 -:والمرتبطة السابقة الدراسات مناقشة 3 -2 – 2

 تكن لم ما والتطابق، التمام حد إلى متشابهة دراسات هنالك تكون أن يمكن ال بدءاً     
 خالل ومن.... أخر بانج في عنها تختلف ونقاط بانج في عندها تلتقي نقاط هناك

 :إلى  اإلشارة مكننا السابقة الدراسات استعراض
 )بلوني( في تناول موضوع االحتراف الرياضي. دراسة مع الحالية الدراسة تتشابه -
التي تطرقت إلى االحتراف الرياضي كحالة )بلوني(  دراسة عن الحالية الدراسة تختلف -

 مستجدة في الجزائر، ولم يتناولها بتفصيل الباحث والمستقصي.
 )براوي( في دراستها لعقد االحتراف الرياضي. دراسة مع الحالية الدراسة تتشابه -
 )براوي( في تكييف عقد االعتراف.  دراسة مع الحالية الدراسة تتشابه -
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)براوي( اذ تناول األخير عقد االحتراف من ناحية  دراسة عن الحالية الدراسة تختلف -
قانون العمل فقط بينما وجدنا أنه يمتد تنظيميا إلى قوانين أخرى مثل المدني والتجاري 

 واإلداري.    
 لعقد االحتراف الرياضي. لهااو تن في( طالل العدوان)  دراسة مع الحالية الدراسة تتشابه -
 االحتراف لعقد مقترح مشروع وضع الدراسة الحالية مع دراسة )طالل العدوان( فيتتشابه  -

بينما الدراسة الحالية تم بناء عقد احتراف رياضي  المسؤولة المؤسسات لدى الرياضي
 متكامل .

 لعقد وتفسيرها تكيفها في( انالعدو  طالل) دراسة عن الحالية الدراسة تختلف -
 ذات ينانللقو  وفقا العقد تكييف تم بل العمل ونانلق وفقا فقط ليس الرياضي االحتراف

 .المتخصصون حددها والتي الصلة
تختلف الدراسة الحالية عن دراسة )طالل العدوان( في الكشف عن محددات العالقة بين  -

 المحترف والهيئة الرياضية التي تعاقدت معه وفقا للقوانين النافذة. 
تناول العالقة العقدية من الناحية  في( انالعدو  طالل) دراسة عن الحالية الدراسة تختلف -

 التنظيمية واإلدارية والقانونية بينما تناولها العدوان من الناحية القانونية فقط. 
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جراءاته  منهج-3  الميدانية:البحث وا 
 البحث: منهج 3-1

إّن عملية اختيار المنهج المالئم للبحث تعد من الخطوات االساسية والمهمةة التة         
نةةوو وح ةةم الم ةةدلة ومةةد  ووةةوحها وتةةو ر علةج توصة  الةةج ن ةةاح البحةةث والةة   يعتمةةد 

يميزهةةا عةةن بةةاش  الم ةةاد  لدةة  يسةةتطيب الباحةةث ان حقيقيةةة عنهةةا البيانةةات والمعلومةةات ال
لدونةه  ، سةلوا المسةحاألالمدروسة ، وعليه استعم  الباحةث المةنهج الوصةا  التحليلة  ب

لالحتةةراا الرياوةة  مةةن ناحيةةة دراسةةة األووةةاو الراهنةةة و  البحةةث المةةنهج ملمالئةةم لطبيعةةة
   .ة والوعا  يهاوالتعرا علج  وانا القو  ابرام العقود االحترا ية

   وعينته:مجتمع البحث  3-2
م تمةةةب البحةةةث كهةةةو األدبةةةر مو م مةةةوو الماةةةردات التةةة  يسةةةتهدا الباحةةةث دراسةةةتها      

وشةةةد تدةةةون  .(1)لتحقيةةةت نتةةةائج الدراسةةةة ويمدنةةةه تعمةةةيم نتةةةائج الدراسةةةة علةةةج دةةة  مارداتةةةهك
الرياوةةةية م تمةةب البحةةةث مةةةن التدريسةةةيين  ةةة  دليةةةات التربيةةةة الرياوةةةية تخصةةة  االدارة 

والتدريسيين    دليات القانون تخص  القانون المدن  والقةانون اددار   (،32وعددهم )
( واالدعةةا  0111والقوةةاة وعةةددهم )ك (،061وشةةانون العمةة  والقةةانون الت ةةار  وعةةددهم )

( خبيةةةر 011اختيةةةار عينةةةة طبقيةةةة شوامهةةةا )بالباحةةةث  . ثةةةم شةةةام (2)ك(371العةةةام وعةةةددهم )
   محادم البدا ة والعم  والتنظةيم الت اريةة محدمةة النظةر بةالعقود  ومخت  من )القواة

والخةةدمات الماليةةة والمحةةادم ادداريةةة( و )االدعةةا  العةةام( و التدريسةةيين  ةة  دليةةات التربيةةة 
الرياوةةية تخصةة  إدارة رياوةةية والتدريسةةيين  ةة  دليةةات القةةانون تخصةة  شةةانون مةةدن  

 (.  0نون ت ار  دما مَبين    ال دو  )وشانون العم  والومان وشانون ادار  وشا
 
 
 
 
 

                                                 

 . 632( ، ص6222، )القاهرة ، عالم الكتب ،  6، ط البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد ،  -3

دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية , قسم التخطيط واالحصاء, اعمل السادة القضاة واعضاء االدعاء  ; مجلس القضاء االعلى - 2

 العام .
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 (1الجدول )
  والعينة الطبقية توزيع مجتمع البحث 

 مجتمع البحث ت
العدد 
 االجمالي

العينة 
 االساسية

العينة 
 الطبقية

النسبة 
 المئوية

 32 تدريسيين االدارة الرياوية 1
 

32 
 

31 
 

 

32.237% 
  010 061 تدريسيين القانون  2
 %32.176 22 042  0111 القواة 3
 %32.071 23 064 371 االدعا  العام 4
 %011 011 420 0160 الم موو الدل  
 ةةة  محةةةادم البةةةدا ة والعمةةة  والتنظةةةيم  )القوةةةاة اختيةةةار عينةةةة البحةةةث مةةةنالباحةةةث  شةةةامو  

 و (العةام )االدعةا و  (والمحادم اددارية الت ارية محدمة النظر بالعقود والخدمات المالية
 ةة  دليةةات التربيةةة الرياوةةية تخصةة  إدارة رياوةةية والتدريسةةيين  ةة  دليةةات  يسةةيين)التدر 

  :(1) و قا للمعادلة التالية (وادار  وت ار  والومان( عم )القانون تخص  مدن  و

  ن                                            
    = ن           

 تو  الداللة   (مربب مس x+ )   ن  0                         
 
 عينة تقنين االستمارة( عينة الدراسة االستطالعية ) 3-2-1
 اربعةينالسةتمارة( علةج ل االسةتطالعيةبإ را  الدراسة االسةتطالعية )عينةة الباحث  شام   

الدراسةةةة ا  تةةةم  ئةةةات عينةةةة البحةةةث التةةة  تةةةم تحديةةةدها  ةةة  عينةةةة يمثلةةةون  خبيةةةرا ومختصةةةا
وشةةد ا ةةتملت  ن القوةةاة واالدعةةا  العةةام والتدريسةةيينمةةمةةن خةةارن عينةةة البحةةث  اختيةةارهم

 تدريس (. 04مدع  عام( و ) 01شاض( و) 00)عينة التقنين علج 
 

                                                 
 . 591مصدر سابق, ص ;(9002حسن احمد الشافعي واخرون )  - 1
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 البحث:أدوات  3-3
يسةةتعين بةةه لحةة  م ةةدلة بحثةةه  تعةةد األدوات التةة  يسةةتخدمها الباحةةث عنصةةرا مساسةةيا       

إ   مةةةا،حةةة  م ةةةدلة التةةة  يسةةةتطيب بهةةةا الباحةةةث الطريةةةت كهةةة  الوسةةةيلة مو  ومدوات البحةةةث
 ةةة  الحصةةةةو  علةةةةج مومةةةةن  .(1)مهمةةةا دانةةةةت تلةةةن األدوات مةةةةن بيانةةةات وعينةةةةات وم هةةةزةك

 التالية:األدوات بلبحث استعان الباحث لالبيانات الصحيحة 
 ت:معلوماوسائل جمع ال 3-3-1

 -التالية:  استعان الباحث بالوسائ     
   المصادر والمراجع العلمية : -أ

علةةةج العديةةةد مةةةن المصةةةادر والمرا ةةةب العلميةةةة  ةةة  م ةةةا    الوبةةةاالطالباحةةةث  شةةةام   
 ا غنةةةوالالقةةةانون واالختبةةةارات والقيةةةاب لةةةدعم البحةةةث والتنظةةةيم الرياوةةة  دةةة لن االدارة 

 مادته العلمية .
 :  االستبانة -ب

االسةةةةتبانة ك اداة مالئمةةةةة للحصةةةةو  علةةةةج معلومةةةةات وبيانةةةةات مرتبطةةةةة بواشةةةةب  عةةةةدت    
الت ال خصةةةةةةية واالطةةةةةةالو علةةةةةةج المصةةةةةةادر العلميةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةال  المقةةةةةةابو  (2)معةةةةةةينك

م ةةةةةاالت اللتحديةةةةةد  ةث اسةةةةةتبانالباحةةةةةاعةةةةةد بمووةةةةةوو البحةةةةةث  المتخصصةةةةةة الخاصةةةةةة
وصةوال  إلةج  االسةتمارة قةرات  صةالحيةومخةر  لين الرياوةياألساسية لعقةود المحتةر ين 

بنةةةا  القةةةوانين العراشيةةةة التةةة  تةةةنظم وتحدةةةم عقةةةد االحتةةةراا الرياوةةة  ومةةةن ثةةةم لتحديةةةد 
مةن )و وبالتال  ووب نمو ن مقترح لعقد احتراا نمةو    النهائية  ابصورتهستمارة الا

 . محتر ين والهيئات الرياوية(العالشة بين ال معالم تتحدد خالله
 الشبكة الدولية ) االنترنت ( -ج 

 -وسائل تحليل البيانات: 3-3-2
 .استمارات  مب البيانات وتاريغها 
  حاسبة الدترونية نووVOSTRO.1015) LAP TOP (DELL. 
 .الوسائ  ادحصائية 

                                                 
6

 .613(ص6223مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، :)بغداد،البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب ؛ - 
2
 . 51( ص5222: )القاهرة , دار الفكر العربي,  دليل البحث العلمي ;خير الدين احمد عويس  - 
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 االجراءات الميدانية للبحث 3-4
 :ستمارة الاإجراءات بناء  3-4-1

التنظةةيم اددار  والقةانون  للعالشةة بةةين اسةتمارة بنةا   وةرورةالباحةةث  لقةد دةان علةج      
يحةةةدد ويةةةنظم والتةةة  تاةةةرة بصةةةورة عقةةةد احتةةةراا رياوةةة  المحتةةةر ين والهيئةةةات الرياوةةةية 

وهم الرياو  والهيئة الرياوية التة  ابرمةت , الحقوت والو بات ألطراا العقد االحترا   
         متبةةةةب الباحةةةةث الخطةةةةوات التةةةة  حةةةةددها دةةةة  مةةةةنسةةةةتمارة الا. ولغةةةةرض بنةةةةا   العقةةةةد معةةةةه

، إ  ي ةير  (3)( 3111 وروةوان )عةالو  (2)(0171 الن ويةن و) (1)(0171 درونبةا  )
 م  مقياب تمر بالخطوات التالية:هؤال  إلج من عملية بنا  

 االستمارة:الغرض من بناء  3-4-1-1
التنظةيم اددار  والقةانون  للعالشةة بةين  اسةتمارة ن محد مهداا البحث الحال  هو بنا م   

مدةن والتة  سةتارة بصةورة عقةد احتةراا رياوة  نمةو    يالمحتةر ين والهيئةات الرياوةية 
العمة  بمو بةه لتنظةيم العمة   ة  العةرات  ينحتةر ن مالت  لةديها رياوةييالرياوية للهيئات 

حقةةةةةوشهم العالشةةةةةة ويحةةةةةدد لهةةةةةم  مطةةةةةراااالحترا ةةةة  ب ةةةةةد  شةةةةةانون  رصةةةةةين يحاةةةةةظ حقةةةةوت 
 العرات.وا باتهم ب د  واوح ومتوا ت مب القوانين    و 
 تحديد الظاهرة المطلوب قياسها: 3-4-1-2

ودها واوةةحين تمامةةا  ومن تحديةةد الظةةاهرة المطلةةوا شياسةةها ومن يدةةون ماهومهةةا وحةةد ي ةةا
حةةدود عالشةةة المحتةةرا بالهيئةةة الرياوةةية  شياسةةها هةة حةةث إلةةج االظةةاهرة التةة  يهةةدا الب

 .حالياو قا للقوانين واالنظمة المعمو  بها والنا  ة    العرات  الت  تعاشدت معه
   ستمارةالاتحديد المنطلقات النظرية لبناء  3-4-1-3

لبحةةث  قةةد تةةةم تحديةةد المنطلقةةات النظريةةة التةةة  مةةن خةةال  عةةرض ادطةةةار النظةةر  ل     
ألنهةةا تعطةة  رؤيةةة نظريةةة واوةةحة ينطلةةت منهةةا  سةةتمارةالا يسةةتند إليهةةا الباحةةث  ةة  بنةةا 

 د المنطلقات النظرية اآلتية:يحدتم ت االستمارة وعليهالباحث للتحقت من إ را ات بنا  
االحتةةةةراا ماهةةةةوم الباحةةةةث علةةةةج األدبيةةةةات النظريةةةةة  ات العالشةةةةة  ةةةة  تحديةةةةد  اعتمةةةةاد-0

والةةدو  التةة  سةةبقت العةةرات الدوليةةة  لل نةةة االولمبيةةةالةةوائح وعلةةج مةةواد و قةةرات  الرياوةة ،
                                                 

1. Cronbach,J.(1970):Essentials of Psychological testing.3
rd 

ed,Harpera Row,New York.P469. 

2. Allen ,M.J.& Yen,W,N:Psychological testing.7
th

 ed,Prentice Hall,New York.1979.P154. 
3

 .363،ص6222،مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ - 
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بتطبيت نظام االحتراا الرياو  مث  السعودية وشطةر واالمةارات وسةوريا ومصةر وتةونب 
 .واليمن وغيرها

 معينةا  إ  يمث  د  عنصةر م ةاال   األساسية،عناصر الإلج  علج مبدم التحلي  االعتماد-3
وتحديد األهمية النسبية لد  م ا     القيةاب واعتمادهةا  ة  تحديةد  ،(1)مو إطارا  مر عيا  

 . (2) الم ا عدد الاقرات الت  ينبغ  إعدادها لقياب 
المقيةةةاب الةةة   يعةةةد مةةةن اسةةةتمارة مسةةةلوا العبةةةارات التقريريةةةة  ةةة  بنةةةا   قةةةرات  اعتمةةةاد-2

 . (3)األساليا ال ائعة    بنا  المقاييب 
 االستمارة:تحديد مجاالت  3-4-1-4
دةة لن و  االطةةالو علةةج المصةةادر العلميةةة واالدبيةةات التةة  تخةة  مووةةوو البحةةثعةةد ب    

ومحةةاورتهم  ,  ةاددارة الرياوةةيالقةةانون والقوةةا  و مقابلةةة م موعةةة مةةن المتخصصةةين  ةة  
 توصةةةة  ، (3ملحةةةةت)العالشةةةةة بةةةةين المحتةةةةر ين والهيئةةةةات الرياوةةةةية  ةةةة  تحديةةةةد م ةةةةاالت 

 احدددى الباحةةث إلةةج م موعةةة مةةن الم ةةاالت  يمةةا يعتقةةد منهةةا تغطةة  هةة ا الماهةةوم والبالغةةة
صحة تحديد الم االت ومد  تمثيلها  للعالشة بةين المحتةر ين ، وللتثبت من  مجاالعشر 

ع ةةةةر  االحةةةةد تتوةةةةمن الم ةةةةاالت  ةالباحةةةةث بإعةةةةداد اسةةةةتبان شةةةةام،  والهيئةةةةات الرياوةةةةية
م عروةةةها علةةةةج م موعةةةة مةةةةن الخبةةةرا  المتخصصةةةةين ومةةةن ثةةةة ,( 0ملحةةةةت ) وتعريااتهةةةا 
لم ةاالت المقترحةةة وصةةالحيتها لوطلةةا مةنهم تحديةةد مةةد  صةالحية التعريةةا  (0الملحةت)
، و ة  وةو  مالحظةاتهم  تغطيتها لماهوم العالشة بين المحتر ين والهيئات االداريةة ومد 

عنةةد ,ام مربةةب دةةا  إحصةةائيا  باسةةتخد يندالةة انةةو لةةم يد مةةادونه م ةةالينوآرائهةةم تةةم اسةةتبعاد 
  ( .2م ةةاال ودمةةا مبةةين بال ةةدو  ) تسةةعة, وبةة لن اعتمةةد الباحةةث  (1.11مسةةتو  داللةةة)

الباحةةث بعةةرض الم ةةاالت  شةةامولتقةةدير األهميةةة النسةةبية لدةة  م ةةا  مةةن هةة   الم ةةاالت ، 
علةةةةةةج م موعةةةةةةة مةةةةةةن الخبةةةةةةرا  والمختصةةةةةةين  ةةةةةة  القةةةةةةانون والقوةةةةةةا  واددارة الرياوةةةةةةية 

( ، وطلةةةا مةةةنهم تحديةةةد األهميةةةة النسةةةبية للم ةةةاالت التةةة  3ملحةةةت) واالختبةةةارات والقيةةةاب
تمثةةة  التنظةةةيم اددار  والقةةةانون  للعالشةةةة بةةةين المحتةةةر ين والهيئةةةات الرياوةةةية علةةةج و ةةةت 

( للم ةا  األدثةر مهميةة ، 01( در ةات تعطةج الدر ةة )01-0) مقياب متدرن يتدون مةن
                                                 

6
 .46( ص6226:)عمان دار الشروق للنشر والتوزيع ،6، ط أساسيات القياس في العلوم السلوكية، موسى النبهان -

6
 .635(ص6331:)القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية،التقويم والقياس النفسي والتربويرمزية الغريب؛ - 
3

بناء وتقنين مقياس السمات الشخصية ذات األولوية للقبول في الكليات العسكرية لدى طالب الصف السادس كامل ثامر الكبيسي؛ - 

 .663-666(ص6354ابن رشد،جامعة بغداد،-:)أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربيةاإلعدادي في العراق
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 ا اد ةةةرا  وةةةروريا   ةةة  تصةةةميم ويعةةةد هةةةك(، 0( للم ةةةا  األشةةة  مهميةةةة ملحةةةت)0والدر ةةةة )
ت ، واسةتخر  (1)كالسةمة االختبار حتج يستطيب الباحث من يوزو التوزيب النسب  للعناصر

ثم شسمت علةج م مةوو النسةا المئويةة للم ةاالت دلهةا والبالغةة  النسبة المئوية لد  م ا 
لدةة  وبةة لن نحصةة  علةةج األهميةةة النسةةبية لدةة  م ةةا ، ودي ةةاد عةةدد الاقةةرات (   161) 

(  قرة للمقياب، وبورا األهميةة النسةبية 11م ا  حسا مهميته النسبية مشترح الباحث )
لدةةةة  م ةةةةا  مةةةةن م ةةةةاالت التنظةةةةيم اددار  والقةةةةانون  للعالشةةةةة بةةةةين المحتةةةةر ين والهيئةةةةات 

( ثةةم تحديةةد عةةةدد 011الرياوةةية  ةة  عةةدد الاقةةرات الدلةة  للمقيةةةاب وتقسةةيم النةةاتج علةةج )
ميتةةةه النسةةةبية بعةةةد تقريةةةا النةةةاتج إلةةةج مشةةةرا عةةةدد صةةةحيح الاقةةةرات لدةةة  م ةةةا  حسةةةا مه

 ( يبين  لن.2وال دو  )
 (2جدول )

 لمقياساستمارة ايبين نتائج اختبار مربع كاي آلراء الخبراء حول صالحية مجاالت 
عدد  المجاالت ت

 الخبراء
غير  الموافقين

 الموافقين
 2قيمة كا

 المحسوبة
 2قيمة كا
 الجدولية

 01.333 3 06 03 واالهلية القانونية للتعاشد والتراو  التمهيد 0

2.34* 

 04.333 0 07 03 ال انا المال  3
 01.333 3 06 03 التزامات الطرا الثان  )الالعا( 2
 3 2 01 03 التزامات الطرا االو  )الناد ( 4
 01.333 3 06 03 حقوت الطرا االو  واالعارة 1
 3 2 01 03 حقوت الطرا الثان  6
 04.333 0 07 03 مدة العقد والت ديد وال دلية 7
  1.114 4 04 03  زا  االخال  بالعقد  3
  3 2 01 03 و ض المنازعات او  سخ العقداو ايقاا انها   1
  1.333 01 3 03  روط احتراا الناد  01
  3 03 6 03  روط احتراا الالعا 00

 (.2.34(تساو  )1.11بة خطأ )ونس 0(=0-3عند در ة حرية ) ال دولية 3شيمة دا*
 

                                                 
6

 .13( ص6335:)القاهرة  ، دار الفكر العربي ،  3، ط نظرية والتطبيقالقياس النفسي السعد عبد الرحمن ؛  - 
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 (2)  دو    
 ونسبتها المئوية ومهميتها النسبية وعدد الاقرات لد  م ا  استمارة المقيابيبين م االت 

 المجاالت ت

 (11-1أهمية كل مجال )

الدرجة التي 
حصل عليها 

 المجال

األهمية 
النسبية 
 للمجال

النسبة المئوية 
لألهمية 
 النسبية

 عدد الفقرات

 عدد
الفقرات 
بعد 
 التقريب

0 
التمهيد التراو  واالهلية 

 01 1.7341 01.760 64.666 31 للتعاشد

 03 00.7311 02.111 72.222 001 ال انا المال  3
 07 06.1643 07.723 11.222 041 التزامات الطرا الثان  2
 4 4.060 4.463 36 23 التزامات الطرا االو  4
 7 7.411 3.222 46.666 71 حقوت الطرا االو  واالعارة 1
 2 2.231 2.631 31.66 22 حقوت الطرا الثان  6
 1 1.211 1.110 22.22 11 مدة العقد والت ديد وال دلية 7
 1 1.211 1.110 22.22 11  زا  االخال  3

و ض  انها  او  سخ العقد 1
 المنازعات

11 22.22 1.110 1.211 1 

 63 63 011 161 341 الم موو
 
  االستمارة:إعداد الصيغة األولية لفقرات  3-4-1-5
عملية توا ر ه   الن الخطرات المهمة , وتتطلا مستمارة الاان عملية اعداد  قرات    

وه  التمدن من المادة العلمية المتخصصة ك ,ستمارة الالد  مصمم  روط معينة 
لاة بدتابة والمتعلقة بالموووعات المراد شياسها ,  وال عن معر ة الطرائت المخت

الماردات حتج يستطيب ان يختار منها ما يناسا هدا االختبار , والطالشة اللغوية 
وسهولة التعبير بلغة بسيطة , وان تدون له القدرة علج تطوير وابتدار المواشا الت  

 . (1)كيتمدن من خاللها شياب القدرة او السمة المراد شياسها 
                                                 

6
:)بيروت ، مكتبة الفالح للنشر  القياس والتقويم النفسي والتربويعبد المنعم الكناني وعيسى عبد هللا جابر؛ ممدوح -

 .662( ص6336والتوزيع،
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بعملية  بدمتلمقياب الستمارة الصيغة االولية ا دعدادة يدالباحث د را ات عد شام
اقرات , ال, ثم دراسة صالحية ة  قر د  غة اثم تحديد اسلوا وصياالستمارة اعداد  قرات 

 -: االت المقياب علج النحو استمارة إعداد ثم تم 
 إعداد الاقرات بصورتها األولية من خال  عدد من الخطوات وه :

الاقرات و القوانين المنظمة لعقود المحتر ين و الدولية  اللوائح بعض الاقرات من ووب-0
وبما يتوا ت مب  والمحتر ينبين الهيئات اددارية  للعالشة لها والمحددةالقانونية المنظمة 
 .القوانين العراشية

الباحث بتوزيعها  شامبعض الاقرات من خال  تحلي  نتائج استبانة ماتوحة  ووب-3 
ا  القانون والقوا  وطلا منهم دتابة بعض الاقرات او علج عينة من االداريين ور 

 مناسبا.تعدي  او اوا ة ما يرو  
عالشة باالحتراا حددها الخبرا   ات ال بعض الاقرات من القوانين الت  ا تقات-2

البحث  اهدااواددارة الرياوية مب إ را  بعض التعديالت علج شسم منها لد  تال م 
    الدراسة الحالية.

 -المقياب: استمارة بب الباحث القواعد اآلتية    صياغة  قرات   متا
  لاللتبابالمثيرة او ت نا استخدام الدلمات الغاموة. 
 الصلة. ات  واللوائح استخدام الدلمات الواردة    القوانين 
   العقد.استخدام ماردات دلمات تالئم مستخدم 
 .صياغة الاقرات بأسلوا واوح وبسيط 
 عبرة عن  درة واحدة وشابلة لتاسير واحد.من تدون الاقرة م 
 .خلو الاقرات من م  تلميح غير مقصود لإل ابة الصحيحة 
 لد  ال  , عدم استخدام الاقرات الت  يحتم  من ي يا عنها ال ميب مو ال ي يا

 (.1)المقارنة ممام الباحث تقدم  رصة
  بير عن ماهوم لماهوم  اته، واستخدام دلمة مختلاة للتعلاستخدام الدلمة ناسها

 مختلا.
 الورورية.م الدلمات الغير استخدعدم ا 

                                                 
6

 .66، ص المصدر السابقراوية عبد الفتاح عطوان؛  - 
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  لاللتبابت نا العبارات الوصاية والظر ية المثيرة. 
 .استخدام كواوك العطا وحرا كموك بعناية 
  شصيرة.ت نا الح و واستخدم  مال 
 . استخدم صيغة ادثبات وال تستخدم صيغة النا 
 .ت نا استخدام صيغة كيدونك    د  م دالها 
  وب الماهوم األدثر مهمية    نهاية ال ملة، وحدد موشب العبارات التابعة و

 والوصاية.
  صحته.اردان العقد ثم  روط  علجز يدالتر 
 حالة االخال  بااللتزاماتو  الطارئة الظرواوب بنود تعالج و ان  جحر  علال. 
   (1) المست يبينمن تدون الاقرات مالئمة لمستو. 

* لتقويمها لغويا  ، خبير    اللغة العربية يغتها األولية علجوتم عرض الاقرات بص    
 ومخ  الباحث بمالحظاته    ه ا ال انا.

 
 االستبيان:المعامالت العلمية الستمارة  3-5
 (:)المحكمين المحتوى صدق 3-5-1
(ك بأنه شياب مد  االختبار للنواح  مو 0114 حاتة ) ابراهيميعر ه محمد      

الحقيق   ظمكوهو يمث  التحلي  المن, (2)اة لل انا المراد شياسه كالمدونات المختل
 . (3)للمقياب ويسعج لمعر ة مد  تمثي   قرات المقياب للمحتو  المراد شياسه ك

الستطالو آرائهم    ( 3ملحت )الخبرا  تم عرض االستمارة بصورتها المبدئية علج 
  هو:االستمارة لتوويح موووو البحث ودان الهدا 

 اليه.الت  تنتم     تمثي  عبارات د  م ا  للم ا مد 
 م ا .العبارات وه  ه  مناسبة لد   مد  وووح 
  اخر. ه  تو د عبارات تحت م ا  يمدن نقلها الج م ا 

                                                 
6

( 6224:)القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية ، 6،طاالختبارات والمقاييس في التربية الرياضيةوصبري عمران؛ مصطفى باهي - 

 .66ص

 

 .المديرية العامة لتربية ديالى (د.لطيف يونس*)

 . 31( ص  6336:) القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ،  قياس الشخصيةمحمد إبراهيم شحاتة :  -  2

 . 632, ص  6353, الرياض مؤسسة الكيطان ,   المدخل الى البحث في العلوم السلوكية  ;عساف صالح بن حمد ال - 3
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  ادما ها.ه  تو د عبارات مدررة او عبارات مت ابهة يمدن 
 ان الج اعادة صياغة او تعدي  م ا  او اوا ة معر ة العبارات الت  تحت

 اخر . ديدة  م ا  او  قرات
رات   ومعر ة مقترحاتهم    د  الم االت والاقوبعد عرض االستمارة علج الخبرا

تم التعدي  و قا له   المقترحات , ثم تم تصميم االستمارة بصورتها النهائية  المرتبطة،
 .وشد تومنت تسعة م االت وثمان وستون  قرة و قا آلرا  الخبرا  

ما  التسعة راد عينة البحث     قرات الم االتة المئوية آلرا  ا النسب وشد تراوحت
وشد تم   ا ي ير الج اتااشهم علج معظم  قرات الم االت%( وه71-%13بين )

  %(.71استبعاد الاقرات الت  حصلت علج نسبة مئوية اش  من )
 صدق البناء  3-5-1-1
, كوهو  (1)  ا تراو  معينك كيقصد بصدت البنا  الدر ة الت  يقيسها المقياب لبنا   

مد  شياب االختبار لتدوين  رو  او سمة معينة من خال  تحيد المدونات الت  
 . (2)يتدون منها الماهوم طبقا لنظرية معينة ك

كوي ير د  من دورنبا  ومي  الج ان تعيين الصدت البنائ  او التدوين  للمقياب     
نج اخر تعيين المعنج الناس  وتحديد يغن   ح  الخلاية النظرية لالختبار وبمع

 التالية:وتحقت صدت البنا  من خال  المؤ رات  (3)الدر ة الت  يعطيها المقياب ك
 القوة التمييزية للفقرات  3-5-1-1-1
مد  شدرة الاقرة علج التمييز بين بين  و  المستويات العليا و و  ويقصد بها ك

 .(4)مة الت  تقيسها الاقرة ك المستويات الدنيا من اال راد بالنسبة للس
كوت ير القوة التمييزية الج القدرة علج التاريت او التمييز بين اال راد ال ين    

يحصلون علج در ات عالية واال راد ال ين يحصلون علج در ات منخاوة    
 . (5)المقياب ناسه ك 

                                                 
1
 -Gay,L,R, Educational Evaluation Measurement : (Ohio, Charles Less, Merrill Publishing Company, 

1986) p. 168.     
2
 .531( ص 5222: )عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع, م في التربيةمبادئ القياس والتقوي‘ ;زكريا محمد الظاهرة و)اخرون(  - 

- 
3
 . 305( ص5225) مصدر سبق ذكره ;سعد عبد الرحمن   

4
 -Shaw, Marvin E; Scal for the Measurement of Attitude: (New York, McGrew- Hill, 1967) P.45. 

- 
5
( 9005ي كرة اليد: ) أطروحة دكتوراه , كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد, بناء مقياس االحتراق النفسي لدى العب ;اميرة حنا  

 . 11ص 
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ة هما مسلوا الباحث    عملية تحلي  الاقرات علج اسلوبين للقوة التميزي شاموشد 
وعالشة الاقرة بالدر ة الدلية للمقياب )االتسات الداخل (  الم موعتين الطر يتين

 .( استمارة011مستخدما )
 المجموعتان الطرفيتان 3-5-1-1-2

 تتطلا:وه   الطريقة 
 استمارة.استخران الدر ة الدلية لد   -
 ترتيا الدر ة الدلية تنازليا من اعلج در ة الج اوطأ در ة. -
( الت  حصلت علج در ة    استمارة 011% من االستمارات الة )37يار اخت -

من االستمارات الت  حصلت ادنج در ة  %37التنظيم اددار  والقانون  و 
( استمارة لد  منهما , بعد  لن تاح  الاروت 23   تلن االستمارة البالغة )

 بين هاتين الم موعتين    د   قرة.
( لعينتين t-testالتعرا علج القوة التمييزية لد   قرة باستخدام االختبار التائ  )

   د   قرة مستقلتين الختبار الاروت بين در ات الم موعة العليا والدنيا 
)لمقارنة األوساط الحسابية للم موعتين المتطر تين    د   قرة(، وشد اظهرت 

( وهو العدد 1.11عند مستو  داللة )  قرة مميزة )معنوية( 46القوة التمييزية 
 استخدامها.الدل  للاقرات الت  تم 
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 (4 دو  )
 الوسط الحساب  واالنحراا المعيا  للم موعتين العليا والدنيا والقيمة التائبة المحسوبة

 وداللتها    حساا القوة التمييزية
 رقم
 الفقرة

 tقيمة  المجوعة الدنيا المجموعة العليا
 وبةالمحس

 مستوى الداللة
 +ع س   +ع س  

1 2.2813 1.48616 4.3125 .78030 -6.845 
 

 معنوي
2 1.8438 .62782 4.7188 .45680 -20.947 

 
 معنوي

3 1.6563 .70066 4.7500 .43994 -21.153 
 

 معنوي

4 2.5938 1.26642 4.2813 .88843 -6.171 
 

 معنوي

5 2.5000 1.48106 4.7188 45680 -8.098 
 

 معنوي

6 3.5313 1.54470 3.9375 1.26841 -1.150 
 

 معنوي

7 1.6563 .70066 4.7188 .45680 -20.712 
 

 معنوي

8 3.0625 1.41279 3.9688 1.06208 -2.900 
 

 معنوي

9 2.0625 1.31830 4.3438 .78738 -8.404 
 

 معنوي

11 2.5938 1.54208 4.2500 .76200 -5.447 
 

 معنوي

 معنوي 5.438- 82060. 4.1875 1.62516 2.4375 11

 معنوي 16.961- 60158. 4.3438 59229. 1.8125 12

 معنوي 24.084- 36890. 4.8438 65991. 1.6250 13

 معنوي 9.769- 36890. 4.8438 1.26841 2.5625 14

 معنوي 6.274- 62217. 4.2500 1.48072 2.4688 15

 نويمع 5.356- 36890. 4.8438 1.57475 3.3125 16

 معنوي 24.826- 33601. 4.8750 65991. 1.6250 17

 معنوي 4.622- 60907. 4.3750 1.44489 3.0938 18

 معنوي 8.874- 78738. 4.6563 1.40850 2.1250 19

 معنوي 6.349- 78738. 4.6563 1.59858 2.6563 21

 معنوي 5.356- 36890. 4.8438 1.57475 3.3125 21
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 معنوي 11.006- 68906. 3.9063 88843. 1.7188 22

 معنوي 6.750- 91581. 4.5000 1.55769 2.3438 23

 معنوي 10.298- 75935. 3.9375 81752. 1.9063 24

 معنوي 22.825- 42001. 4.7813 65991. 1.6250 25

 معنوي 9.394- 42001. 4.7813 1.26841 2.5625 26

 معنوي 7.066- 67202. 4.5000 1.48072 2.4688 27

 معنوي 3.409- 79312. 4.3750 1.57475 3.3125 28

 معنوي 22.825- 42001. 4.7813 65991. 1.6250 29

 معنوي 4.066- 76662. 4.1563 1.41421 3.0000 31

 معنوي 7.997- 91581. 4.5000 1.40850 2.1250 31

 معنوي 3.903- 1.03127 3.9688 1.59858 2.6563 32

 معنوي 13.135- 60824. 4.2188 88843. 1.7188 33

 معنوي 7.635- 67202. 4.5000 1.26841 2.5625 34

 معنوي 6.540- 59229. 4.3125 1.48072 2.4688 35

 معنوي 2.970- 84242. 4.2500 1.57475 3.3125 36

 معنوي 14.876- 78030. 4.3125 65991. 1.6250 37

 معنوي 3.456- 70639. 4.2188 1.53323 3.1875 38

 معنوي 6.333- 97499. 4.2188 1.49697 2.2188 39

 معنوي 5.120- 1.07012 4.3750 1.35450 2.8125 41

 معنوي 16.988- 42001. 4.7813 90641. 1.7813 41

 معنوي 8.633- 59229. 4.3125 1.23744 2.2188 42

 معنوي 6.888- 79312. 4.6250 1.34966 2.7188 43

 معنوي 1.670- 1.28891 4.1250 1.54470 3.5313 44

 معنوي 16.829- 66901. 4.4375 65300. 1.6563 45

 معنوي 10.064- 78030. 4.1875 1.03954 1.8750 46

 معنوي 8.928- 65991. 4.6250 1.26364 2.3750 47

 معنوي 7.685- 83280. 4.3750 1.37811 2.1875 48

 معنوي 20.901- 48256. 4.6563 65300. 1.6563 49
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 معنوي 13.941- 47093. 4.6875 1.03954 1.8750 51

 معنوي 17.881- 47093. 4.6875 81258. 1.7188 51

 معنوي 10.554- 52267. 4.7188 1.10534 2.4375 52

 معنوي 8.953- 45680. 4.7188 1.38795 2.4063 53

 معنوي 4.093- 1.26364 4.1250 1.53323 2.6875 54

 معنوي 15.690- 43994. 4.7500 91361. 1.9375 55

 معنوي 8.764- 65300. 4.6563 1.16007 2.5938 56

 معنوي 11.169- 45680. 4.7188 1.16398 2.2500 57

 معنوي 8.826- 70711. 4.3750 1.16398 2.2500 58

 معنوي 10.498- 56707. 4.4688 1.09065 2.1875 59

 معنوي 6.828- 57414. 4.1563 1.21773 2.5313 61

 معنوي 4.793- 49187. 4.6250 1.50771 3.2813 61

 معنوي 6.360- 50402. 4.4375 1.35450 2.8125 62

 معنوي 5.935- 90641. 4.2188 1.43544 2.4375 63

 معنوي 6.752- 42001. 4.7813 1.59510 2.8125 64

 معنوي 8.072- 73780. 4.1875 1.29359 2.0625 65

 معنوي 5.137- 95409. 4.1563 1.30600 2.6875 66

 معنوي 7.377- 66524. 4.4063 1.40850 2.3750 67

 معنوي 11.696- 36890. 4.8438 1.29359 2.0625 68
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 صدق االتساق الداخلي  3-5-1-1-3
وه  عالشة ارتباط د   قرة مب الدر ة الدلية لد  ا راد العينة , الهدا من ه ا ك   

بالنسبة لاقرات بعينها متسقة بطريقة   م ملها اال را  معر ة ما ا ا دانت اال ابات  
 . ( 1)معقولة مب ات اهات السلون او ال خصية الت  تاروها الدر ات ك 

كوان استخدام ه ا األسلوا يقدم مقياسا مت انسا     قراته, م  ان د   قرة      
 الم ا  تسير بات ا  الم ا  ناسه وهو من الوسائ  الدشيقة    استخران االتسات

ؤ ر يعد مك والمقياب ال   تنتخا  قراته و قا له ا ال .(2)الداخل  لمواشا االختبارك
 .(3)صادشا صدشا بنائياك

وتم استخران معام  التمييز ه ا باستخدام معم  ارتباط بيرسون بين در ات ا راد     
طية العينة علج د   قرة وبين در اتهم الدلية علج المقياب الستخران العالشة االرتبا

بين در ات الاقرات مب الدر ة الدلية للمقياب , باالعتماد علج بيانات العينة الت  
ال   يبين ( 4استخدمت    حساا القوة التمييزية للاقرات ودما مووح    ال دو  )

ولمعر ة داللتها  (24.084 - 1.150)نتائج معام  االرتباط الت  تراوحت بين 
و   ( 1.10) الرتباط ال دولية عند مستو  داللةادحصائية شورنت مب شيم معام  ا

( بمستو  داللة 63وو  ه ا المعيار دانت الاقرات  ميعها دالة عند در ة حرية )
(1.10) . 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

1
 . 521( ص5223,)مصدر سبق ذكره ;احمد محمد عبد الخالق  - 

2
 .15( ص5291: )القاهرة, دار النهضة العربية,  القياس والتجريب في علم النفس والتربية ;عبد الحمن محمد عيسوي - 

3
 - Lindquist, E, F, :Educational and Measurement: (Washington, American Councilor Education, 1951) 

p.286 . 
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 (1ل دو  رشم )ا
 طريقة االتسات الداخل  باستعما والم ا  معامالت االرتباط )بيرسون( بين  قرات المقياب 

رقم 
 الفقرة

معمل 
 االرتباط

رقم  الداللة
 الفقرة

معمل 
 االرتباط

رقم  الداللة
 الفقرة

 الداللة معمل االرتباط

 دال (**)784. 47 دال (**)760. 24 دال (**)706. 1
 دال (**)763. 48 دال (**)909. 25 دال (**)887. 2
 دال (**)879. 49 دال (**)727. 26 دال (**)874. 3
 دال (**)842. 51 دال (**)637. 27 دال (**)669. 4
 دال (**)869. 51 دال (**)296. 28 دال (**)705. 5
 دال (**)775. 52 دال (**)904. 29 دال (**)278. 6
 دال (**)828. 53 دال (**)471. 31 دال (**)882. 7
 دال (**)581. 54 دال (**)774. 31 دال (**)448. 8
 دال (**)854. 55 دال (**)588. 32 دال (**)767. 9

 دال (**)759. 56 دال (**)824. 33 دال (**)648. 11
 دال (**)857. 57 دال (**)643. 34 دال (**)620. 11
 دال (**)778. 58 دال (**)669. 35 دال (**)821. 12
 دال (**)734. 59 دال (**)324. 36 دال (**)924. 13
 دال (**)565. 61 دال (**)832. 37 دال (**)754. 14
 دال (**)534. 61 دال (**)470. 38 دال (**)604. 15
 دال (**)622. 62 دال (**)711. 39 دال (**)519. 16
 دال (**)685. 63 دال (**)565. 41 دال (**)901. 17
 دال (**)705. 64 دال (**)906. 41 دال (**)481. 18
 دال (**)733. 65 دال (**)746. 42 دال (**)797. 19
 دال (**)529. 66 دال (**)677. 43 دال (**)705. 21
 دال (**)703. 67 دال (**)248. 44 دال (**)489. 21
 دال (**)827. 68 دال (**)864. 45 دال (**)737. 22
    دال (**)767. 46 دال (**)716. 23

 (.1.074( تساو  )003( ودر ة حرية )1.11شيمةة )ر( ال دوليةةة تحت مستو  داللة )
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 ( 6 دو  ) 
    قرة بالدر ة الدلية للمحور عالشة در ة د

 الداللة الدرجة الفقرة الداللة الدرجة الفقرة الداللة الدرجة الفقرة
 دال (**)784. 47 دال (**)760. 24 دال (**)715. 1
 دال (**)763. 48 دال (**)909. 25 دال (**)887. 2
 دال (**)879. 49 دال (**)727. 26 دال (**)874. 3
 دال (**)842. 51 دال (**)637. 27 دال (**)656. 4
 دال (**)869. 51 دال (**)296. 28 دال (**)707. 5
 دال (**)775. 52 دال (**)904. 29 دال (**)239. 6
 دال (**)828. 53 دال (**)471. 31 دال (**)882. 7
 دال (**)581. 54 دال (**)774. 31 دال (**)433. 8
 دال (**)854. 55 دال (**)588. 32 دال (**)775. 9
 دال (**)759. 56 دال (**)824. 33 دال (**)659. 11
 دال (**)857. 57 دال (**)643. 34 دال (**)620. 11
 دال (**)778. 58 دال (**)669. 35 دال (**)829. 12
 دال (**)734. 59 دال (**)324. 36 دال (**)924. 13
 دال (**)565. 61 دال (**)832. 37 دال (**)745. 14
 دال (**)534. 61 دال (**)470. 38 دال (**)614. 15
 دال (**)622. 62 دال (**)711. 39 دال (**)508. 16
 دال (**)685. 63 دال (**)565. 41 دال (**)901. 17
 دال (**)705. 64 دال (**)906. 41 دال (**)469. 18
 دال (**)733. 65 دال (**)746. 42 دال (**)806. 19
 دال (**)529. 66 دال (**)677. 43 دال (**)705. 21
 دال (**)703. 67 دال (**)248. 44 دال (**)477. 21
 دال (**)827. 68 دال (**)864. 45 دال (**)746. 22
    دال (**)767. 46 دال (**)716. 23
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 (7 دو  )
 عالشة در ة د  م ا  بالدر ة الدلية لد  االستمارة

 الداللة الدرجة  المجال لةالدال  الدرجة المجال
 دال (**)461. 6 دال (**)329. 1
 دال (**)314. 7 دال (**)600. 2
 دال (**)552. 8 دال (**)773. 3
 دال (*)233. 9 دال (**)435. 4
    دال (**)309. 5

 
 ثبات استمارة االستبيان 3-5-1-0-4
به االختبار والظاهرة الت   كمد  الثقة مو ادتقان مو االتسات ال   يقيب ويقصد به  

كوه   المقياب،وه  صاة ي ا توا رها شدر ادمدان     ،(1)ووب من ا لهاك
 . (2)االشتصاد    نتائج المقيابك

 التجزئة النصفية 3-5-1-0-5
ألنها من مدثر طرائت الثبات استخداما ا  ال طريقة الت زئة النصاية اعتمد الباحث 

دما ان االختبار    ه   , (3)التطبيت ينة ثانية دعادة يستطيب الباحث  مب ا راد الع
الطريقة يطبت لمرة واحدة بعيدا عن التغيرات الت  شد تطرم , ألننا ال نومن ثبات 

 .(4)ظروا ا را  االختبارين األو  والثان ك
وتعتمد ه   الطريقة علج تقسيم  قرات االختبار الج نصاين , األو  يحتو  علج 

رشام الاردية , واألخر يحتو  علج االشام الزو ية و وب لن تعط  ه   الاقرات  ات األ
 الطريقة در ات متدا ئة لنصا  الاقرات.

استمارات بنا  االستمارة البالغ  اتنولحساا الثبات به   الطريقة تم استخدام بيا
واستخرن معام  الثبات بين م موو در ات النصاين  استمارة،( 011عددها )

                                                 
  .636ص  ،6343 سابق ذكره،مصدر  رضوان؛ومحمد نصر الدين  عالوي،ـ محمد حســـن  6

2
 -Marshall, J, c,: Essentials Testing :  ( California, Addison-Wesley, 1972) P.104. 

3
)القادسية ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي,  االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي: ;علي سلوم جواد الحكيم - 

 .31( ص9001
4
 .915( ص9000,)مصدر سبق ذكره ;سامي محمد ملحم- 
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( 1.70)م  ارتباط سبيرمان. وبلغت شيمة معام  االرتباط بين النصاينباستخدام معا
علمنا معام   إ اويقو   ؤاد البه  السيد ك انه يمدن التنبؤ بمعام  ثبات م  مقياب  ,

ل لن تم تعدي  شيمة معام  ثبات نصا االختبار . (1)ثبات نصاه او  ز  منهك
( وه ا مؤ ر 1.32ثبات االستمارة )ت شيمة معام  بمعادلة سبيرمان براون , وشد بلغ

( ان معام  الثبات ال   يمدن االعتماد  0162Lazarus)  يد ا  ي در ليدرت
 .(2)(ك1.12- 1.63عليه يتراوح بين )

 (8جدول )
 يبين عدد الفقرات لكل مجال والنسب المئوية لكل مجال

 عدد الفقرات المجاالت ت
 01 اشدالتمهيد التراو  واالهلية ال رعية للتع 0
 03 ال انا المال  3
 07 التزامات الطرا الثان  2
 4 التزامات الطرا االو  4
 7 حقوت الطرا االو  واالعارة 1
 2 حقوت الطرا الثان  6
 1 مدة العقد والت ديد ال دلية 7
 1  زا  االخال  بالعقد  3
 1 و ض المنازعات انها  او  سخ العقد 1

  قرة 63 محور 1 م موو
 
( وهو معام  ثبات عال  . ويتوح من 1,132شد بلغ معام  ثبات االستمارة  )و 

ال داو  الخاصة بقيم معامالت االرتباط بين در ات د  م ا  وم موو در ات 
( ا  ان شيم معامالت االرتباط المحسوبة ادبر 1,10الم ا  انها دالة عند مستو  )

                                                 
1
 .195( ص5292فكر العربي, ) القاهرة, دار ال علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري:  ;فؤاد البهي السيد - 

2
- Lazarus, R,; OP.CIT, NEW YORK, P.226.    
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ت الداخل  بين د   قرة من  قرات ( مما يد  علج االتسا1.212من القيمة ال دولية )
 الم ا  والم موو الدل  لدر ات الم ا  المنتم  اليه الاقرة .  

 تحديد القوانين العراقية: 3-6
بعةةةةد من حةةةةةدد الباحةةةةةث ماهةةةةوم التنظةةةةةيم اددار  والقةةةةةانون  للعالشةةةةة بةةةةةين المحتةةةةةر ين      

ميةةةةة  ات العالشةةةةة والهيئةةةةات الرياوةةةةية ، وبعةةةةد االطةةةةالو علةةةةج األدبيةةةةات والمصةةةةادر العل
دان البد مةن تحديةد القةوانين العراشيةة التة  تةنظم وتحدةم  ماهوم  ومدوناتها وخصائصهاالب

الباحةةث  شةةامعالشةةة المحتةةرا بالهيئةةة الرياوةةية التةة  ابرمةةت العقةةد االحترا ةة  معةةه , لةة ا 
باالسةةةةتعانة بةةةةالخبرا  والمختصةةةةين لتحديةةةةد القةةةةوانين العراشيةةةةة التةةةة  تةةةةنظم وتحدةةةةم عالشةةةةةة 

ة تةم توزيعهةا حترا الرياو  بالهيئة الت  تعاشدت معه , و لن من خال  اعداد استبانالم
( طلا منهم تحيد القوانين العراشية ومةد  تغطيتهةا لعقةد االحتةراا 6علج الخبرا  ملحت )

شةةةوانين وهةةة  القةةةانون المةةةدن  وشةةةانون  اربعةةةةالرياوةةة  و ةةة  وةةةو  واختيةةةاراتهم تةةةم تحديةةةد 
ة منهةةةةا لةةةةم تدةةةةن  ات داللةةةةة ثالثةةةة, واسةةةةتبعاد والقةةةةانون الت ةةةةار العمةةةة  والقةةةةانون اددار  

 اربعةةة( وبةة لن اعتمةةد الباحةةث 1.11احصةةائية باسةةتخدام مربةةب دةةا  عنةةد مسةةتو  داللةةة )
 ( .1مبين بال دو  ) اشوانين ودم

 (1ال دو  )
 نتائج اختبار مربب دا  آلرا  الخبرا  حو  تحديد القوانين العراشية  

 عدد  القوانين ت
 براءالخ

 غير    موافقون 
 موافقون 

 قيمة 
 2كا  

 2قيمة كا
 الجدولية

  3.166 3 02 01 القانون المدني 0
 
 
2.34 

 00.366 0 04 01 قانون العمل 3
 1.411 2 03 01 القانون اإلداري 2
 1.411 2 03 01 القانون التجاري 4
 1.611 1 6 01 قانون العقوبات 1
 1.166 3 7 01 قانون الخدمة المدنية 6
 1.611 1 6 01 قنون االحوال الشخصية 7

 (.2.34(تساو  )1.11ونسبة خطأ ) 0(=0-3عند در ة حرية ) ال دولية 3*شيمة دا
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 الوسائل اإلحصائية: 3-7
  (spss)  الباحث بمعال ة البيانات ادحصائية بواسطة  البرنامج ادحصائ  شام     

 (1)واستخران ما يأت 

 ب       الوسط الحسا                                                    
      الوسط الحساب  المر ح 
  الوسيط                                                                                        
 النحراا المعيار        ا      
   االرتباط البسيط لبيرسون معام 
 براون  ادلة سبيرمانمع .          
           ارتباط الرتا لسبيرمان  
  ا نبمعام  الاادرو  
  مربب دا 
 النسبة المئوية  

                                  
 

                                                 
 األردن ،عمان ، دار وائل :) فهم وتحليل البيانات اإلحصائية spssالنظام اإلحصائي محمد بالل الزعبي وعباس الطالفحة :  -5

 .  525، ص  9000للطباعة والنشر ، 
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 الـــبــاب الرابع
  عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  – 4
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين  2عرض النسبة المئوية و كا-4-1

واالهلية التراضي و  التمهيد) واالدعاء العام حول والقضاة لعبارات المجال األول
 (:للتعاقد الشرعية

 واالهلية الشرعيةالتراضي و  التمهيدفقرات المجال  ومناقشةتحليل -4-1-1
   :للتعاقد

آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين  2عرض النسبة المئوية و كا-4-2
 واالدعاء العام حول والقضاة لعبارات المجال الثاني )الجانب المالي(:

 فقرات المجال الثاني )الجانب المالي( وتحليلها ومناقشتها:  -4-2-1
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء  2كا عرض النسبة المئوية و-4-3

 )التزامات الطرف الثاني(: لثالعام حول والقضاة لعبارات المجال الثا
 :  الثاني()التزامات الطرف  لثفقرات المجال الثا ةتحليل ومناقش-4-3-1
ء آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعا 2عرض النسبة المئوية و كا-4-4

 (:حقوق الطرف الثاني) رابعالعام حول والقضاة لعبارات المجال ال
 (:  حقوق الطرف الثاني) رابعفقرات المجال ال ةتحليل ومناقش-4-4-1
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين  2عرض النسبة المئوية و كا-4-5

 (:االول التزامات الطرف)الخامس واالدعاء العام حول والقضاة لعبارات المجال 
 (:  التزامات الطرف االول) خامسفقرات المجال ال ومناقشةتحليل -4-5-1
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين  2عرض النسبة المئوية و كا-4-6

حقوق الطرف االول )السادس واالدعاء العام حول والقضاة لعبارات المجال 
 (:االعارةو  )النادي(

 حقوق الطرف االول )النادي() سادسمجال الفقرات ال ومناقشةتحليل -4-6-1
 (:  االعارةو 
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آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين  2عرض النسبة المئوية و كا-4-7
مدة العقد والتجديد )السابع واالدعاء العام حول والقضاة لعبارات المجال 

 (:الشكليةو 
 (:  الشكليةو د مدة العقد والتجدي) سابعفقرات المجال ال ومناقشةتحليل -4-7-1
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين  2عرض النسبة المئوية و كا-4-8

 (:جزاء االخالل بالعقد)الثامن واالدعاء العام حول والقضاة لعبارات المجال 
 (:  جزاء االخالل بالعقد) ثامنفقرات المجال ال ومناقشةتحليل -4-8-1
اد عينة البحث من التدريسيين آلراء افر  2عرض النسبة المئوية و كا-4-9

انهاء او ايقاف او فسخ )التاسع واالدعاء العام حول والقضاة لعبارات المجال 
 (:فض المنازعاتو  العقد

 انهاء او ايقاف او فسخ العقد) تاسعفقرات المجال ال ومناقشةتحليل -4-9-1
 (:  فض المنازعاتو 
ا لبعض القوانين وفقرياضي عقد االحتراف العرض ومناقشة  1- 2- 4-11

 العراقية.
 العراقي.عقد االحتراف وفقا للقانون المدني عرض ومناقشة  1- 1- 2- 11- 4
 العراقي.عقد االحتراف وفقا للقانون االداري عرض ومناقشة  2- 1- 2- 11- 4
 العراقي.عقد االحتراف وفقا لقانون العمل عرض ومناقشة  3- 1- 2- 11- 4
 العراقي.عقد االحتراف وفقا لقانون التجارة شة عرض ومناق 4- 1- 2- 11- 4
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها – 4
وضع صيغة قانونية مقترحة للعالقة بين )لغرض تحقيق الهدف األول وهو       

عمد الباحث الى استخدام  (حتراف رياضياعقد بصورة  المحترف والهيئات الرياضية
للفقرات الثمانية وستون في المجاالت التسعة التي احتوتها   )إحصاء الغرض العام( 2كا

(( ومدى قبولها، وذلك اعتمادا على نتائج 4للعقد )ملحق رقم )قانونية الصيغة استمارة ال
  مئة استمارة تم عرضها على الخبراء والمختصين، ثم تحليلها ومناقشتها. 

من التدريسيين واالدعاء  آلراء افراد عينة البحث 2عرض النسبة المئوية و كا-4-1
 (:للتعاقد واالهلية الشرعيةالتراضي و  التمهيد) العام والقضاة لعبارات المجال األول

 (11جدول )
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام والقضاة  2النسبة المئوية و كا

 (:قدللتعا واالهلية الشرعيةالتراضي و  التمهيد) لعبارات المجال األول
 
 فقرة

 القضاة ادعاء عام تدريسيون
 2كا ال نعم 2كا ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 98.38 1.62 46.18 111 111 51 93.66 7.34 38.12 
2 96.77 3.23 42.32 98.78 1.22 46.18 96.47 4.53 43.18 
3 97.58 2.42 44.18 96.34 3.66 42.94 92.25 7.75 35.71 
4 95.96 4014 41.5 97.56 2.44 45.23 97.88 2.12 45.84 
5 94.35 5.65 38.71 94.51 5.49 39.62 91.14 9.86 32.22 
6 99.19 1.81 48.12 91.46 8.54 34.37 85.21 14.79 24.79 
7 96.77 3.23 42.32 92.68 7.32 36.43 95.17 4.93 41.62 
8 95.16 4.84 41.78 96.95 3.15 44.18 91.14 9.86 32.22 
9 99.19 1.81 48.12 98.17 1.83 46.41 98.59 1.41 47.21 
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11 98.38 1.63 46.18 97.56 2.44 45.23 97.88 2.12 46.84 

 
 للتعاقد واالهلية الشرعيةالتراضي و  التمهيداألول قرات المجال فتحليل -4-1-1

     .ومناقشتها
( ان هناك اتفاق بين بين اراء افراد عينة البحث على 01اتضح من نتائج الجدول )    

% 54.49عبارات المجال األول اذ تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من التدريسيين )
حين تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من االدعاء العام ما بين     %( . في55.05الى 

%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة المئوية 50.49% الى 011)
 %(. 51.95% الى 19.20)

( لجميع عبارات 9.94( المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية )2وقد جاءت قيمة ) كا
ا يشير الى موافقة افراد العينة من تدريسيين وادعاء (, مم1.10المجال عند مستوى )

عام وقضاة على فقرات هذا المجال لما يتمتع به من أهمية كبيرة ألنه يحتوي اسم العقد 
ويعبر عن هوية العقد وهو حجر الزاوية في العقد فال يمكن معرفة ماهية العقد دون 

توي على األسماء والعناوين )اسم تمهيد يوضح المركز القانوني للمتعاقدين , كما انه يح
النادي وطبيعة نشاطه الرياضي(, كذلك اسم الالعب وعمره وجنسيته ورقم جواز سفره 
ورقم رخصة االحتراف وغيرها من متطلبات العقد, كذلك التعريفات لألسماء واألماكن 
والمصطلحات التي يحتويها العقد والتي قد تحتاج لتوضيح أو تعريف كذلك ارقام 

 هات اإلصدار للرخص او الوكاالت الرسمية للوكالء او المحامين .وج
تباط االيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول ر اهو مشرع المدني "عرفه ال والعقد كما   

االخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما 
أركان هي التراضي ,المحل والسبب ,يضاف  ةفللعقد ثالث .(1)"لألخربما وجب عليه 

ذلك )وهذا ينطبق على عقد إليها عنصر الشكلية في بعض العقود حيث يشترط القانون 
                                                 

1
 ( مدني اردني.37( مدني عراقي، تقابلها المادة  )37المادة  ) - 
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اذن التراضي هو ركن من اركان العقد , وبدون التراضي ال يمكن  االحتراف الرياضي(,
قد, وهو تعبير عن ابرام العقد, ويوجد التراضي بوجود إرادتين متوافقتين لتنفيذ بنود الع

االلتزام بالحقوق والواجبات لكل طرف تجاه الطرف االخر, وهي عملية تطابق االيجاب 
والقبول من طرفي العقد وتعبير عن اتجاه نية المتعاقدين إلبرام العقد, وعليه فان وجود 
التراضي بين الالعب والنادي الذي يريد التعاقد معه هو ركن أساسي للعقد االحترافي 

ن التراضي يعبر عن اتجاه نية الالعب وب دون تراضي الطرفين ال وجود للعقد، وا 
 والنادي إلبرام العقد وااللتزام به. 

 إن المقصود باألهلية في نطاق دراسة صحة التراضي هو أهليةويرى الباحث     
هي  وا، الشخص طبيعيا أو معنويا للتصرف وابرام العقود الصحيحة شرعا وقانونا

 واألصل أنالشخص لصدور األعمال أو التصرفات على وجه يعتد به شرعا. صالحية 
وتكون األهلية معدومة في حالة الصبي غير المميز )يكون الشخص كامل األهلية 

وعليه فمن بلغ سن الرشد  .(والمعتوه وانعقاد العقد من هؤالء يكون باطال بطالنا مطلقا
مل األهلية ويكون أهال لمباشرة حقوقه سنة(، كاملة، ولم يحجر عليه فيعتبر كا 01)

, لذلك يعتبر سن الرشد هو سن االهلية الشرعية الذي يسمح به لالعب بابرام  المدنية
 العقد االحترافي والتقيد ببنوده وتنفيذها بالشكل القانوني .

من هنا تبرز أهمية مجال وفقرات التمهيد والتراضي واألهلية القانونية للتعاقد التي اتفق 
 %( .011% الى 19.20عليها افراد عينة البحث بدرجة عالية تراوحت بين )
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آلراء أفراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء  2عرض النسبة المئوية و كا-4-2
 (الجانب المالي) العام والقضاة لعبارات المجال الثاني

 (11جدول )
لتدريسيين واالدعاء العام والقضاة آلراء افراد عينة البحث من ا 2النسبة المئوية و كا

 (:الجانب المالي) لعبارات المجال الثاني
 
 فقرة

 القضاة ادعاء عام تدريسيون
 2كا ال نعم 2كا ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 99.19 1.81 48.39 99.39 1.61 48.78 98.59 1.41 47.21 
2 98.38 1.62 46.81 97.56 2.44 45.23 111 111 51 
3 96.77 3.23 43.74 98.17 1.83 46.41 97.88 2.12 45.84 
4 111 111 51 96.95 3.15 44.18 91.54 8.46 34.51 
5 95.96 4.14 42.24 111 111 51 91.14 9.86 32.22 
6 93.54 6.46 37.91 96.34 3.66 42.94 95.77 4.23 41.89 
7 95.16 4.84 41.78 95.12 4.88 41.71 94.36 5.64 39.33 
8 96.77 3.23 46.81 91.46 8.54 34.37 97.88 2.12 45.84 
9 97.58 2.42 45.27 94.51 5.49 39.62 91.54 8.46 34.51 

11 95.96 4.14 42.24 98.17 1.83 46.41 95.17 4.93 41.62 
11 95.16 4.84 42.78 98.78 1.22 47.58 93.66 7.34 38.12 
12 94.35 5.65 39.33 96.34 2.44 42.94 99.29 1.71 48.59 
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  :ومناقشتها (الجانب الماليالثاني )تحليل فقرات المجال -4-2-1
( ان هناك اتفاق بين بين اراء افراد عينة البحث على 00اتضح من نتائج الجدول )

% 011عبارات المجال الثاني اذ تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من التدريسيين )
نما تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من االدعاء العام ما بين %( . بي52.94الى 

% 011%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة المئوية )50.49% الى 011)
( المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية لجميع 2(. وقد جاءت قيمة ) كا%50.49الى 

فقة افراد العينة من تدريسيين (, مما يشير الى موا1.10عبارات المجال عند مستوى )
الن المال هو  وادعاء عام وقضاة على فقرات هذا المجال لما يتمتع به من أهمية كبيرة

المحرك األساسي للعقد االحتراف الرياضي , وان زيادة المنافسات وتحول الرياضة 
ة في واألندية الرياضية الى مؤسسات ومشاريع تدر أرباحا طائلة , أدى الى زيادة كبير 

قيم العقود االحترافية وبالتالي كان البد من تنظيم الجانب المالي في العقد االحترافي 
بشكل يوائم عملية انفاق األموال من قبل األندية الرياضية والتي تنتظر بالمقابل 
الحصول على نتائج جيدة وتحقيق اإلنجازات وبالتالي الحصول على أرباح مالية 

 مستثمر . تتناسب مع حجم المال ال
تبرز أهمية تحديد المجال المالي وتنظيمه في عقد االحتراف ويرى الباحث مما تقدم انه 

الرياضي على أساس أن الالعب يتقاضى األجر األساسي )راتب( مضافًة إليه سائر 
الزيادات المستحقة األخرى التي تتقرر له مقابل الجهد الذي يبذله في تحقيق الفوز 

سات المتعددة , والتي تتقرر لالعب بموجب عقد االحتراف الرياضي بالبطوالت والمناف
أي ان أساس استحقاق الالعب  لألجر هو العقد . ان الفقه القانوني حدد شوطا لألجر 

 يمكن اجمالها في اآلتي:
 أن يكون مستحقًا للعامل)الالعب( بموجب عقد العمل. .0
 أن يكون قد ثبت في مقابل العمل )اللعب للنادي(. .2
 يكون العقد صحيحًا.  أن .4
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 أن يكون األجر معينًا أو قاباًل للتعيين.  .4
 أن يكون األجر مشروعًا، أي غير مخالف للنظام العام. .9

ان المجال المالي وفقراته قد نظم عملية صرف مستحقات الالعب بشكل دقيق وكذلك 
حاالت زيادة أجور الالعب او تخفيضها وحاالت العقوبات وما يترتب عليها من 

% 011جراءات مالية, وعليه كانت نسبة موافقة عالية من عينة البحث تراوحت بين )إ
 (.%50.49الى 

آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء  2عرض النسبة المئوية و كا-4-3
 )التزامات الطرف الثاني( لثالعام  والقضاة لعبارات المجال الثا

 (12جدول )
راء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام والقضاة لعبارات آل 2النسبة المئوية و كا

 )التزامات الطرف الثاني(: لثالمجال الثا
 

 فقرة  
 القضاة ادعاء عام تدريسيون

 2كا   ال نعم 2كا   ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 111 111 51 97.56 2.44 45.23 99.29 1.71 69.11 
2 98.38 1.62 46.81 99.39 1.61 48.78 98.59 1.41 67.15 
3 96.77 3.23 43.74 96.95 1.83 44.18 92.95 7.15 52.41 
4 97.58 2.42 45.27 95.12 4.88 41.71 94.36 5.64 55.91 
5 95.96 4.14 42.24 92.68 7.32 36.43 96.47 4.53 61.35 
6 93.54 6.46 37.91 95.73 4.27 41.81 97.88 2.12 65.12 
7 92.74 7.26 36.53 98.17 1.83 46.41 98.59 1.41 67.15 
8 95.16 4.84 41.78 99.39 1.61 48.78 91.14 9.86 63.22 
9 94.35 5.65 38.72 96.34 2.44 42.94 95.77 4.23 59.51 

11 96.77 3.23 46.81 94.51 5.49 39.62 94.36 5.64 55.91 
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11 99.19 1.81 48.39 93.91 6.11 38.54 95.17 4.93 57.69 
12 95.16 4.84 41.78 96.95 1.83 44.18 98.59 1.41 67.15 
13 93.54 6.46 37.91 98.78 1.22 47.58 99.29 1.71 69.11 
14 95.96 4.14 42.24 97.56 2.44 45.23 98.59 1.41 67.15 
15 96.77 3.23 46.81 95.12 4.88 41.16 97.88 2.12 65.12 
16 97.58 2.42 45.27 95.73 4.27 41.82 96.47 4.53 61.35 
17 93.54 6.46 37.91 94.95 1.83 41.41 95.77 4.23 59.51 

   :ومناقشتها الثاني()التزامات الطرف  لثتحليل فقرات المجال الثا-4-3-1
( اتضح لنا ان هناك اتفاق بين بين اراء افراد عينة البحث على 02من نتائج الجدول )

% 011عبارات المجال الثالث اذ تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من التدريسيين )
مئوية آلراء العينة من االدعاء العام ما بين %( . بينما تراوحت النسبة ال52.24الى 

%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة المئوية 52.91% الى 55.45)
( المحسوبة اكبر من القيمة 2(. وقد جاءت قيمة ) كا%51.04% الى 55.25)

 (.1.10الجدولية لجميع عبارات المجال عند مستوى )
طة بين شخصين احدهما دائن واألخر مدين، راب هوااللتزام )الحق الشخصي( ان 

ويكون للدائن بمقتضاها الحق في مطالبة المدين بإعطاء شيء او القيام بعمل او 
هي : عناصر ان الحق الشخصي يتكون من ثالثة يعني وهذا  .عملعن االمتناع 

 الدائن والمدين وموضوع الحق.
 0590( لسنة 41ي العراقي رقم )المدنالقانون ( من  95( من المادة )0وعرفت الفقرة )

الحق الشخصي او االلتزام بأنه:)الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين دائن 
ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقًا عينيًا أو ان يقوم بعمل أو ان 

 عمل(. عنيمتنع 
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إال االلتزام إذ ال يتصور قيام  شخصية,رابطة في عقد االحتراف الرياضي هو االلتزام و 
فالحق الشخصي  الشخصي.لحق لوهذه الرابطة هي المميز الرئيسي  شخصين،بين 

-الالعب-المدين)( والطرف االول-النادي – )الدائن , يفترض رابطة بين شخصين
 .الطرف الثاني(

أهمية مجال )التزامات الطرف الثاني( إذ إن التزامات  تقدم يتبينويرى الباحث مما 
الالعب يعد بدال للعقد من ناحية الطرف األول وهي حق قانوني مثبت بالعقد بالنسبة 
للنادي )الطرف األول( وعلى الالعب )الطرف الثاني( تنفيذه , وااللتزام بما هو مثبت 

لعقد وعلى أثر ذلك يتحمل التبعات القانونية ببنود العقد , واال فيكون قد أخل ببنود ا
لذلك , وقد نظم المجال الثالث بفقراته السبع عشرة التزامات الالعب بشكل أحاط بأغلب 
الظروف والحاالت التي قد يتعرض لها الالعب اثناء تنفيذه لبنود العقد وبشكل منظم 

ية تتراوح بين وتفصيلي مما جعل  افراد عينة البحث تعبر عن قبوله بدرجة عال
 %(.51.04% الى 011)
فراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء أآلراء  2عرض النسبة المئوية و كا-4-4

 (:حقوق الطرف الثاني) رابعالعام والقضاة لعبارات المجال ال
 (13جدول )

 آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام  والقضاة 2النسبة المئوية و كا
 (حقوق الطرف الثاني) رابعلعبارات المجال ال

 
 فقرة  

 القضاة ادعاء عام تدريسيون
 2كا ال نعم 2كا ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 98.38 1.62 46.81 99.39 1.61 48.78 111 111 51 
2 99.19 1.81 48.39 97.56 2.44 45.23 98.59 1.41 47.21 
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3 96.77 3.23 47.81 96.34 3.66 42.94 97.88 2.12 45.84 
4 95.96 4.14 42.24 94.51 5.49 39.62 111 111 51 

 
 
 ( ومناقشتها:  حقوق الطرف الثاني) رابعتحليل فقرات المجال ال-4-4-1

( اتضح لنا ان هناك اتفاق بين اراء افراد عينة البحث على 04من نتائج الجدول )
% 55.05بة المئوية آلراء العينة من التدريسيين )اذ تراوحت النس رابععبارات المجال ال

%( . بينما تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من االدعاء العام ما بين 59.59الى 
%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة المئوية 54.90% الى 55.45)
الجدولية  ( المحسوبة اكبر من القيمة2%(. وقد جاءت قيمة ) كا52.11% الى 011)

 (.1.10لجميع عبارات المجال عند مستوى )
احتوى هذا المجال على اربع فقرات تم تحديد حقوق الالعب من خاللها , وبما ان 

يجتمع  في نطاق المسؤولية العقدية، االلتزام الذي ينشئه عقد االحتراف هو التزام مدني 
جبار المدين على تنفيذ التزامه، لذلك يستطيع الدائن إ" فيه عنصرا المديونية والمسؤولية،

  .(1)"وهذا هو الوضع الطبيعي في االلتزام
بما ان الالعب يعتبر دائن بهذه الحقوق التي رتبها المجال أعاله وهي ويرى الباحث 

حقوق تكميلية للحقوق المالية )وهي الرئيسية( التي نظمها بشكل تفصيلي في المجال 
لذلك يستطيع الالعب اجبار النادي لتنفيذ الحقوق المالي الذي سبق عرضه ومناقشته , 

 التي رتبها المجال وهي بالمقابل التزامات على الطرف الثاني )النادي( .
 
 
 

                                                 
1
 .37، ص1991شركة التايمس، بغداد، المبسوط في المسؤولية المدنية، ;حسن علي الذنون- 
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فراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء أآلراء  2عرض النسبة المئوية و كا-4-5
 (:ولالتزامات الطرف األ )الخامس العام والقضاة لعبارات المجال 

 (14) جدول
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام حول  2النسبة المئوية و كا

 (ولالتزامات الطرف األ )الخامس والقضاة لعبارات المجال 
 
 فقرة

 القضاة ادعاء عام تدريسيون
 2كا ال نعم 2كا ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 111 111 51 97.56 2.44 45.23 98.59 1.41 47.21 
2 96.77 3.23 43.74 99.39 1.61 48.78 97.88 2.12 45.84 
3 98.38 1.62 46.81 96.95 3.15 44.18 95.17 4.93 41.62 
4 95.96 4.14 42.24 95.12 4.88 41.71 99.29 1.71 48.59 
5 97.58 2.42 45.27 98.17 1.83 46.41 91.14 9.86 32.22 
6 95.16 4.84 41.78 98.78 1.22 47.58 111 111 51 
7 92.74 7.36 37.53 96.34 3.66 42.94 96.47 4.53 43.18 

 
 تحليل فقرات المجال الخامس )التزامات الطرف االول( ومناقشتها:  -4-5-1

بين اراء افراد عينة البحث على  ا  ( اتضح لنا ان هناك اتفاق04من نتائج الجدول )
% 011اذ تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من التدريسيين ) الخامسعبارات المجال 

المئوية آلراء العينة من االدعاء العام ما بين  %( . بينما تراوحت النسبة59.24الى 
راء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة المئوية آ%(. اما 59.02% الى 55.45)
( المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية 2%(. وقد جاءت قيمة ) كا59.12% الى 011)

 (.1.10لجميع عبارات المجال عند مستوى )
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ذا المجال تعد التزامات ثانوية , الن االلتزام الرئيسي على الرغم من ان االلتزامات في ه
هو دفع مبلغ العقد وبالكيفية التي تم االتفاق عليها , اال ان هذه االلتزامات تم تحديدها 
في العقد وهي مهمة لحياة الالعب ولمستقبله كما انها تساعد الالعب على تنفيذ بنود 

 العقد . 
الخامس على قدر من األهمية اذ تتفق مع ما أشارت ان فقرات المجال ويرى الباحث    

على النادي ان يتيح لالعب -الفقرة الثالثة:  44له الالئحة الفرنسية صراحة في )المادة 
وبما ال يتعارض مع التزاماته التي ينص عليها العقد االحتراف كي كل الفرص الممكنة 

 يتابع تحصيله العلمي او تدريبه إذا ما رغب في ذلك(.
كذلك االشتراك بالمنتخبات , وتحديد مدة وموعد التمتع باإلجازات , وعالج الالعب من 
اإلصابات التي يتعرض لها , اثناء المباريات والتدريبات وغيرها مما تدرج ببنود العقد , 
تعتبر على قدر كبير من األهمية التي حصلت على قبول وموافقة عينة البحث اذ 

وهي نسبة عالية تعطي أهمية لفقرات هذا  %(59.12الى  %011تراوحت النسبة بين )
 المجال.
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آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء  2عرض النسبة المئوية و كا-4-6
 (:االعارةو  حقوق الطرف االول )النادي()السادس العام والقضاة لعبارات المجال 

 (15جدول )
راد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام والقضاة آلراء اف 2النسبة المئوية و كا

 (االعارةو  حقوق الطرف االول )النادي()السادس لعبارات المجال 
 
 فقرة

 القضاة ادعاء عام تدريسيين
 2كا ال نعم 2كا ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 98.19 1.62 46.44 98.17 1.83 46.41 111 111 51 
2 97.58 2.42 45.27 99.39 1.61 48.78 97.88 2.12 45.84 
3 98.38 1.62 46.81 96.95 3.15 44.18 98.59 1.41 47.21 

 
 ومناقشتها:   تحليل فقرات المجال السادس )حقوق الطرف االول )النادي( واالعارة(-4-6-1

( اتضح لنا ان هناك اتفاق بين اراء افراد عينة البحث على 09من نتائج الجدول )
اذ تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من التدريسيين  السادسبارات المجال ع
%( . بينما تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من االدعاء 52.91% الى 51.41)

%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة 59.59% الى 55.45العام ما بين )
( المحسوبة اكبر من القيمة 2يمة ) كا%(. وقد جاءت ق52.11% الى 011المئوية )

 (.1.10الجدولية لجميع عبارات المجال عند مستوى )
احتوى هذا المجال على ثالث فقرات فقط ولكنها على درجة من األهمية اذ حددت    

حقوق الطرف األول والذي يتمتع بقوة وارجحية في العقد االحترافي كونه الطرف الذي 
البا ما يفرض شروطه مما دفع كثير من فقهاء القانون الى يحدد اغلب بنود العقد وغ

تصنيف عقد االحتراف الرياضي ضمن عقود اإلذعان , وهذا يتجلى من خالل هذا 
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المجال اذ إن للنادي الحق باالستثمار التجاري لالعب كذلك له الحق بخصم جزء من 
  .راتب الالعب بسبب عدم مشاركته بالمباريات وكذلك اعارة الالعب

ان هذه الحاالت لو نظرنا لها منفردة بعيدة عن بنية العقد يمكن اعتبارها ويرى الباحث 
تعسف باستخدام الحق , ولكن اذا نضرنا لها مع العقد ككل نجدها ارست موازنة بين 
الحقوق والواجبات لطرفي العقد , فعند إعطاء الالعب الحق بالمكافئة جراء الجهد 

اء المتميز قابله خصم من مستحقاته المالية لعدم المشاركة المبذول من الالعب واألد
بالمباريات وهذه موازنة وحفظ لحقوق الطرفين وليس لطرف على حساب االخر , كذلك 
الشهرة التي اكتسبها الالعب لم تكن لتحقق لو مساهمة النادي بالجزء الكبير منها من 

دارة االحتراف في النادي بالشكل الذي جعل من  خالل توفير اإلمكانيات والمدربين  وا 
الالعب نجم وعليه يحق للنادي استثمار صور الالعب وغيرها مما يتم تحديده بالعقد 
ألغراض اإلعالنات التجارية , وهذا ال يمنع الالعب من استغالل صوره واالعالنات 

 لحسابه الخاص ولكن بشرط استحصال موفقة النادي على ذلك .
صحية تجعل الالعب أكثر مشاركة بالمنافسات واللعب كأساسي أما اإلعارة فهي حالة 

أغلب األحيان وترك دكة البدالء مما يطور من مستواه الرياضي والبدني والخططي وقد 
يكون له فرصة لالنتقال الى نادي جديد مع احتفاظ ناديه األول بحقه في مدة العقد 

سبة موافقة عينة البحث على فقرات وغيرها مما يتم االتفاق علية في العقد. لذلك كانت ن
المجال عالية, وذلك ألهمتها التنظيمية لعقد االحتراف الرياضي وحفظ الحقوق لطرفي 

 %( .52.91الى  %011العقد والموازنة بينها. اذ تراوحت نسبة الموافقة بين )
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اء آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدع 2عرض النسبة المئوية و كا-4-7
 (:الشكليةو مدة العقد والتجديد )السابع العام والقضاة لعبارات المجال 

 (16جدول )
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام والقضاة  2النسبة المئوية و كا

 (الشكليةو مدة العقد والتجديد )السابع لعبارات المجال 
 
 فقرة

 القضاة ادعاء عام تدريسيين
 2كا   ال نعم 2كا    ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 98.38 1.62 46.81 97.56 2.44 45.23 99.29 1.71 48.59 
2 95.96 4.14 42.24 99.39 1.61 48.78 98.59 1.41 47.21 
3 99.19 1.81 48.39 96.34 3.66 42.94 95.17 4.93 41.62 
4 96.77 3.23 46.81 94.51 5.49 39.26 96.47 4.53 42.18 
5 95.16 4.84 41.78 95.73 4.27 41.82 94.36 5.64 37.35 

 
 ( ومناقشتها:  الشكليةو مدة العقد والتجديد ) سابعتحليل فقرات المجال ال-4-7-1

بين اراء افراد عينة البحث على  ا  ( اتضح لنا ان هناك اتفاق09من نتائج الجدول )    
المئوية آلراء العينة من التدريسيين  اذ تراوحت النسبة السابععبارات المجال 

%( . بينما تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من االدعاء 59.09% الى 55.05)
%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة 54.90% الى 55.45العام ما بين )

 ( المحسوبة اكبر من القيمة2%(. وقد جاءت قيمة ) كا54.49% الى 55.25المئوية )
 (.1.10الجدولية لجميع عبارات المجال عند مستوى )
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عقد االحتراف الرياضي هو من العقود المؤقتة , اذ ان مدة العقد عنصرا جوهريا فيه , 
وال بد من ذكر مدة العقد بوضوح وبدقة , من خالل تحديد تاريخ بدايته وتحديد تاريخ 

 نهايته .
ي او باالتفاق ضمن شروط جديدة , وهذا كذلك حالة تجديد العقد سواء كان تجديد تلقائ

 يجب تحديده وادراجه ضمن العقد وبصورة واضحة .
لشكل وخطوات معينة كما هو محدد في الئحة  العقدأما الشكلية فهي خضوع    

االحتراف ان وجدت او القانون المنظم لعقد االحتراف الرياضي والذي تم ابرام العقد 
أي ان عقد  الشكلية.استوفى شروط  يجب ان يكون قدوفقه. ولكي يعتبر العقد نافذا 

يعد صحيحا من حيث الشكل اذا كان مستوفيًا للمتطلبات الشكلية التي  االحتراف
وذلك بغية استبعاد  الموضوع،القانون الذي يحكم تفرضها الئحة االحتراف او يفرضها 

با يحرر عقد الطرفين. وغالحاالت بطالن العقد الى اقصى حد ممكن رعاية لمصلحة 
 االحتراف من عدة نسخ اصلية توزع كاالتي:

 نسخة للنادي الرياضي.-0
 نسخة لالعب المحترف.-2
 نسخة لالتحاد الرياضي للعبة.-4
 نسخة لالتحاد القاري للعبة.-4
 نسخة تحفظ باالتحاد إذا طلبها االتحاد الدولي للعبة.-9
االحترافي وهي ضرورية لذلك،  اإلجراءات أعاله شكلية لنفاذ العقد يرى الباحث انو 

ووفقا لما تقدم يتبين لنا أهمية المجال في بنية العقد اذ حصلت فقرات المجال السابع 
 %(.59.12 % الى55.45على نسبة عالية من الموافقة تراوحت بين )
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فراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء أآلراء  2عرض النسبة المئوية و كا-4-8
 (:جزاء االخالل بالعقد)الثامن ة لعبارات المجال العام والقضا

 (17جدول )
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام والقضاة لعبارات  2النسبة المئوية و كا

 (جزاء االخالل بالعقد)الثامن المجال 

 
 فقرة

 القضاة ادعاء عام تدريسيون
 2كا ال نعم 2كا ال نعم 2كا   ال نعم
% % % % % % 

1 99.19 1.81 48.39 99.39 1.61 48.75 111 111 51 
2 96.77 3.23 47.91 97.56 2.44 45.23 91.14 9.86 32.22 
3 98.38 1.62 46.81 95.73 4.27 41.82 95.17 4.93 41.62 
4 92.74 7.26 36.53 96.95 3.15 44.18 98.59 1.41 47.21 
5 94.35 5.65 38.72 94.51 5.49 39.62 99.29 1.71 48.59 

 
 ( ومناقشتها:  جزاء االخالل بالعقد) ثامنتحليل فقرات المجال ال-4-8-1

( اتضح لنا ان هناك اتفاق بين اراء افراد عينة البحث على 02من نتائج الجدول )
% 55.05اذ تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من التدريسيين ) الثامنعبارات المجال 

ئوية آلراء العينة من االدعاء العام ما بين %( . بينما تراوحت النسبة الم52.24الى 
%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة المئوية 54.90% الى 55.45)
( المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية 2%(. وقد جاءت قيمة ) كا51.04% الى 011)

 (.1.10لجميع عبارات المجال عند مستوى )
ثر الكبير في مسيرته الرياضية , لكي يحقق ان لسلوكيات المحترف األويرى الباحث 

النجاح في حياته االحترافية , ومن ثم فإن عليه السيطرة على سلوكه وضبطه داخل 
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الملعب وخارجه بما ال يؤثر سلبا على ناديه , اذ يعتبر هذا من اهم التزامات الالعب 
همية هذا المجال بها تبرز أحالة االخالل المحترف والتي عليه تنفيذها , ولكي نعالج 

ه الخمس وضرورة ادراجها في العقد االحترافي . كما ان إعطاء النادي الحق وفقرات
بمعاقبة الالعب المسيء على ان تكون العقوبات تصاعدية وصوال الى فسخ العقد من 
دون مستحقات مالية وهذا اعطى العقد استقرارا وثقة ضمن عدم تعسف طرف على 

المجال وفقراته على نسبة عالية حساب الطرف االخر. وبناء على ما تقدم حصل هذا 
, وهذا يعطينا مؤشرا   %(51.04% الى 011)من قبول عينة البحث تراوحت بين 
 ألهمية المجال والجانب التنظيمي له.

آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام   2عرض النسبة المئوية و كا-4-9
 (:فض المنازعاتو  او ايقاف او فسخ قدانهاء الع)التاسع والقضاة لعبارات المجال 

 (18جدول )
آلراء افراد عينة البحث من التدريسيين واالدعاء العام والقضاة  2النسبة المئوية و كا

 (فض المنازعاتو او ايقاف او فسخ  انهاء العقد)التاسع لعبارات المجال 
 
 فقرة

 القضاة ادعاء عام تدريسيون
 2اك ال نعم 2كا ال نعم 2كا ال نعم
% % % % % % 

1 98.38 1.62 46.81 98.78 1.22 47.58 111 111 51 
2 99.19 1.81 48.39 97.56 2.44 45.23 97.88 2.12 45.84 
3 95.96 4.14 42.24 96.34 3.66 42.94 91.14 9.86 32.22 
4 96.77 3.23 46.81 94.51 5.49 32.62 98.59 1.41 47.21 
5 94.35 5.65 39.35 96.95 3.15 44.18 95.17 4.93 41.62 
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فض و او ايقاف او فسخ العقد انهاء ) تاسعتحليل فقرات المجال ال-4-9-1
 ( ومناقشتها:  المنازعات

( اتضح لنا ان هناك اتفاق بين اراء افراد عينة البحث على 01من نتائج الجدول )    
من التدريسيين اذ تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة  تاسععبارات المجال ال

%( . بينما تراوحت النسبة المئوية آلراء العينة من االدعاء 52.24% الى 55.05)
%(. اما اراء عينة القضاة فقد تراوحت النسبة 54.90% الى 51.21العام ما بين )

( المحسوبة اكبر من القيمة 2%(. وقد جاءت قيمة ) كا51.04% الى 011المئوية )
 (.1.10لمجال عند مستوى )الجدولية لجميع عبارات ا

تضمن المجال التاسع واألخير فقرات نظمت حاالت انهاء او إيقاف او فسخ العقد وهي 
حاالت على قدر كبير من األهمية ذلك الن العقد االحترافي من العقود المؤقتة والتي 

ية تبدا بتاريخ معين وتنتهي بتاريخ معين , وان نهاية العقد قد تأخذ الخطوات االعتياد
 المثبتة بالعقد , وقد تطرا ظروف معينة تنهي العقد قبل المدة المحددة له .

لقد نظم هذا المجال حالة فسخ العقد باالتفاق بين الطرفين وحاالت انهاء الهمل     
بالعقد بناء على طلب احد األطراف وحالة خرق االتفاق العقدي وتحديد والجهة 

ذا التنظيم قد أحاط هذا المجال بالحاالت المتعددة المسؤولة عن فض المنازعات ووفقا له
لنهاية العالقة العقدية بين المحترف والنادي وبشكل متوافق مع القانون المدني العراقي 
اذ يجيز في العقود الملزمة للجانبين , ألحد الطرفين طلب فسخ العقد متى تخلف 

( مدني /عراقي على 22ة )الطرف اآلخر عن تنفيذ التزاماته. وبهذا الصدد تنص الماد
انه: )في العقود الملزمة للجانين إذا لم يوِف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز 
للعاقد اآلخر بعد االعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى. على انه 
يجوز للمحكمة ان تمهل المدين الى اجل كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ إذا كان 

 لم يوِف به المدين قلياًل بالنسبة لاللتزام بجملته(.ما
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والحق انه ال يجوز للدائن التقدم بطلب الفسخ الى القضاء الرتكاب المدين اخالاًل  
 بالتزاماته العقدية اال بتوفر شرائط ثالثة:

هو قيام الدائن بتوجيه اعذار للمدين بضرورة التنفيذ. وعندئذ فأن القاضي ال  االول 
لزمًا بإجابة طلب الفسخ، فقد يقضي بفسخ العقد مع تعويض الدائن عما اصابه يكون م

من ضرر إذا تبين له من ظروف القضية ان المدين قد تعمد عدم التنفيذ أو انه أهمل 
 في ذلك اهمااًل واضحًا وجليًا. 

تهي هو ان ال يكون عدم التنفيذ راجعًا الى السبب االجنبي أيًا كانت صورته اذ تن الثاني
مسؤولية المدين عن عدم التنفيذ وينقضي التزامه وااللتزام المقابل له، وينتهي العقد من 

 تلقاء نفسه
إلجابة طلب الفسخ فهو أن يكون طالب الفسخ مستعدا  لتنفيذ التزامه  أما الشرط الثالث

عد وقادر على ذلك. فاذا كان هو ايضًا لم ينفذ التزامه بعد أو أن ظروفًا معينة طرأت ب
, بحيث يكون القرار النهائي موكل أبرام العقد وجعلت التنفيذ غير مستطاع بالنسبة اليه .

الى لجنة مختصة في االتحاد ان وجدت او القضاء , وهذا يتفق مع الفقرة الخامسة 
للمجال التاسع اذ أعطت الحرية للمتعاقدين في تحديد الجهة المسؤولة عن فض 

الة االخالل بااللتزامات المنصوص عليها في العقد ويعتبر المنازعات والرجوع لها في ح
من القانون المدني العراقي على  4/فقرة  29قرارها ملزما للطرفين , كما نصت المادة 

)يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها العقد , هذا مالم يتفق 
 يراد تطبيقه( .المتعاقدين او يتبين من الظروف ان قانونا اخر 

" يتبين من هذا النص ان المشرع قد اخضع االلتزامات التعاقدية للقانون الذي يختاره 
المتعاقدين في العقد بإرادتهما الصريحة , ان اعلن عنها في العقد , او بإرادتهما 

 . (1)الضمنية التي يمكن للقاضي ان يستخلصها من ظروف الحال"

                                                 
1
 .111,ص 1001،  كلية الحدباء الجامعة  الوضع القانوني لعقود انتقال الالعبين المحترفين ;حمد محمد سليمان األ- 
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ة ولم يستطع القاضي ان يستكشف من ظروف الحال " اما اذا لم توجد إرادة صريح
ارادات األطراف الضمنية , فان القانون الواجب التطبيق هو قانون الموطن المشترك  
ألطراف العقد اذا اتحدا موطنا , اما اذا اختلفا موطنا فقد افترض ان القانون المختار 

 .      (1)هو قانون الدولة التي يتم فيها العقد"
, وهي  %(51.04% الى 011)عينة البحث اذ تراوحت نسبة القبول بين  نال رضا 

 نسبة عالية مما يعطينا مؤشر واضح ألهمية المجال وفقراته .
وبناء على ما تقدم، قام الباحث بوضع الصيغة القانونية لعقد االحتراف الرياضي 

 ( نموذج عقد االحتراف(.1)ملحق رقم )
  .ومناقشتها العراقيةوفقا لبعض القوانين  رياضيعقد االحتراف العرض  2-11

ان القوانين العراقية األربعة التي تنظم وتحكم عقد  نجد (5)من الجدول      
محددات لعالقة المحترف بالهيئة  فهياالحتراف الرياضي في بعض موادها وفقراتها 

قرات مواد وفتكييف عقد االحتراف الرياضي وفقا للذلك سيقوم الباحث ب الرياضية،
التي  يمكننا من خاللها ان نحيط بجميع متطلبات ابرام العقد و هذه القوانين العراقية 

، وذلك وحماية حقوق اطرافه واجبار أي طرف يتخلف عن تنفيذ التزاماته على التنفيذ
قوانين خاصة تنظم عقود االحتراف الرياضي في العراق , ويقصد بسبب عدم وجود 

التي تنظم كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي او ما يتصل به بالقانون الخاص القوانين 
من وقائع او تصرفات بما فيها عقود انتقال الالعبين بين األندية الرياضية ,مثل 
قانون اللجة األولمبية الوطنية العراقية , وقانون األندية الرياضية العراقي , وقانون 

ان القوانين المشار اليها لم تشر االتحادات الرياضية العراقي , ومن الجدير بالذكر 
الى وجوب تطبيق قانون ما على العقود الرياضية بوجه عام وعقود انتقال الالعبين 
بوجه خاص ولكن ينبغي القول كما سبق ان قانون األندية الرياضية العراقي نص في 

                                                 
1
دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل. ، 1ط ، القانون الدولي الخاص , القسم الثاني ;  حسن الهداوي وغالب علي الداوودي- 

 . 151, ص1977
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 ( منه على تخويل اللجنة األولمبية الوطنية العراقية21الفقرة ثالثا من المادة )
بإصدار تعليمات تنظيم عملية انتقال الالعبين بين األندية الرياضية وكان اخرها 

بشان ضوابط عمل الرياضيين والذي نص في  02/01/0554القرار الذي صدر في 
( منه على ان )يطبق القانون العراقي وتكون محاكم بغداد هي المختصة 2المادة )

يذ العقود المبرمة بموجبه(، " أي ان في النظر بالنزاعات الناجمة عن تطبيق وتنف
االختصاصين القانوني والقضائي قد انيطا بالقانون العراقي وقضائه. وان القرار الذي 
صدر من اللجنة األولمبية الوطنية العراقية ينزل منزلة التشريع لذا فان هذه المادة 

غيره , , اال ان الزامها يقتصر على القاضي العراقي فحسب دون  تعد قانونية
فالقاضي يلتزم بقوانين دولته وال يلزم بتطبيق القوانين األجنبية اال اذا الزمه قانونه 

 . (1)الوطني بذلك" 
 :ومناقشتها عقد االحتراف وفقا للقانون المدني العراقيعرض  4-11-1     

 (19جدول )
 يبين اختيار المختصين والخبراء لعقد االحتراف وفقا للقانون المدني

 الجدولية2قيمة كا 2قيمة كا  نيغير موافق موافقون  عدد الخبراء نينالقوا
 4.14 1.199 2 04 09 القانون المدني

بعد توزيع االستبانة على المختصين والخبراء في مجال القانون كان عدد       
( 04الموافقين من الخبراء على ان العقد االحترافي هو عقد خاضع للقانون المدني )

 القانون دعامة بمنزلة لقانون المدني العراقي( وذلك الن ا09مجموع )مختص من 
ان عقد الخاص. القانون ه كافة فروع عنالذي قامت وتفرعت الخاص. واألساس 
اذ ينظم القانون المدني عالقات م القانون المدني يتضمن احكا االحتراف الالعب

االفراد المالية )العينية( والشخصية. والحق العيني هو سلطة مباشرة يخولها القانون 
لشخص معين على شيء معين. اما الحق الشخصي فيقوم على وجود رابطة بين 

                                                 
1
 . 177, ص 1971الدار الجامعية بيروت, ، العمل اللبناني نونادروس في ق ;هشام علي صادق  - 
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عب )ففي عقد االحتراف الالعب يكون الال، شخصين احدهما دائن واالخر مدين
مدين والهيئة الرياضية دائن( ويكون للدائن بمقتضى هذه الرابطة الحق في مطالبة 
المدين بإعطاء شيء او القيام بعمل او االمتناع عن عمل )توظيف مهارات الالعب 

فالحق الشخصي يتكون من عناصر  وبذلكلخدمة الفريق في العقد االحترافي( , 
)اللعب للنادي وموضوع الحق )الالعب( لمدين وا )الهيئة او النادي( ثالثة : الدائن

, ويالحظ ان هذه العالقة بين الدائن والمدين يطلق عليها لفظ وضمن شروط العقد(
وذلك اذا نظرنا لها من جانب الدائن )النادي او الهيئة الرياضية( ,  الحق الشخصي

اذ عرفت المادة ( نا اليها من جانب المدين )الالعباذا نظر  االلتزامويطلق عليها لفظ 
 من القانون المدني العراقي الحق الشخصي او االلتزام بأنه:  0/ 95
الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها -0

الدائن بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او يمتنع عن عمل. )في العقد االحترافي 
زام وغالبا ما يقترن بفقرات دالة على االمتناع عن يندرج القيام بعمل كأساس لاللت

القيام بأعمال معينة والتي يتم االتفاق عليها في العقد مثل عدم التفاوض مع نادي 
اخر خالل فترة سريان العقد كذلك عدم ممارسة عمل اخر كذلك االمتناع عن كل ما 

 قد يؤثر على صحة الالعب , وغيرها  . 
وبلفظ  ((االلتزام))ويؤدي التعبير بلفظ -4مادة فقد نصت )من نفس ال 4اما الفقرة 

ها نمنفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ )الحق الشخصي(. ويستخلص  ((الدين))
 :(1) اآلتي

 االلتزام رابطة قانونية.-0
 االلتزام رابطة شخصية. -2
 االلتزام عبء مالي.-4

                                                 
 .6, ص1010, بغداد, المكتبة القانونية.7, طالوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي ;عبد الباقي البكري واخرون- 1
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هو من العقود الملزمة للجانبين وبناء عليه يرى الباحث ان عقد االحتراف الرياضي 
والذي يحتوي على ترابط بين التزامات كل طرف من طرفي العقد )الالعب والنادي( 

 من القانون المدني العراقي: 022/0وهذا ما أكده المادة 
 بالعقد عليه وجب بما العاقدين أحد يوف لم إذا :للجانبين الملزمة العقود في – 0

 مقتضى له كان ان التعويض مع الفسخ يطلب ان عذاراال بعد االخر للعاقد جاز
 طلب ترفض ان لها يجوز كما اجل، الى المدين تنظر ان للمحكمة يجوز انه على
 . جملته في لاللتزام بالنسبة قليال المدين به يوف لم ما كان إذا الفسخ
احد طرفي  في عقد االحتراف( في حالة عدم قيامبناء على ذلك ويرى الباحث )   

العقد بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الثاني ان يمتنع عن تنفيذ التزاماته )فإذا لم يدفع 
النادي مستحقات الالعب المالية جاز لالعب االمتناع عن اداء المباريات والتدريبات 

العقد( وان يتمسك في ت تثب ويحق له التفاوض مع نادي اخر ولكن ضمن سياقات 
تحال تنفيذ احد الطرفين فانه ينقضي التزام المتعاقد الثاني بعدم التنفيذ , كذلك اذا اس
 ها( .الالعب اصابة بليغة ال يمكن شفاؤ  وينفسخ العقد )مثال اصابة

 :ومناقشتها عقد االحتراف وفقا للقانون االداري العراقيعرض  4-11-2
 (21جدول )

 ييبين اختيار المختصين والخبراء لعقد االحتراف وفقا للقانون اإلدار 
 الجدولية2قيمة كا 2قيمة كا  نيغير موافق نيموافق  عدد الخبراء القوانين

 4.14 9.411 4 02 09 القانون اإلداري
( يتداخل العقد 21من خالل اراء الخبراء والمختصين والموضحة في الجدول )    

ية ان االدارة تبرم نوعين من العقود اما عقودا ادار االحترافي مع العقد اإلداري اذ 
تخضع للقانون اإلداري او عقودا مدنية تخضع للقانون الخاص، والن العقد االحترافي 
يحتوي على مواد ملزمة تجبر المتعاقدين على الخضوع للوائح وتعليمات النادي 
وكذلك لوائح واحكام اتحاد اللعبة الوطني والكل يخضع الى لوائح واحكام االتحاد 
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جد ان العقد االحترافي في حالة تماس مباشر مع القاري واالتحاد الدولي للعبة ن
احكام القانون العام الن عالقة الالعب بالنادي لم تقتصر فقط على ما ورد في العقد 
الموقع بينهما , وانما شملت كذلك لوائح واحكام النادي واالتحاد ليس هذا فحسب بل 

 ي للعبة .يلتزم الالعب والنادي بلوائح االتحاد القاري واالتحاد الدول
ويضيف كمال الدين عبد الرحمن " وتلجا االدارة في سبيل تحقيق اهدافها والقيام 
بمشروعاتها الى ابرام العقود مع االخرين وهي تفصح عن ارادتها في هذا الصدد فإذا 
لجات االدارة عند ابرام العقد الى وسائل القانون العام كنا بصدد عقد اداري او على 

الى وسائل القانون الخاص كنا بصدد عقد مدني يخضع لقانون العكس فإذا لجات 
 .(1)الخاص بما يترتب على ذلك من اثار"

وهنا يظهر لنا السؤال المهم حول ما إذا كان العقد االحترافي قد أصبح عقدا من 
  عقود القانون العام ام انه يظل من عقود القانون الخاص؟

الحتراف ليس عقدا من عقود القانون ويرى الباحث جواب هذا السؤال: ان عقد ا
ه من عقود القانون عدالخاص الخالصة بل هو عقد ذو طبيعة خاصة، فال يمكن 

العام لعدم استقالل اي طرف من اطرافه تعديل العقد باإلرادة المنفردة او االضافة 
متعددة منها ما هو  اعليه , وانما هو عقد ذو طبيعة خاصة يجمع بين طياته احكام

الى ارادة المتعاقدين ومنها ما هو تنظيمي الئحي صادر من الهيئات الرياضية  ارجع
 المحلية والقارية والدولية . 

 
 
 
 
 

                                                 
1

  .61, ص1006, للنشر, مصر,مركز الكتاب 1, طاالحتراف في كرة القدم ;كمال الدين عبد الرحمن درويش-
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 :ومناقشتها عقد االحتراف وفقا لقانون العمل العراقيعرض  4-11-3 
 (21جدول )

 يبين اختيار المختصين والخبراء لعقد االحتراف وفقا لقانون العمل
 الجدولية2قيمة كا 2قيمة كا  غير موافقون نيموافق  براءعدد الخ القوانين
 4.14 00.299 0 04 09 قانون العمل

من خالل اختيار المختصين والخبراء نال قانون العمل النسبة األكبر من اختيارات  
المختصين والخبراء للتقارب الكبير بين العقد االحترافي وعقد العمل في الكثير من 

عقد والحاالت التنظيمية وهذا ال يعني تطابقا تاما بينهما، اذ يعرف البنود والفقرات 
عقد يتعهد به أحد طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الطرف اآلخر ) بانه العمل

دارته مقابل أجر يتعهد به الطرف اآلخر. ويكون  ويكون في أدائه تحت توجيهه وا 
  .(1)خاصًا(العامل أجيرًا 

يلتزم فيه العامل  العمل،فاق بين العامل وصاحب )عقد العمل هو اتبانه  ويعرف
دارته ويلتزم فيه صاحب العمل بأداء  بأداء عمل معين لصاحب العمل تبعًا لتوجيهه وا 

 .(2)األجر المتفق عليه للعامل(
ان لهذا العقد عدة عناصر اساسية  ،عقد العملل ينتعريفالمن خالل يرى الباحث و 

ضوئها طبيعة هذا العقد، أي  فينونية التي يتحدد وتعتبر هذه العناصر معاييره القا
متى ما توافرت هذه العناصر عّد العقد من عقود العمل، واذا ما تخلفت إحداها فال 

 يعد كذلك بل يدخل ضمن طائفة اخرى من العقود.
رياضي)عنصر يؤدي النشاط ال الذي الالعبالعامل هو وفقا لهذا التعريف يكون     

)صاحب يكون تابعا في عمله إلدارة وتوجيه الهيئة الرياضيةلقاء اجر و العمل( 
وسبب هو محل التزام الالعب) العامل (  رياضيممارسة النشاط الوعليه فان ( العمل

يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي و " , التزام الهيئة الرياضية )صاحب العمل(
                                                 

1
 1091 لسنة 09 رقم العراقي المدني القانون من 099/ المادة - 

2
 1091 لسنة 11 رقم – النافذ – العراقي العمل قانون من 90/ المادة - 
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ي عمله عاماًل أو أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة ويستخدم ف
او ، إذ تعتبر الهيئة الرياضية سواء كانت اندية او لجان اولمبية  (1)"أكثر لقاء أجر

وغيرها في نظر القانون المدني أشخاصا معنوية وهي تحترف اتحادات رياضية 
محترفين او مدربين او اداريين المعين وتستخدم في عملها العبين رياضي النشاط ال

من قانون العمل العراقي  89هو مقابل العمل، وقد عرفته المادة/ االجر لقاء اجر .
بانه )كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل الذي يستخدمه من مال أيًا ( 2) النافذ

 تاريخ مباشرته(. ويستحقه منكانت طريقة حسابه، لقاء عمله، 
التزامه هو المال الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه الى العامل نظير  –ذن إ –وهو
العناصر المهمة في عقد العمل. فاذا ما تخلف  ويعد منالعمل موضوع العقد،  بأداء

 . (3) السخرةعنه صار عقدًا آخر غير مسمى، يدخل ضمن عقود التبرعات او عقود 
ففي عقد االحتراف الرياضي االجر يكون بصور متعددة يتم االتفاق عليها بين 

راتب شهري او اسبوعي او سنوي او حصة يكون  افأمالالعب والهيئة المتعاقد معه 
محل التزام الهيئة الرياضية )صاحب العمل(  وغيرها من الصور، وهو من ايرادات

  .وسبب التزام الالعب)العامل( 
وهذا ما استقرت علية لوائح االحتراف الرياضي من خالل تنظيم دقيق ومفصل 

لمشرع الرياضي بذلك بل حدد السقف للجانب المالي في العقد االحترافي ولم يكتفي ا
كيفية استيفاء المالي للعقود وكيفية دفع المستحقات المالية وبيان الخصومات و 

جزائية على الطرفين إلجبارهم على االلتزام بتنفيذ بنود العقد  مبلغها، وفرض شروط
 االحترافي.

ا ومؤثرا في امرًا حيوي وصفهب ويرى الباحث ان ألهمية الجانب المالي )االجر(   
توفير الرياضي المشرع  فعلىوحالته االقتصادية  (العاملالرياضي المحترف )حياة 

                                                 
 من قانون العمل النافذ.  1ف 7المادة/   -1
(2  )

لى اساس كمية الجهد المبذول و نوعيته. ويلحق من قانون العمل الملغي تعرف االجر بانه )قيمة العمل، مقدرة ع 77كانت المادة/  
 …(.به، ويعتبر من متمماته قانوناً كل ما يمنح للعامل من عالوة مهما كان نوعها 

 (3  )
 Malezieux Et Manasseyre, Op.Cit., P.119. 
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وبتفاصيل دقيقة  بوضوح تام، مبلغ العقد االحترافيتحديد من خالل الحماية الالزمة 
اصحاب االعمال، او الهيئات الرياضية )، ومنع (اجر العاملحول طريقة الدفع )
او منعه  بأجره (العاملالرياضي )فرض أي قيد على حرية  من (،غيرهم من الدائنين
 بالعقد االحترافي ةدحدم، او حسم جزء منه او حجزه إال بنسب من التصرف فيه

 حياة مستقرة وبما يكفي لمعيشته. (لعاملللرياضي )ابحيث يضمن 
ي ان العامل ال يزاول نشاطه بحرية ذاتية، وانما هو فاما التبعية بالعمل فهي "    

االشارة الى ان التبعية ال تتجاوز عمل العامل الى  وتجدر, )(1)"موضع االتكال
شخصه، فال وجود لتبعية العامل لصاحب العمل، بل يوجد عمل تابع يؤديه العامل 

 (.تحت اشراف صاحب العمل
شراف خضوع )الالعب( تمثل فيويرى الباحث ان هذا العنصر ي  )الهيئة  إلدارة وا 

بمقابل حصوله  بنود العقد، يتعلق بجميع االمور التي تؤثر في تنفيذ فيما الرياضية(
 قانون العمل العراقيمن  25حسب المادة  -ان اذ  ،على االجر المتفق عليه بالعقد

يلتزم فيه العامل بأداء عمل  العمل،)عقد العمل هو اتفاق بين العامل وصاحب  -
دارته  م فيه صاحب العمل بأداء األجر ويلتز معين لصاحب العمل تبعًا لتوجيهه وا 

وهذا العنصر تناوله العقد االحترافي في المجال المالي  (المتفق عليه للعامل
 من المجاالت األساسية وحجر الزاوية في العقد االحترافي. دبالتفصيل الدقيق ألنه يع

 عقد االحتراف وفقا لقانون التجارة العراقي:عرض ومناقشة  4-11-4
 (22جدول )

 تجارةلاختيار المختصين والخبراء لعقد االحتراف وفقا للقانون ايبين 
 الجدولية2قيمة كا 2قيمة كا  غير موافقون موافقون  عدد الخبراء القوانين

 4.14 9.411 4 02 09 القانون التجارة

                                                 
1- 

 .77، ص1997، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عّمان1، طقانون العمل في التشريع األردنيعبد الواحد كرم، 
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من المختصين والخبراء قانون التجارة من القوانين المنظمة للعقد ووفقا  02اختار 
نظرة مستقبلية وهي الحتراف الرياضي لطبيعة تجارية  اكنث ان هيرى الباحلذلك 

مستمدة من عمليات المضاربة والبيع يمكن تطبيقها بشكل واسع في العراق وهي 
بين االندية الرياضية واالتحادات الرياضية  تحصلوالشراء والصفقات التجارية التي 

المالي من تحقيق الربح ة في الرئيسينية الوالمتعلقة بالالعبين والمدربين فضال عن 
التخطيط للمنتج ذلك عن طريق التسويق الرياضي" عملية متداخلة تهدف الى 

، ان هذا يعبر عن الصبغة (1)او الخدمة او األنشطة الرياضية"له ترويج الو  هوتسعير 
، وبذلك يدخل العقد االحترافي في المجال التجاري  اذ الحتراف الرياضيلالتجارية 

 على: تعد (2) التجارة قانون ( من04,02,00,1,2,9,0فقرة ) الخامسةدة حددت الما
 لم ما القصد هذا فيها ويفترض الربح، بقصد كانت إذا تجارية إعماال يةاآلت األعمال

 العكس: يثبت
 .ايجارها او بيعها ألجل عقارا ام كانت منقولة االموال استئجار او شراء اوال: 

 .واالعالن صويروالت والطباعة النشر خامسا:
 ودور والمالعب السينما ودور والمطاعم والفنادق السياحة مكاتب خدمات سابعا:
 .االخرى المختلفة العرض
 .العلني المزاد محالت في البيع ثامنا:
 .االجتماعية المناسبات من وغيرها الحفالت متطلبات بتوفير التعهد عشر: حادي
 .المصارف عمليات عشر: ثالث
 .لتامينا عشر: رابع

يرى الباحث ان هذه الصبغة التجارية ليست بإرادة الهيئة الرياضية بل هي من 
لو توسعنا أكثر في الجانب الشروط التي فرضتها لوائح الفيفا واالتحاد االسيوي ف

                                                 
1
 .95، صمصدر سابق ;حسن احمد الشافعي واخرون- 

2
 1977لسنة  70قانون التجارة العراقي رقم  - 
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التجاري نجد ان دخول الدوري في اي بلد اسيوي الى مصاف دوري المحترفين يحتم 
كثير الفي بامتياز تجارية  ميزةالسيوي وهي ذات عليه الخضوع الى شروط االتحاد ا

تؤكد على التمويل والتسويق وااليرادات ومبالغ العقود وتحول النادي اذ من جوانبها، 
الرياضي الى مؤسسة تجارية ذات تمويل ذاتي باإلضافة الى تحقيق ارباح من خالل 

ثمارات المحالت منافذ متعددة منها بيع قمصان وشعارات مطبوعات النادي كذلك است
 .(1)التجارية داخل وخارج الملعب وغيرها ومن هذه الشروط

 النقاط ادناه: من هذه الشروط اختار الباحث وقد
اال يكون الحضور الجماهيري بالمجان وان ال يقل معدل حضور الجماهير ألي  -

 متفرج.مباراة عن خمسة االف 
ون للجهة المنظمة للدوري كيانا عدم تدخل القطاع العام في ادارة الدوري وان تك -

قانونيا تابعا التحاد الكرة وان يكون لها كيان اداري تنظم المنافسة والتسويق واالعالم 
والمالية وان يكون ممثلو االندية واتحاد الكرة واالدارة العليا للدوري اعضاء في الجهة 

رئيس مجلس االدارة  وان تكون وظيفة التنفيذية( )اللجنةالعليا لصنع القرار االداري 
 حسابات.يكون له مدقق  متفرغ( وانبمثابة دوام كامل )

البد ان يكون للدوري نظام تسويقي مركزي يتكون من بعض العناصر مثل حقوق  -
تطويرية ووسائل  استراتيجياتالبد ان تكون له  وسلع، كمااالعالم ورعاة محددين 

موقع الكتروني وتكون هذه العناصر نشر مثل دليل الدوري وبرنامج المباراة ووجود 
 .السلع , والرعاية( هي المصادر الرئيسية لدخل الدوريو االعالمية,  )الحقيقة ةالثالث

لموسم لاال يقل عدد الالعبين الذين لديهم عقود من انديتهم عن عشرين العبا  -
 وان تكون كل االندية لديها ايرادات من تذاكر الدخول وحقوق النقل 2102\2100

والرعاة والسلع ورسوم االنتقاالت وااليرادات وان تكون كل االندية ذات كيانات تجارية 

                                                 
1
 - http://www.the-afc.com/ar/component/content/ 
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تحت قانون البلد واال تكون عليها مبالغ مستحقة وتسلم تقارير االرباح والخسائر 
   .والميزانية الى االندية المنظمة للدوري

صل العالقات ان القانون التجاري ينظم اغلب مفا ذلك،ويرى الباحث ومن خالل 
المالية والتجارية والتسويقية لألندية المحترفة وبهذا يكون االحتراف الرياضي في 

  تماس مباشر مع قانون التجارة وله عالقة ال يمكن اغفالها. 
ومما تقدم تم الكشف عن محددات العالقة بين المحترف والهيئات اإلدارية وفقا    

التي حددها الخبراء والمختصين وبذلك يتحقق  (24جدول ) للقوانين العراقية األربعة
 الهدف الثاني للبحث.  

 (23جدول)
 التي حددها الخبراء والمختصين لقوانين العراقية األربعةيبين ا

 عدد  القوانين ت
 الخبراء

 غير    موافقون 
 نيموافق 

 قيمة 
 2كا  

 2قيمة كا
 الجدولية

  36988 9 98 98 القانون المدني 9
 996988 9 98 98 ون العملقان 9 8638

 86899 8 99 98 القانون اإلداري 8

 86899 8 99 98 القانون التجاري 8
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  والتوصيات االستنتاجات 5
 االستنتاجات: 5-1

 ومناقشتها، هاليحلتو  هاعرضتم في ضوء المعالجات اإلحصائية لنتائج البحث التي 
 اآلتية:توصل الباحث إلى االستنتاجات 

الت التسع مهمه في العقد االحترافي ، ولكل مجال منها جانب جميع المجا .1
تنظيمي معين، يجب تناولها مجتمعة غير منفردة للحصول على عقد متكامل 

 الجوانب ذي قوة قانونية.
في ضوء الدراسة تم صياغة عقد احترافي قانوني متوافق مع القوانين العراقية لتنظيم  .2

 ارية.العقد بين المحترفين والهيئات اإلد
 االحتراف الرياضي هو نظام اجتماعي وقانوني واقتصادي متكامل. .3
عقد االحتراف الرياضي له امتداد في القوانين العراقية )المدني، والتجاري، والعمل  .4

والضمان، واإلداري( اذ انها تحتوي على مواد وفقرات قانونية تنظم وتحكم هذا 
 باالحتراف.  العقد، ولكن هذا ال ينفي الحاجة لتشريع خاص 

ان المجال المالي من اهم المجاالت التي يحدد فيها اغلب حقوق والتزامات  .5
 .الطرفين

عقد االحتراف الرياضي هو عقد عمل من نوع خاص وفقا للقوانين العراقية ذات  .6
 العالقة.
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 التوصيات:  5-2
 ي:يأتفي ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما        

من بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية نشر ثقافة االحتراف الرياضي ضرورة  .1
خالل التخطيط العلمي السليم ووضع استراتيجية متكاملة لالحتراف الرياضي في 

 العراق. 
والتي سبقتنا في تطبيق وتنظيم االحتراف  االفادة من تجارب الدول العربية .2

 الرياضي وانتداب خبراء منها لتدريب كوادر وطنية يتم اختارها بشكل دقيق.
بين الرياضة والقانون،  االفادة من رجال القانون المتخصصين، وعدم الفصل .3

 لتماسهما المباشر في عملية تطبيق االحتراف الرياضي وابرام العقود.  
 ،لرياضي تعيين لجنة دائمة في الناديارياضية المطبقة لالحتراف األندية ال على .4

متطلبات تحتوي على مشاور قانوني إلدارة  ،متخصصة بإدارة االحتراف الرياضي
بالنادي واتحاد اللعبة  ة المحترفتعلقة بعالقمشكالت المالوحل  هاتنظيمو  المحترفين

ذ التزامات كل طرف من الوطني، وفتح السجالت المطلوبة لذلك، ومراقبة تنفي
 العقد االحترافي.  أطراف

إلزام األندية الرياضية بالعمل بشكل موحد عند ابرام العقود االحترافية وذلك من  .5
لضبط عملية انتقال  وبالشكلية القانونية خالل نموذج عقد احترافي معتمد وموحد،

ر المتوافق مع يالالعبين والتقليل من المنازعات التي تنشأ من العمل االرتجالي غ
 .القوانين واللوائح
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 :العربية والمراجع المصادر

 

 القرآن الكريم 

  ,7االولى, ج , الطبعة7891احمد محمد محرز; القانون التجاري. 

 توراه , بناء مقياس االحتراق النفسي لدى العبي كرة اليد: )أطروحة دك ;اميرة حنا

 ( .1007كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد, 

  المنظور القانوني عامة والقانون المدني , االسكندرية ,  دار  ;الشافعي حسن احمد

 .1002الوفاء لدنيا الطباعة والنشر , 

  1002 القطرية,الالئحة الداخلية الحتراف العبي االندية . 

 لالحتراف الرياضي المؤسسات  حسن احمد الشافعي واخرون; استراتيجية

 .7, طنيا الطباعة والنشرملاالوفاء  , دار1008, االسكندرية الرياضية،

  ( .7888دليل البحث العلمي: )القاهرة , دار الفكر العربي,  ;خير الدين احمد عويس 

 القانون الدولي الخاص , القسم الثاني : )دار  حسن الهداوي وغالب علي الداوودي ;

 . 7( ط7899باعة والنشر , جامعة الموصل. الكتب للط

 دار  المنظور القانوني عامة والقانون اإلداري في الرياضة، ;حسن احمد الشافعي

 . 1001الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ,مصر ,االسكندرية, 

 الطبيعة القانونية لعقد احتراف العب كرة القدم, المجلة  ;حسن حسين البراوي

 .القطريةالقانونية والقضائية 

  ،7898جالل القريشي، المعايير القانونية لعقد العمل، مطبعة حداد، البصرة . 

 مكتبة االنجلو  القاهرة،التقويم والقياس النفسي والتربوي:) رمزية الغريب؛

 (.7889المصرية،

  )مبادئ القياس والتقويم في التربية: )عمان دار ‘ ;زكريا محمد الظاهرة و)اخرون

 (.7888التوزيع, الثقافة للنشر و
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 مصر، 7فتحي عبد الصبور، الوسيط في عقد العمل الفردي، دار الكتاب العربي، ط ،

7897. 

 دار الفكر  )القاهرة،النفس االحصائي وقياس العقل البشري:  علم ;فؤاد البهي السيد

 ( .7818العربي, 

 العراقي المدني القانون  . 

  7891لسنة  17قانون العمل العراقي النافذ رقم . 

  المعدل 7899لسنة  10قانون اللجنة االولمبية الوطنية العراقية رقم. 

   ( لسنة 79قانون االتحادات الرياضية المرقم )7899. 

 بناء وتقنين مقياس السمات الشخصية ذات األولوية للقبول في  كامل ثامر الكبيسي؛

حة الكليات العسكرية لدى طالب الصف السادس اإلعدادي في العراق:)أطرو

 (.7891جامعة بغداد، ابن رشد،-التربية منشورة، كليةدكتوراه غير 

  كمال الدين عبد الرحمن درويش واخرون ; االحتراف في كرة القدم , مركز الكتاب

 .1009للنشر , القاهرة , 

  دار اسامة للنشر  الرياضية،التربية  يمحمود عرفات; االدارة والتنظيم فسلطان

 .1071, االردن عمان، والتوزيع،

  المسيرة  دار ،عمانالبحث في التربية وعلم النفس:) مناهج ;ملحمسامي محمد

 . (1000للطباعة والنشر والتوزيع،

  دار الفكر  القاهرة،:) 3ط والتطبيق،القياس النفسي النظرية  الرحمن؛سعد عبد

 (.7889 العربي،

 

  لنشر األهلية، مقارنة، دار الطبع وا دراسة-شاب توما منصور، شرح قانون العمل

 . 7817، بغداد، 2ط
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 - دار المسيرة  اإلدارة علم وتطبيق ;صالح رسالن الجويسي و جميلة جاد هللا ،

 .1009 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، األردن،

  الرياض مؤسسة  السلوكية ,الى البحث في العلوم  المدخل ;صالح بن حمد العساف

 .7898الكيطان , 

  مؤسسة شباب  االسكندرية، االعمال،نظيم واالدارة في قطاع الت الشنواني;صالح

 .7881الجامعة لطباعة والنشر, 

 ضوابط عمل الرياضيين في العراق. 

  بحث ملحق بمجلة الحقوق  القدم،احتراف العب كرة  الحفني; عقدعبد الحميد

 .7882, 78ال سنه الرابع، العدد الكويتية،

 اللتزام في القانون المدني عبد المجيد الحكيم واخرون ; نظرية ا

 .7,القاهرة,العاتك لصناعة الكتاب,ج1070العراقي,

 الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي،  ;عبد الباقي البكري واخرون

 .2، ط1070بغداد، المكتبة القانونية.

  7زيع، طللنشر والتوعبد الواحد كرم، قانون العمل في التشريع األردني، دار الثقافة ،

 .7889عّمان، 

 القياس والتجريب في علم النفس والتربية: )القاهرة، دار  ;عبد الحمن محمد عيسوي

 (.7812النهضة العربية, 

 االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي:  ;علي سلوم جواد الحكيم

 ( .1002)القادسية ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, 

  7ط, 7813االسكندرية,  الرياضية،العامة للقافة  المنصوري; االتجاهاتعلي يحيى. 

 1علي يحيى المنصوري; االتجاهات العامة للثقافة الرياضية ,االسكندرية , ط. 

  القاهرة, المفتوح,عليم جامعة القاهرة للت االدارة،اساسيات  واخرون;علي السلمي 

1000. 
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  7, ط7887الثقافة,  دار االردن، ثة،الحديعمر سعيد واخرون ' مبادئ االدارة. 

 الئحة االحتراف السعودي. 

 الئحة االحتراف الفرنسية. 

  الفيفاالئحة االتحاد الدولي لكرة القدم. 

 لوائح الفيفا. 

 1000مصدر سبق ذكره، محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛. 

 اضية، الرياالختبارات والمقاييس في التربية  مصطفى باهي وصبري عمران؛

 ( .1001 المصرية،مكتبة االنجلو  القاهرة،:)7ط

  (7882 الجامعية،دار المعرفة  القاهرة،قياس الشخصية :)  شحاتة:محمد إبراهيم. 

  االردن ,دار وائل  والرياضة،محمد سليمان االحمد واخرون ; الثقافة بين القانون

 .7,ط 1002للنشر ,

  عمان, مكتبةانتقال اللعبين المحترفين,  الوضع القانوني لعقود االحمد;محمد سليمان 

 .1007الثقافة, دار 

  والتوزع, االدارة علم وتطبيق, دار المسيرة للنشر  واخرون;محمد رسالن الجويسي

 .1009عمان, االردن, 

  محمد سليمان االحمد ; الوضع القانوني لعقود انتقال الالعبين المحترفين, مكتبة دار

 .1007الثقافة , عمان , 

 عالم  القاهرة،) ،7ط اإلعالمية،البحث العلمي في الدراسات  الحميد،مد عبد مح

 .(1000 الكتب،

  دائرة العالقات العامة والشؤون القانونية , قسم التخطيط  ;مجلس القضاء االعلى

 واالحصاء, اعمل السادة القضاة واعضاء االدعاء العام .

  العلمي في التربية الرياضية البحث  راتب؛ مناهجمحمد حسن عالوي وأسامة كامل

 . (7888دار الفكر العربي، القاهرة،) وعلم النفس الرياضي:
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  النظام اإلحصائي  الطالفحة:محمد بالل الزعبي وعباسspss  فهم وتحليل البيانات

 .  (1000 والنشر،دار وائل للطباعة  األردن، عمان، :)اإلحصائية 

  كلية المحترفين:ود انتقال الالعبين الوضع القانوني لعق ;محمد سليمان األحمد( 

 (.1007الحدباء الجامعة 

 والتقويم النفسي والتربوي  ؛ القياسجابرعبد المنعم الكناني وعيسى عبد هللا  ممدوح

 (.7882مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، بيروت،:)

  عمان دار الشروق للنشر 7ط السلوكية،أساسيات القياس في العلوم  النبهان،موسى(:

 (.1002والتوزيع ،

  1070ديالى,  العراق، واالدارة،موضوعات مختارة في التنظيم  شاكر;نبيل محمود ,

 .7ط

 (.7891دروس في قنون العمل اللبناني: )الدار الجامعية بيروت,  ;هشام علي صادق 

  مديرية دار الكتب للطباعة  العلمي ومناهجه:)بغداد، محجوب؛ البحثوجيه

 (.1003والنشر،
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Summary translation of the Thesis in English  

the legal and administrative organization of the contract 

between professionals  and sports clubs, according to some 

Iraqi laws 
 

 Researcher / Ihsan Abdul Karim Awad 

Supervision    

P. D. Nabil Mahmoud Shake 

 

The study included five sections: 

                                         Part I - Introduction to search 

       Part I contains the introduction of which was addressed to the 

importance of professional sports and the role played within the community 

and its role in the provision of material resources and stimulate the  

administrative process in order to achieve its objectives and to provide the 

requirements of the development of their performance, a new topic in the 

sport in Iraq. The problem with search in the absence of special legal 

regulation governing the professionalism as well as the lack of 

professionalism of typical contracts can be used by athletes and clubs. 

The research aims are: 

 - build the contract between professionals and sports clubs, according to 

some Iraqi laws. 

- disclosure of the determinants of the relationship between the professional 

and sports clubs, according to some Iraqi laws. 

                            Part II - Theoretical studies and similar 

      Part II included the Article theory pertaining to administrative and legal 

regulation and component of multiple concepts, as well as sports bodies and 
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administrative organization of professionalism and in accordance with the 

list of transitions FIFA and the definition of professionalism and 

professional player legal regulation of professional sports, and referred to the 

Rules of the international situation of legal and Transfer of Players TMS and 

the concept of institutions and sports clubs. 

Part III - research methodology and field procedures 

   The researcher used the descriptive survey manner for suitability nature of 

the research, as the researcher built form administrative and legal 

relationship between professional and sports bodies on a sample application 

amounted to (143) judge, and (164) Attorney General, and (124) teaching 

specialty management Sports Law (specializing in civil and commercial 

work and ensure administrative) have been clarified procedures for building 

form was presented tools used means of gathering information and devices.  

Chapter Four - Results and analysis and discussion 

     This section presented the most important results that have been reached 

and the analysis and discussion to achieve the objectives of the research. 

Part V - Conclusions and recommendations 

       The most important conclusions reached are: 

1. Professional athlete is a social, legal and economic integrated. 

2. Professional athlete has a contract extension in the Iraqi laws (civil, 

commercial and labor warranty, and administrative) as it contains articles 

and paragraphs of legal regulates and controls of this decade, but this does 

not negate the need for special legislation professionalism. 
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3. The need to develop a list or specific legislation and regulates integrated 

professional sports in Iraq is compatible with the regulations and instructions 

of the international federations and continental. 

4. The need to establish specialized sports court to examine and decide on 

disputes arising from the application of the terms of contracts for 

professional sports, despite the possibility of the Iraqi judiciary to decide 

such cases. 

The researcher recommended the following: 

1. The application of the principles of the  

2. The need to spread the culture of professional sports among athletes and 

sports institutions through proper scientific planning and the development of 

an integrated strategy for professional sports in Iraq. 

3. Benefit from the experiences of Arab countries, which have preceded us 

in the application and the organization of professional sports, including the 

assignment of experts to train national cadres are chosen carefully. 

4. Men take advantage of the law specialists, and the lack of separation 

between sports and the law, to direct Tmashma in the process of applying 

professional athlete and conclude contracts. 
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 (1ملحق )                 جامعة ديالى                   
 قســــــم التربية الرياضية -ساسية كلية التربية األ      

الدراسات العليا/الدكتوراه                 
 م / اراء خبراء

لعالقة بين المحترفين التنظيم اإلداري والقانوني لاستمارة استمارة استبانة لتحديد صالحية مجاالت 
 تقدير األهمية النسبية لكل مجالو والهيئات اإلدارية  

 األستاذ الفاضل ..............................................................المحترم.
تحية طيبة:    

ترفين والهيئات التنظيم اإلداري والقانوني للعالقة بين المح دراسةيروم الباحث إجراء بحثه الموسوم )     
( وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه في التربية الرياضية. اإلدارية وفقا لبعض القوانين العراقية

التفضل ببيان صالحية المجاالت التي سوف  ىرجيونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية مرموقة ، 
تقدير األهمية النسبية ثم فقة مع استمارة االستبيان والمر  عقد احتراف رياضي نموذجي استرشادييتضمنها 

( للمجال األكثر أهمية ، 11( درجات تعطى الدرجة )11-1) لكل مجال ، وفق مقياس متدرج يتكون من
بداء ( للمجال األقل أهمية1والدرجة ) ومالحظاتكم إلضافة او تعديل او حذف أي مجال ترونه غير  آرائكم, وا 

 نحظى بعنايتكم بما يثري البحث وأهدافه.مناسبة ، متمنيًا أن 
 ولكم خالص الشكر والتقدير

 
 
 

 التوقيع:
 االسم واللقب العلمي:                                                   
 االختصاص :                                                           

 مكان العمل :  
 الباحث                                                                      

 إحسان عبد الكريم عواد                                                              
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 للتعاقد: القانونية هليةواأل التمهيد والتراضي-1
صفات واالسماء والشخوص وهو مقدمة العقد , وهو جزء ال يتجزأ من العقد , يحتوي على التعاريف وال 

 للتعاقد القانونية هليةواأل ,)الطبيعية والمعنوية ( واالماكن التي سيرد ذكرها في متتن عقد االحتراف الرياضي
وصدورها من شخص بتطابق االيجاب مع القبول ,  ,وجود إرادتين ثم تطابقهما إلحداث األثر القانوني تعني 

, وهو تحمل االلتزامات واكتساب الحقوق  ، بغية إحداث أثر قانوني معين تد بها القانونعلديه إرادة ذاتية ي
 .المحددة في عقد االحتراف الرياضي 

 المالي الجانب -2
للنشاط ممارسته يحدد هذا الجانب الحقوق المالية لالعب , وكيفية الحصول على استحقاقه المالي نتيجة 

ة انتقال األموال بمختلف العمالت وذلك ضمن البيئة الرياضي , ويشمل ذلك بوابات الدفع اآلمنة وسهول
 التشريعية المالية للدول التي تم فيها عقد االحتراف الرياضي.

 الثاني الطرف التزامات -3
وتكون مثبتة في العقد الرسمي المبرم بين الالعب والنادي  ،)الطرف الثاني (جميع القيود التي قبلها الالعب 

 .ول , وهي حقوق الطرف األ
 ولاأل  الطرف التزامات -4

وتكون مثبتة في العقد الرسمي , باعتباره شخصا معنويا ول ( ) الطرف األجميع القيود التي قبلها النادي 
 .وهي حقوق للطرف الثاني المبرم بين الالعب والنادي 

 االول واالعارة: الطرف حقوق -5
النادي وبموجبها يحصل النادي على مكاسب مادية ها العقد المبرم بين الالعب و منحجميع االمتيازات التي ي

او  البلد خر داخلآلى ناد إإعارة الالعب ويحق للطرف االول  ومعنوية جراء قيام الالعب بتنفيذ بنود العقد .
 . , مع االتفاق كتابيا على الجانب المالي ومدة االعارةهخارج

 الثاني الطرف حقوق -6
ه رها له , حسب ما تم االتفاق عليالتي يتمتع بها الالعب وعلى النادي توفي وهي االمتيازات المادية والمعنوية

 في العقد .وتثبيته 
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 والتجديد والشكلية:  العقد مدة -7

بيان حاالت  مع, ه العقد منقضي المدة في دواليوم الذي يع, به تنفيذ العقد  أالمحددة باليوم الذي يبد المدةهي 
بل ال بد  ارتباط االيجاب بالقبول ،اذ ان العقد ال يبرم بمجرد  , شكاًل معينًا إلبرامه قدواتخاذ العتجديد العقد . 

في محرر او مستند ، يتم توثيقه امام موظف مختص او تسجيله عند جهة رسمية وأن الكتابة فراغه إمن 
 التي يشترطها القانون في هذا العقد هي لنفاذ العقد وليس النعقاده .

 المنازعات: ل بالعقد وفضجزاء االخال  -8 
المادية والمعنوية في اللوائح والقوانين والتي اتفق الطرفان على االلتزام بها بالتشديد او  الجزاءاتوهي 

و حذف بعض منها , كذلك تحديد الجهة القضائية او اللجنة المختصة والقوانين واللوائح المطبقة أالتخفيف 
 أ جراء تنفيذ بنود عقد االحترافي الرياضي .لفض اي منازعة او خصومة قانونية تنش

 ه:فسخ او العقد نهاءإ -9
نهاء االلتزام بين اطراف العقد االحترافي المبرم بين الالعب والنادي وما يترتب عليه من إوهي عملية 

دارية .  اجراءات قانونية وشكلية وا 
 النادي: احتراف شروط-11

و أو القارية أ)الدولية  تحاداتاالو ولمبية أن الصادرة من اللجنة األوهي الشروط التي حددتها اللوائح والقواني
 المحلية ( لكي يدرج النادي كمحترف .

 الالعب: احتراف شروط -11
)الدولية أو القارية أو وهي الشروط التي حددتها اللوائح والقوانين الصادرة من اللجنة االولمبية او االتحادات 

 . اً الالعب محترف اد على إثرهلكي يعالمحلية ( 
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 المجاالت ت
 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ال  نعم

              ية للتعاقدقانونهلية  الالتراضي واألو التمهيد 1

             الجانب المالي 2

(عباللالتزامات الطرف الثاني )ا 3              

ول )النادي(التزامات الطرف األ 4              

االعارةو لطرف االول )النادي(حقوق ا 5              

( حقوق الطرف الثاني )الالعب 6              

الشكليةومدة العقد والتجديد  7              

فض المنازعاتجزاء االخالل بالعقد و 8              

هاو فسخ هانهاء العقد او ايقاف 9              

             النادي احتراف شروط 11

العبلا احتراف شروط 11              

 
 

 اتالمقترح ت

1  

2  

3  

4  

5  
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 ( 2ملحق )
 أسماء السادة الخبراء 

 مكان العمل العمل واالختصاص االسم ت
 كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد مناهج وطرائق تدريس  أ.د إسماعيل محمد رضا 1
دارة رياضية ارق عبد الرحمن أ.د ط 2  كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد تعلم وا 
دارة رياضية أ.د حسن ناجي محمود 3  كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد فلسفة وا 
دارة رياضية أ.م.د عبد اهلل هزاع 4  كلية التربية الرياضية-جامعة بغداد علم نفس وا 
 كلية التربية الرياضية-امعة الموصلج إدارة رياضية أ.د راشد حمدون 5
 كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل إدارة رياضية أ.م.د عدي غانم الكواز 6
 كلية التربية الرياضية-جامعة الموصل إدارة رياضية أ.م.د رياض احمد اسماعيل 7
 كلية القانون-جامعة السليمانية قانون عام-تدريسي أ.د محمد سليمان االحمد 8
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون عام –تدريسي م.د احمد فاضل حسين  9
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون عام -تدريسي أ.م.د رشا خليل عبد 11
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون عام -تدريسي أ.م.د خليفة إبراهيم عودة 11
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون اداري-تدريسي م.د سناء عبد طارش 12
 كلية التربية الرياضية-جامعة كركوك إدارة رياضية-تدريسي م.م شاهين رمزي رفيق 13
 رئاسة استئناف ديالى تنظيم تجاري -قاضي  عبود هادي عنقود 14
 ستئناف ديالىرئاسة ا عمل -قاضي  مهدي قدوري كريم 15
 رئاسة استئناف ديالى بداءة -قاضي  زيد احمد نصيف  16
 محكمة بعقوبة بداءة -قاضي  وميض عادل عبد القادر 17
 محكمة بعقوبة بداءة -قاضي  عالء حسين صالح 18
 محكمة بعقوبة مدع عام بدور مهدي صالح 19
 محكمة بعقوبة مدع عام سلمان جدوع مطلك 21
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                                     (3ملحق )                                     لىجامعة ديا 
 قســــــم التربية الرياضية -ساسية كلية التربية األ

 الدراسات العليا/الدكتوراه          
 راء خبراءآم / 

داري والقانوني للعالقة بين قياس التنظيم اإلاستمارة استمارة استبانة لتحديد صالحية الفقرات لمجاالت 
 المحترفين والهيئات اإلدارية

 
 األستاذ الفاضل ..............................................................المحترم.

 تحية طيبة:  
التنظيم اإلداري والقانوني للعالقة بين المحترفين والهيئات  دراسة)يروم الباحث إجراء بحثه الموسوم      

وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه في التربية الرياضية. إلدارية وفقا لبعض القوانين العراقية( ا
التي سوف  الفقراتالتفضل ببيان صالحية  يرجىونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية مرموقة ، 

بداء يتضمنها عقد احتراف رياضي نموذجي استرشادي والمرفقة مع استمارة اال ومالحظاتكم  آرائكمستبيان , وا 
و حذف أي مجال ترونه غير مناسبة ، متمنيًا أن نحظى بعنايتكم بما يثري البحث أو تعديل أإلضافة 
 وأهدافه.

 ولكم خالص الشكر والتقدير
 
 

 التوقيع:
 االسم واللقب العلمي:                                                   

                                                        االختصاص :    
 مكان العمل :  

 الباحث                                                                                
 إحسان عبد الكريم عواد                                                                         
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نعم  المجال ومحتواه ت
 صلحي

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    التمهيد 

    ول والرياضي الطرف الثانيتعاقدين باعتبار النادي الطرف األسماء المأ 1

    الوثائق التعريفية الرسمية للطرفين ومن ينوب عنهم  2

    و موطن التبليغ للطرفينأعنوان  3

ولوائح وتعليمات نادي .......... وما يلحقها من يعتبر التمهيد السابق أعاله  4
 تعديالت جزءا ال يتجزأ من العقد ومكمال ومتمما ألحكامه

   

يتعهد النادي ان العقد المبرم ضمن القدرة المالية له ويستطيع تنفيذ التزاماته اتجاه  5
مح الرياضي المحترف والمحددة بالعقد كما ان ميزانية النادي ومركزه المالي يس

 بتنفيذ التزاماته المالية 

   

يلغى كل نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن االتحاد  6
 الدولي  واالتحاد القاري للعبة  

   

    التفرغ الجزئي ويعتبر نصف محترف ) طالب , موظف , عسكري ( . 7

صالح الطرف في حالة غموض النص على مقدم العقد أو أي نص آخر يفسر ل 8
 الثاني.

   

    للطرفين حرية االتفاق على إضافة بنود أو شروط بالعقد دون مخالفة اللوائح 9

يلغى كل نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن اتحاد اللعبة  11
 واالتحاد القاري .

   

ف األول يخضع تقدير األعذار والظروف الشخصية والحاالت الطارئة للطر 11
 و القضاء .أواللجان المختصة 

   

 
 
 

نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    التراضي واالهلية  الشرعية للتعاقد  

    رغبته في االحتراف ضمن صفوف نادي......  لقد أبدى الطرف الثاني السيد...... 1

يمات نادي ............. االطالع التام يقر الطرف الثاني بأنه أطلع على لوائح وتعل 2
النافي للجهالة وأنه استلم نسخة منها وتعهد باالطالع على ما يطرأ عليها من 
 تعديالت فور صدورها واستالم نسخة منها وال يجوز له االحتجاج بخالف ذلك

   

السيد.......يرغب في تقديم خدماته بصفة )العب , مدرب( محترف ضمن فريق  3
وذلك وفقا لشروط  العقد ولوائح النادي ولوائح االتحاد واالتحاد الدولي للعبة  .....

 وقد أقر الطرفان بأهليتهما إلبرام العقد

   

بموجب هذا العقد قبل الطرف الثاني في أن )يلعب , يدرب( لحساب الطرف األول  4
 ا  محترفبوصفه 
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نعم  المجال ومحتواه ت

 يصلح
ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هيلتعد

    الجانب المالي 

 أتفق الطرفان على أن يكون مبلغ االحتراف المستحق للطرف الثاني هو مبلغ 1
 ) ................ دينار / دوالر ( للموسم الواحد

   

يدفع الطرف األول راتبا  شهريا  للطرف الثاني بمبلغ وقدره )....( يدفع في  2
 قل الراتب عن ).....(كحد أدنى األسبوع األول من كل شهر. على أن ال ي

   

 :تم االتفاق على سداد باقي المبلغ على النحو التالي  2
 . من مبلغ االحتراف عند التوقيع على هذا العقد %مبلغ وقدره ..... يمثل  -1

 . من مبلغ االحتراف عند نهاية الموسم %مبلغ وقدره .... يمثل  -2

   

    يؤمن له وسيلة مالئمة للمواصالت حسب االتفاقبدل مواصالت مقداره ).....(أو  3

بدل سكن سنوي مقداره ).....( يسلم لالعب في الشهر األول من بداية تنفيذ العقد  4
 أو يؤمن له سكنا  مؤثثا  مناسبا  وحسب االتفاق 

   

في حالة إخالل الطرف الثاني بأي بند من بنود العقد يكون من حق الطرف األول  5
 باقي الدفعات مع حفظ الحقوق المترتبة على ذلكوقف صرف 

   

في حالة تأخير الطرف األول عن سداد الدفعات المتبقية في بداية كل موسم., فإن  6
هذا العقد يعتبر الغيا ما لم يكن التأخير يرجع لظروف مالية طارئة خاصة 

 بالطرف األول

   

ام الطرف الثاني بإنذار الطرف في كل األحوال ال يعتبر العقد الغيا إال بعد قي 7
 األول بالسداد خالل أجل محدد وال يتم فيه السداد

   

إذا أوقف الطرف الثاني عن اللعب بسبب تصرفه الشخصي يخصم من مستحقاته  8
المالية في حالة امتناعه عن التدريب أو اللعب في المباريات الرسمية أو الودية 

 كالعب أصلي أو احتياطي

   

متنع الطرف الثاني أو توقف عن أداء أي من األعمال المنصوص عليها في إذا أ 9
هذا العقد يلتزم بسداد كافة التعويضات المادية واألدبية لما يلحق الطرف األول 

 من ضرر جراء ذلك

   

يتولى الطرف األول صرف مستحقات الطرف الثاني وعالجه في حالة إصابة  11
 أو القيام بمهمة مكلف بها من الطرف األول  األخير أثناء التدريب أو اللعب

   

    جازة ثناء اإلأ ول مصاريف استدعاء الطرف الثانييتحمل الطرف األ 11

ول بدفع الضرائب والتأمينات االجتماعية والصحية وتأمينا  التزام الطرف األ 12
أمين شامال  يغطي حاالت اإلصابة والعجز أو الوفاة طوال مدة العقد لدى شركة ت

 مرخص لها .

   

    منح المحترف حوافز مالية . 13

    عالنات التجارية من حق المحترف بعد استحصال موافقة النادي .مبالغ اإل 14
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نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    التزامات الطرف الثاني )الرياضي( 

    صرف الجهاز الفني واإلداري للعبة بالنادييلتزم الطرف الثاني بأن يضع نفسه تحت ت 1

المشاركة في جميع المباريات والتمارين وما يرتبط بها , ما لم تكن حالته الصحية ال تسمح  2
 له طبقا  للتقارير الطبية التي يقبلها الطرف االول

   

امر والتعليمات لتلقي األو الفني يلتزم باالتصال الدائم بالطرف األول أو المختصين بالجهاز 3
من وال يبتعد عن عنوانه الوارد بتمهيد العقد وأية تعديالت عليه الحقة وال يغادر الدولة 

 دون إذن مكتوب من رئيس النادي أومن ينوب عنه

   

لمحافظة على تطبيق اسلوب حياة الالعب المحترف داخل النادي ابيتعهد الطرف الثاني  4
 وخارجه 

   

    يه عليه النظم والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد والناديتنفيذ كافة ما تمل 5

     والمعسكرات واالجتماعات والمحاضراتوالمباريات حضور كافة التدريبات  6

التقيد بأسلوب وخطة اللعب وكيفية األداء وذلك بدون أدنى اعتراض من الطرف الثاني  7
 ألي سبب وبأي شكل كان

   

الثاني التوقف أو االمتناع عن التدريب أو أداء المباريات أي كان نوعها أو ال يحق للطرف  8
 مكان إقامتها

   

    يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على أدوات وممتلكات الطرف األول وسمعته ومكانته 9

بذل كل ما يستطيع للمحافظة على صحته وعدم تعريضها للخطر وعدم مخالفة أي نٍص في  11
 أمين وال يمــارس أي نشاط رياضي آخر إال بموافقة خطيه من الطرف االولعقود الت

   

وعليه فإنه محظور  يلتزم الطرف الثاني بالتفرغ كامال ألداء التزاماته الناشئة عن العقد, 11
 عليه حظرا تاما القيام بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر بالداخل والخارج

   

سريان  مَدةخالل  .... بأي حال من األحوال مغادرة مدينة ...... أو ال يحق للطرف الثاني 12

هذا العقد إال بموافقة الطرف األول وفي حالة إخالل الطرف الثاني بهذا الشرط يتعرض 
 للعقوبة المادية والمعنوية

   

يحظر على الطرف الثاني اإلدالء بأية معلومات أو تصريحات أو أحاديث للغير خاصة  13
اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ومسئولي والعبي األندية األخرى إال  وسائل

 بموافقة الطرف األول

   

ويحظر على الطرف الثاني القيام بعمل دعاية ألي شيء وبأي وسيلة إال بعد اخذ االذن من  14
 الطرف األول

   

بذلك من الطرف  عدم اللعب للغير تحت أي صورة من الصــور ما لم يصرح له كتابة 15
 األول

   

العقد سواء كانت هذه المفاوضات  مَدةعدم الدخول في مفاوضات مع أي طرف آخر طوال  16
 داخل الدولة .... أو خارجها إال إذا كان عقده سوف ينتهي خالل ستة أشهر

   

    سريان العقد مَدةعدم االعتزال بإرادته المنفردة خالل  17

رياضي او تجاري او االلتحاق بوظيفة اخرى ) وحسب شروط العقد  عدم مزاولة اي نشاط 18
 العقد . مَدةالمبرم ونظام االحتراف المطبق ( خالل 
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    الخضوع للفحص الطبي الشامل كلما رأى النادي ذلك  19

 
 

 
 

نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    ول )النادي(وق الطرف األحق 

يحق للطرف األول استغالل الطرف الثاني ومكانته لدى الجمهور بكافة األشكال دون  1
 بة بأي مبالغ مقابل ذلكأدنى اعتراض منه على ذلك أو المطال

   

يحق للطرف األول تنزيل ..% من باقي الراتب الشهري للطرف الثاني إذا لم يشارك  2
 في ... % من عدد المباريات التي يلعبها النادي شهريا  أيا  كان السبب في عدم اشتراكه

   

ا يراه من للطرف االول استثمار صور الطرف الثاني كأفراد أو فرق أو مجموعات فيم 3
 مجاالت الدعاية واإلعالن

   

 
 
 

نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    التزامات الطرف االول )النادي( 

لتزم الطرف األول بتقديم العالج الالزم والرعاية الصحية عند تعرض الطرف الثاني ي 1
 لإلصابة في التدريبات والمباريات التي يمثل فيها النادي

   

منح الطرف الثاني إجازة سنوية لمدة ... يوم مدفوعة الراتب بالكامل، وبما يتناسب مع   2
 فاق على تاريخ القيام بها بين النادي والالعبمدة العقد المبرم بين الطرفين، ويتم االت

   

بالغ المحترف رسميا وفورا بطلب اتحاده الوطني باستدعائه لالنضمام إلحدى إ 3
 المنتخبات الوطنية

   

يلتزم الطرف األول في حالة كون الالعب طالبا بأن يتيح له االستمرار في تحصيله  4
  .رض مع التزامه في هذا العقدالعلمي إذا ما رغب في ذلك وبما ال يتعا

   

توثيق العقود وإرسال نسخة من العقد المبرم الى االتحاد واالحتفاظ بسجالت رسمية  5
 وااللتزام بتقديمها الى االتحاد عند طلبها .

   

    تنتفي صفة االحتراف عن النادي في حالة هبوطه الى مصاف االندية غير المحترفة. 6

يع التعليمات اإلدارية والقانونية الصادرة من االتحاد المعني والمتعلق يلتزم النادي بجم 7
 بإدارة االحتراف في النادي .

   

    االلتزام ببنود العقد المبرم بين النادي والرياضي المحترف 8

اذا اثبت عجز النادي عن دفع المستحقات المالية لالعب او المدرب فيحق لألخير االنتقال  9
 لى نادي اخر وعدم احقية نادية االصلي المطالبة بأي تعويض .من ناديه ا
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نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    االعارة 

 مَدةخالل  .... للطرف األول إعارة الطرف الثاني ألي ناد رياضي آخر داخل أو خارج 1

 سريان هذا العقد

   

طرف األول إلغاء العقد في حالة ال تحتسب مدة اإلعارة من مدة العقد ويكون من حق ال 2
 مخالفة الطرف الثاني لشروط العقد

   

يكون من حق الطرف الثاني الموافقة على األمور المالية الخاصة بالتعاقد مع النادي  3
 المعار إليه

   

ثاني بمشروع عقد له عند النادي المعار فيه فإنه ال يسري إال في حالة تقدم الطرف ال 4
بموافقة الطرف األول على انتقال الطرف الثاني مع حفظ حق الطرف األول في النسبة 

 التي تحدد بالعقد

   

 
 

نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    حقوق الطرف الثاني )الالعب ( 

للطرف االول استخدام اسمه وصورته الفردية في مجاالت اإلعالن بشرط الحصول  1
المضمون وأن يتقيد  الشكل و جانبي الخطية في إجراء اإلعالن من على موافقة الناد

 بما صدرت في شأنه الموافقة طيلة مدة سريان العقد

   

أن يطلع الطرف الثاني على كافة القرارات الصادرة عن االتحاد واللجنة فيما يخصه  2
 وأن يقبلها جميعا  قبوال  كامال  وبال أي تحفظ

   

 ةك اجازة طارئة لمدة ثالثيوما بعد انتهاء الموسم الرياضي كذل 31التمتع بإجازة مدتها  3

يام ودون ان تتعارض مع واجباته  ألواحدة وال يتجاوز مجموعها سبعة ايام في المرة ا
 ولاتجاه الطرف األ

   

من حق الالعب االنتقال الى نادي اخر في حالة هبوط ناديه الى مصاف االندية غير  4
 . -حقوق كهاٍو كامل الب –المحترفة او البقاء مع ناديه والتحول الى هاو 

   

من حق الالعب ان يمنح وثيقة من االتحاد والنادي الذي يرغب بالتسجيل فيه تحتوي  5
 سنة . 12سيرة الالعب الرياضية منذ سن 

   

في جميع الحاالت يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على الالعب طوال مدة العقد  6
 يقتي التأمين الصحي والتأمين الشامل.وينتهي بنهايته ويستفيد الالعب بمزايا وث
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نعم  المجال ومحتواه ت

 يصلح
ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    الشكلية  

 بجميع صفحاتها مةومختو ةسب األصول ومؤرخح يحرر العقد من )....( نسخة موقعة 1
منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة  اصلية وتسلم نسخة   ينمن قبل الطرف

 تحاد وتكون المعتمدة لديه في حالة الخالفلال

   

التي تنص عليها  ات التوثيق الرسمية ول والطرف الثاني جميع اجراءيتبع الطرف األ 2
 تحاد اللعبة واال يعد العقد باطل لوائح وتعليمات ا

   

طراف العقد أيعتبر التامين الزامي لجميع المحترفين وال تصادق العقود المبرمة بين  3
 بدون ارفاق وثيقة التامين السارية المفعول 

   

    تسجيل العقد لدى االتحاد المعني 4

    يداع نسخة من العقد لدى اللجنة االولمبية الوطنيةإ 5

 
 

نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    فض المنازعات  

تتولى اللجنة أو ما يشكله االتحاد من هيئات حسم كافة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ  1
 العقد بين الطرف االول والطرف الثاني ويكون القرار الصادر ملزما  للطرفين

   

المراسالت المرتبطة بالعقد باليد إلى طرفيه وبمقتضى يتم تسليم كافة اإلخطارات و 2
توقيع يفيد ذلك أو على العنوان المدون بالعقد  مع التزام كل طرف بإخطاره اآلخر بما 

 يطرأ على هذا العنوان من تغيير

   

يخضع هذا العقد وكافة المستندات المتعلقة به للقوانين والنظم واللوائح الصادرة من  3
ولي واالتحاد المحلي وُتعتبر كافة اللوائح والقرارات الصادرة عنهم وما االتحاد الد

 يطرأ عليها من تعديالت جزءا  مكمال  للعقد ويلتزم بها تماما  طرفي العقد

   

 
 

نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    مدة العقد والتجديد 

   21ة تبدأ من الموسم الرياضي لعام   /  /   مواسم رياضية فعلي ( ) مدة هذا العقد 1

   21وتنتهي بنهاية الموسم الرياضي لعام     /  /    

   

تجدد مدة العقد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين لآلخر برغبته في عدم  2
 األقل فيالمدد المجددة بشهرين  التجديد وذلك قبل نهاية مدة العقد األصلي أو
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نعم  المجال ومحتواه ت

 يصلح
ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

     هو ايقافه أو فسخأ العقدانهاء  

    سريانه باتفاق الطرفين مَدةيمكن فسخ العقد اثناء  1

 يجوز للطرف الثاني المطالبة بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته القانونية شريطة  2
 قوم بإعادة ما ُدفع له من قبل ) أن يكون قد لعب للنادي ...... ( وعلى أن ي
 الطرف األول

   

في حالة قيام الطرف األول بطلب وقف العمل بهذا العقد يقوم بالدفع للطرف الثاني كافة  3
 الزمنية المتبقية من العقد. مَدةالمبالغ المحددة له كراتب لل

   

هاء العمل في حالة تدهور المستوى الرياضي للطرف الثاني يجوز للطرف األول إن 4
بهذا العقد شريطة أن يكون قد وجه إشعارا  رسميا للطرف الثاني يطالبه بتحسين 

 وتطوير مستواه ونسخة للجنة المسؤولة عن  المحترفين في اتحاد اللعبة

   

عند خرق أيا  من الطرفين اللتزاماته المحددة بهذا العقد يجوز للطرف المتضرر طلب  5
دى وفي حالة عدم االتفاق بصورة ودية يتم اللجوء للتحكيم ل إنهاء العمل بهذا العقد ..

 قراراتها نهائية وملزمة للتنفيذ. تعدذ إالجهة المسؤولة  .. 

   

    يمكن إلغاء العقد الرسمي الموقع بين الالعب والنادي عند انتهاء مدته أو بالتراضي . 6

م من النادي أو الالعب يمكن بعد موافقة لجنة االحتراف على طلب إلغاء العقد المقد 7
إلغاء العقد من قبل أي طرف إذا كان السبب مقنعا  مع مراعاة ما ورد في العقد بهذا 

 الخصوص .

   

ال يجوز إلغاء العقد من طرف واحد أثناء الموسم الرياضي وأال يتعرض ذلك الطرف  8
فرض من قبل لعقوبة رياضية او تعويض مادي يدفع للطرف الثاني او االثنان معا ت

 لجنة االحتراف المختصة مع مراعاة ما تم االتفاق عليه في العقد .

   

 
 
 
 

نعم  المجال ومحتواه ت
 يصلح

ال 
 يصلح

يصلح 
بعد 
 هتعديل

    العقوبات 

يتولى الطرف األول معاقبة الطرف الثاني في حالة ارتكابه إحدى المخالفات  1
لها عقوبة معينة أو في حالة إيقافه عن  المنصوص عليها في لوائح االتحاد ولم تحدد

 اللعب بسبب سوء سلوكه

   

 تكون العقوبات تصاعدية 2
 . الحسم من الراتب ).....(في المرة األولى أ
 . الحسم من الراتب ).....( في المرة الثانية ب

 ج. فسخ العقد المبرم بين الطرفين دون أي حقوق أو مستحقات مالية تذكر 
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 (4ملحق )                                            
 والمختصين فقرات االستمارة بعد اختيار الخبراء

 
 األول المجال  ت

 للتعاقد واالهلية الشرعيةالتراضي و التمهيد 

الوثائق و سماء المتعاقدين باعتبار النادي الطرف االول والرياضي الطرف الثانيأ 1
عنوان او موطن التبليغ وتثبيت ن ينوب عنهم ومأالرسمية للطرفين  التعريفية

 للطرفين

ن العقد المبرم ضمن القدرة المالية له ويستطيع تنفيذ التزاماته اتجاه أيتعهد النادي  2
الرياضي المحترف والمحددة بالعقد كما ان ميزانية النادي ومركزه المالي يسمح 

 بتنفيذ التزاماته المالية 

الدولي القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن االتحاد يلغى كل نص يتعارض مع  3
فأنه العقد أو أي نص آخر في بنود غموض وجود  في حالةو القاري للعبة واالتحاد

 الثاني. يفسر لصالح الطرف 

 للطرفين حرية االتفاق على إضافة بنود أو شروط بالعقد دون مخالفة اللوائح 4

ين واللوائح والتعاميم الصادرة عن اتحاد اللعبة يلغى كل نص يتعارض مع القوان 5
 القاري.واالتحاد 

يخضع تقدير األعذار والظروف الشخصية والحاالت الطارئة للطرف األول واللجان  6
 القضاء.المختصة او 

يعتبر التمهيد السابق أعاله ولوائح وتعليمات نادي .......... وما يلحقها من تعديالت  7
 ن العقد ومكمال ومتمما ألحكامهجزءا ال يتجزأ م

 رغبته في االحتراف ضمن صفوف نادي......  لقد أبدى الطرف الثاني السيد...... 8

يقر الطرف الثاني بأنه أطلع على لوائح وتعليمات نادي ............. االطالع التام  9
من  النافي للجهالة وأنه استلم نسخة منها وتعهد باالطالع على ما يطرأ عليها

 تعديالت فور صدورها واستالم نسخة منها وال يجوز له االحتجاج بخالف ذلك

السيد.......يرغب في تقديم خدماته بصفة )العب( محترف ضمن فريق ..... وذلك  11
ولوائح النادي ولوائح االتحاد واالتحاد الدولي للعبة وقد أقر  لشروط العقدوفقا 

 الطرفان بأهليتهما إلبرام العقد
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 الثاني المجال  ت

 الجانب المالي 

 تفق الطرفان على أن يكون مبلغ االحتراف المستحق للطرف الثاني هو مبلغا 1
 للموسم الواحد دوالر() ................ دينار / 

يدفع الطرف األول راتبا  شهريا  للطرف الثاني بمبلغ وقدره )....( يدفع في األسبوع  2
منح المحترف مع هر. على أن ال يقل الراتب عن ).....(كحد أدنى األول من كل ش

 حوافز مالية 

 :تم االتفاق على سداد باقي المبلغ على النحو التالي  3
 . من مبلغ االحتراف عند التوقيع على هذا العقد %وقدره ..... يمثل  مبلغ-1

 .الموسممن مبلغ االحتراف عند نهاية  %وقدره .... يمثل  مبلغ-2

 بدل مواصالت مقداره ).....(أو يؤمن له وسيلة مالئمة للمواصالت حسب االتفاق 4

بدل سكن سنوي مقداره ).....( يسلم لالعب في الشهر األول من بداية تنفيذ العقد أو  5
 يؤمن له سكنا  مؤثثا  مناسبا  حسب االتفاق 

من حق الطرف األول في حالة إخالل الطرف الثاني بأي بند من بنود العقد يكون  6
 وقف صرف باقي الدفعات مع حفظ الحقوق المترتبة على ذلك

بعد و ,موسم. في حالة تأخير الطرف األول عن سداد الدفعات المتبقية في بداية كل  7
قيام الطرف الثاني بإنذار الطرف األول بالسداد خالل أجل محدد وال يتم فيه السداد 

لم يكن التأخير يرجع لظروف مالية طارئة خاصة  ما اَ,الغي دفإن هذا العقد يع،
 بالطرف األول

في حالة امتناعه الشخصي، أو ثاني عن اللعب بسبب تصرفه إذا أوقف الطرف ال 8
 عن التدريب أو اللعب في المباريات الرسمية أو الودية كالعب أصلي أو احتياطي

 خصم من مستحقاته الماليةفانه يؤدي الى 

ألول صرف مستحقات الطرف الثاني وعالجه في حالة إصابة يتولى الطرف ا 9
 األخير أثناء التدريب أو اللعب أو القيام بمهمة مكلف بها من الطرف األول 

 ثناء االجازة أيتحمل الطرف االول مصاريف استدعاء الطرف الثاني  11

مينا  شامال  التزام الطرف االول بدفع الضرائب والتأمينات االجتماعية والصحية وتأ 11
يغطي حاالت اإلصابة والعجز أو الوفاة طوال مدة العقد لدى شركة تأمين مرخص 

 لها.

 عالنات التجارية من حق المحترف بعد استحصال موافقة النادي.مبالغ اإل 12
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 الثالث المجال  ت
 التزامات الطرف الثاني  

 هاز الفني واإلداري للعبة بالنادييلتزم الطرف الثاني بأن يضع نفسه تحت تصرف الج 1

المشاركة في جميع المباريات والتمارين وما يرتبط بها , ما لم تكن حالته الصحية ال تسمح  2
 له طبقا  للتقارير الطبية التي يقبلها الطرف االول

ت لتلقي األوامر والتعليما الفني يلتزم باالتصال الدائم بالطرف األول أو المختصين بالجهاز 3
وال يبتعد عن عنوانه الوارد بتمهيد العقد وأية تعديالت عليه الحقة وال يغادر الدولة دون إذن 

 مكتوب من رئيس النادي أومن ينوب عنه

لمحافظة على تطبيق اسلوب حياة الالعب المحترف داخل النادي ابيتعهد الطرف الثاني  4
 ذلكالخضوع للفحص الطبي الشامل كلما رأى النادي وخارجه و

 تنفيذ كافة ما تمليه عليه النظم والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد والنادي 5

 والمعسكرات واالجتماعات والمحاضراتوالمباريات حضور كافة التدريبات  6

التقيد بأسلوب وخطة اللعب وكيفية األداء وذلك بدون أدنى اعتراض من الطرف الثاني ألي  7
 سبب وبأي شكل كان

ال يحق للطرف الثاني التوقف أو االمتناع عن التدريب أو أداء المباريات أي كان نوعها أو  8
 مكان إقامتها

 يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على أدوات الطرف األول وممتلكات وسمعته ومكانته 9

في  نص تعريضها للخطر وعدم مخالفة أي بذل كل ما يستطيع للمحافظة على صحته وعدم 11
 ولخر إال بموافقة خطيه من الطرف األقود التأمين وال يمــارس أي نشاط رياضي آع

وعليه فإنه محظور عليه  يلتزم الطرف الثاني بالتفرغ كامال ألداء التزاماته الناشئة عن العقد, 11
 حظرا تاما القيام بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر بالداخل والخارج

سريان  مَدةخالل  .... ي بأي حال من األحوال مغادرة مدينة ...... أوال يحق للطرف الثان 12

هذا العقد إال بموافقة الطرف األول وفي حالة إخالل الطرف الثاني بهذا الشرط يتعرض 
 للعقوبة المادية والمعنوية

يحظر على الطرف الثاني اإلدالء بأية معلومات أو تصريحات أو أحاديث للغير خاصة  13
ولي والعبي األندية األخرى إال بموافقة ؤالمرئية والمسموعة والمقروءة ومسإلعالم وسائل ا

 الطرف األول

ويحظر على الطرف الثاني القيام بعمل دعاية ألي شيء وبأي وسيلة إال بعد اخذ االذن من  14
 الطرف األول

تجاري او مزاولة اي نشاط رياضي او او  عدم اللعب للغير تحت أي صورة من الصــور 15
 ما لم يصرح له كتابة بذلك من الطرف األول االلتحاق بوظيفة اخرى

العقد سواء كانت هذه المفاوضات  مَدةعدم الدخول في مفاوضات مع أي طرف آخر طوال  16
 داخل الدولة .... أو خارجها إال إذا كان عقده سينتهي خالل ستة أشهر

 سريان العقد ةمدَ عدم االعتزال بإرادته المنفردة خالل  17
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 الرابعالمجال  ت

 الطرف الثاني  حقوق 

استخدام اسمه وصورته الفردية في مجاالت اإلعالن بشرط الحصول  ثانيللطرف ال 1
وأن يتقيد   ،على موافقة النادي الخطية في إجراء اإلعالن من حيث الشكل والمضمون

 قدبما صدرت في شأنه الموافقة طيلة مدة سريان الع

، أن يطلع الطرف الثاني على كافة القرارات الصادرة عن االتحاد واللجنة فيما يخصه  2
 أي تحفظمن دون وأن يقبلها جميعا  قبوال  كامال  و

 ةجازة طارئة لمدة ثالثإبعد انتهاء الموسم الرياضي كذلك يوما  31التمتع بإجازة مدتها  3

دون ان تتعارض مع واجباته  من ا سبعة ايام ايام في المرة الواحدة وال يتجاوز مجموعه
 ولتجاه الطرف األ

اخر في حالة هبوط ناديه الى مصاف االندية غير  ناد من حق الالعب االنتقال الى 4
 .كامل الحقوق كهاوٍ  ويحصل علىالمحترفة او البقاء مع ناديه والتحول الى هاو 

 الخامس المجال  ت

 النادي(ول )التزامات الطرف األ 

يلتزم الطرف األول بتقديم العالج الالزم والرعاية الصحية عند تعرض الطرف الثاني  1
 لإلصابة في التدريبات والمباريات التي يمثل فيها النادي

منح الطرف الثاني إجازة سنوية لمدة ... يوم مدفوعة الراتب بالكامل، وبما يتناسب مع   2
 ويتم االتفاق على تاريخ القيام بها بين النادي والالعبمدة العقد المبرم بين الطرفين، 

ابالغ المحترف رسميا وفورا بطلب اتحاده الوطني باستدعائه لالنضمام إلحدى المنتخبات  3
 الوطنية

يلتزم الطرف األول في حالة كون الالعب طالبا بأن يتيح له االستمرار في تحصيله العلمي  4

  .تعارض مع التزامه في هذا العقدإذا ما رغب في ذلك وبما ال ي

توثيق العقود وإرسال نسخة من العقد المبرم الى االتحاد واالحتفاظ بسجالت رسمية  5
 طلبها.وااللتزام بتقديمها الى االتحاد عند 

يلتزم النادي بجميع التعليمات اإلدارية والقانونية الصادرة من االتحاد المعني والمتعلق  6
 النادي.في بإدارة االحتراف 

 االلتزام ببنود العقد المبرم بين النادي والرياضي المحترف 7
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 السادس المجال  ت

 االعارةو حقوق الطرف االول )النادي( 

يحق للطرف األول استغالل الطرف الثاني ومكانته لدى الجمهور بكافة األشكال دون أدنى  1
 مقابل ذلك اعتراض منه على ذلك أو المطالبة بأي مبالغ

يحق للطرف األول تنزيل ..% من باقي الراتب الشهري للطرف الثاني إذا لم يشارك في  2
 ... % من عدد المباريات التي يلعبها النادي شهريا  أيا  كان السبب في عدم اشتراكه

 مَدةخالل  .... للطرف األول إعارة الطرف الثاني ألي ناد رياضي آخر داخل أو خارج 3

لطرف الثاني الموافقة على األمور ول تهاإلعارة من مد مَدةال تحتسب وهذا العقد سريان 
 المالية الخاصة بالتعاقد مع النادي المعار إليه

 

 
 
 

 السابع المجال  ت

 الشكليةومدة العقد والتجديد  

   21تبدأ من الموسم الرياضي لعام   /  /   , مواسم رياضية فعلية  ( ) مدة هذا العقد 1

   21وتنتهي بنهاية الموسم الرياضي لعام     /  /    

تجدد مدة العقد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين لآلخر برغبته في عدم  2
 األقل فيالتجديد وذلك قبل نهاية مدة العقد األصلي أو المدد المجددة بشهرين 

 بجميع صفحاتها مةومختو ةسب األصول ومؤرخيحرر العقد من )....( نسخة موقعة ح 3
نسخة منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم اصلية نسخة  وتسلم ينالطرفمن قبل 

 وتكون المعتمدة لديه في حالة الخالف لالتحاد

عليها ول والطرف الثاني جميع اجراءات التوثيق الرسمية والتي تنص يتبع الطرف األ 4
  عقد باطالَ وتعليمات اتحاد اللعبة واال يعد ال لوائح

العقد  أطرافيعتبر التامين الزامي لجميع المحترفين وال تصادق العقود المبرمة بين  5
 بدون ارفاق وثيقة التامين السارية المفعول 
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 الثامن المجال  ت

 جزاء اإلخالل بالعقد  

فات المنصوص يتولى الطرف األول معاقبة الطرف الثاني في حالة ارتكابه إحدى المخال 1
عليها في لوائح االتحاد ولم تحدد لها عقوبة معينة أو في حالة إيقافه عن اللعب بسبب 

 سوء سلوكه

 تكون العقوبات تصاعدية 2
 . الحسم من الراتب ).....(في المرة األولى أ
 . الحسم من الراتب ).....( في المرة الثانية ب

 وق أو مستحقات مالية تذكر ج. فسخ العقد المبرم بين الطرفين دون أي حق

حسم كافة المنازعات التي تنشأ أو القضاء تتولى اللجنة أو ما يشكله االتحاد من هيئات  3
ويكون القرار الصادر ملزما   ،عن تنفيذ العقد بين الطرف االول والطرف الثاني

 للطرفين

طرفيه وبمقتضى يتم تسليم كافة اإلخطارات والمراسالت المرتبطة بالعقد باليد إلى  4
التزام كل طرف بإخطاره اآلخر بما  بالعقد معتوقيع يفيد ذلك أو على العنوان المدون 

 يطرأ على هذا العنوان من تغيير

يخضع هذا العقد وكافة المستندات المتعلقة به للقوانين والنظم واللوائح الصادرة من  5
والقرارات الصادرة عنهم وما يطرأ  االتحاد الدولي واالتحاد المحلي وُتعتبر كافة اللوائح

 عليها من تعديالت جزءا  مكمال  للعقد ويلتزم بها تماما  طرفي العقد

 
 

 التاسع المجال  ت

 فض المنازعاتو انهاء او ايقاف او فسخ العقد 

 ،الطرفينسريانه باتفاق  مَدةاثناء الرسمي الموقع بين الالعب والنادي يمكن فسخ العقد  1
 بالتراضي.عند انتهاء مدته أو الغي عقد ال ويعتبر

يكون قد لعب  شريطة )أنيجوز للطرف الثاني المطالبة بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته القانونية  2
 وعلى أن يقوم بإعادة ما ُدفع له من قبل الطرف األول ......(مدةللنادي 

بالدفع للطرف الثاني كافة في حالة قيام الطرف األول بطلب وقف العمل بهذا العقد يقوم  3
 الزمنية المتبقية من العقد. مَدةالمبالغ المحددة له كراتب لل

في حالة تدهور المستوى الرياضي للطرف الثاني يجوز للطرف األول إنهاء العمل بهذا العقد  4
شريطة أن يكون قد وجه إشعارا  رسميا للطرف الثاني يطالبه بتحسين وتطوير مستواه 

 في اتحاد اللعبة عن المحترفينة المسؤولة ونسخة للجن

عند خرق أيا  من الطرفين اللتزاماته المحددة بهذا العقد يجوز للطرف المتضرر طلب إنهاء  5
لتحكيم لدى الجهة ى لاالعمل بهذا العقد .. وفي حالة عدم االتفاق بصورة ودية يتم اللجوء 

 قراراتها نهائية وملزمة للتنفيذ. تعدإذ .. ..............................المسؤولة  
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 (5ملحق )                         جامعة ديالى         
 قســــــم التربية الرياضية -ساسية كلية التربية األ

 الدراسات العليا/الدكتوراه       
 م / اراء خبراء

 ة بين المحترفين والهيئات االداريةالقوانين العراقية التي تنظم وتحكم العالقاستمارة استبانة لتحديد 
 تحية طيبة: 

التنظيم اإلداري والقانوني للعالقة بين المحترفين  دراسة) ةالموسوم إتمام اطروحتهيروم الباحث      
( وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه في التربية والهيئات اإلدارية وفقا لبعض القوانين العراقية

 العراقية القوانين بتحديدالتفضل  ىجير ، لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية مرموقة  الرياضية. ونظراً 
  ، متمنيًا أن نحظى بعنايتكم بما يثري البحث وأهدافه. رياضيالحتراف العقد ا وتحكم تنظم التي

 . ولكم خالص الشكر والتقدير
 للقوانين العراقية دول اختيارات الخبراءج

 ةالصالحي القانون ت
 ال يصلح يصلح

   القانون المدني 1
   قانون العمل 2
   القانون اإلداري 3
   القانون التجاري 4
   قانون العقوبات 5
   قانون الخدمة المدنية 6
   حوال الشخصيةقنون األ 7

 
 التوقيع:

 االسم:                                                   و  اللقب العلمي
  الباحث                                                             كان العمل :  م تصاصاالخ

 عواد الكريم عبد إحسان                                                                                 
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 (6ملحق )
 المختصين بالقانونالخبراء و أسماء 

 مكان العمل االختصاصالعمل و  االسم ت
 كلية القانون-جامعة السليمانية قانون عام-تدريسي أ.د محمد سليمان االحمد 1
 كلية الحقوق-جامعة الموصل داريإقانون  –تدريسي احمد م.د احمد محمود 2
 كلية الحقوق-جامعة الموصل قانون مدني-تدريسي م.د ندى سالم مال علو 3
 كلية الحقوق-جامعة الموصل دنيقانون م-تدريسي م.د ضحى احمد سعيد  4
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون عام –تدريسي م.د احمد فاضل حسين  5
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون عام -تدريسي أ.م.د رشا خليل عبد 6
 القانون والعلوم السياسية كلية-جامعة ديالى قانون عام -تدريسي أ.م.د خليفة إبراهيم عودة 7
 كلية الحقوق-جامعة الموصل داريقانون إ –تدريسي م.م نكتل إبراهيم عبدالرحمن 8
 كلية الحقوق-جامعة الموصل قانون مدني –تدريسي م.م محمد طاهر االوجار  9

 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون عام -تدريسي م.م صفاء حسن نصيف 11
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون اداري –تدريسي م.م منتصر علوان كريم 11
 كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة ديالى قانون خاص –تدريسي م.م فادية محمد اسماعيل 12
 رئاسة استئناف ديالى تنظيم تجاري -قاضي  عبود هادي عنقود 13
 رئاسة استئناف ديالى عمل -قاضي  مهدي قدوري كريم 14
 رئاسة استئناف ديالى بداءة -قاضي  زيد احمد نصيف  15
 محكمة بعقوبة بداءة -قاضي  وميض عادل عبد القادر 16
 محكمة بعقوبة بداءة -قاضي  عالء حسين صالح 17
 محكمة بعقوبة عام مدع بدور مهدي صالح 18
 محكمة بعقوبة عام مدع سلمان جدوع مطلك 19
 محكمة بعقوبة مدع عام غازي جليل عبد 21
 



 741 نموذج عقد االحترافا 

 

 (7ملحق )
  التمهيد والتراضي واالهلية الشرعية للتعاقد :أوال
ول والرياضي الطرف الثاني والوثائق التعريفية تعاقدين باعتبار النادي الطرف األسماء المأ-1

  . و موطن التبليغ للطرفينأالرسمية للطرفين أومن ينوب عنهم وتثبيت عنوان 
يتعهد النادي ان العقد المبرم ضمن القدرة المالية له ويستطيع تنفيذ التزاماته اتجاه الرياضي -2

 .ن ميزانية النادي ومركزه المالي يسمح بتنفيذ التزاماته المالية أالمحترف والمحددة بالعقد كما 
لي واالتحاد يلغى كل نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن االتحاد الدو -3

القاري للعبة وفي حالة وجود غموض في بنود العقد أو أي نص آخر فأنه يفسر لصالح الطرف 
   الثاني. 

  .دون مخالفة اللوائحمن للطرفين حرية االتفاق على إضافة بنود أو شروط بالعقد -4
واالتحاد يلغى كل نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن اتحاد اللعبة -5

 ي.القار  
يخضع تقدير األعذار والظروف الشخصية والحاالت الطارئة للطرف األول واللجان المختصة -6

   او القضاء.
التمهيد السابق أعاله ولوائح وتعليمات نادي .......... وما يلحقها من تعديالت جزءا ال  يعد-7

   .يتجزأ من العقد ومكمال ومتمما ألحكامه
  رف الثاني السيد...... رغبته في االحتراف ضمن صفوف نادي...... لقد أبدى الط-8
يقر الطرف الثاني بأنه أطلع على لوائح وتعليمات نادي ............. االطالع التام النافي -9

سلم نسخة منها وتعهد باالطالع على ما يطرأ عليها من تعديالت فور صدورها توأنه  ،للجهالة
   .يجوز له االحتجاج بخالف ذلكواستالم نسخة منها وال 

السيد.......يرغب في تقديم خدماته بصفة )العب( محترف ضمن فريق ..... وذلك وفقا -11
لشروط العقد ولوائح النادي ولوائح االتحاد واالتحاد الدولي للعبة وقد أقر الطرفان بأهليتهما إلبرام 

 .العقد
 الطرف الثاني الطرف األول

 وكيله وكيله
 رقم  الوكالة وتاريخها الوكالة وتاريخهارقم  

 جهة االصدار جهة االصدار
 التوقيع التوقيع



 741 نموذج عقد االحترافا 

 

   الجانب المالي :اثاني
دينار / ) .....تفق الطرفان على أن يكون مبلغ االحتراف المستحق للطرف الثاني هو مبلغا-1

   .دوالر( للموسم الواحد
يدفع الطرف األول راتبًا شهريًا للطرف الثاني بمبلغ وقدره )....( يدفع في األسبوع األول من -2

 .كل شهر. على أن ال يقل الراتب عن ).....(كحد أدنى مع منح المحترف حوافز مالية 
 تم االتفاق على سداد باقي المبلغ على النحو التالي: -3
 االحتراف عند التوقيع على هذا العقد .مبلغ وقدره ..... يمثل % من مبلغ -1
   مبلغ وقدره .... يمثل % من مبلغ االحتراف عند نهاية الموسم.-2
  .بدل مواصالت مقداره ).....(أو يؤمن له وسيلة مالئمة للمواصالت حسب االتفاق-3
ؤمن بدل سكن سنوي مقداره ).....( يسلم لالعب في الشهر األول من بداية تنفيذ العقد أو ي-5

   .له سكنًا مؤثثًا مناسبًا وحسب االتفاق
في حالة إخالل الطرف الثاني بأي بند من بنود العقد يكون من حق الطرف األول وقف -6

   .صرف باقي الدفعات مع حفظ الحقوق المترتبة على ذلك
في حالة تأخير الطرف األول عن سداد الدفعات المتبقية في بداية كل موسم. , وبعد قيام -7

 يعدالطرف الثاني بإنذار الطرف األول بالسداد خالل أجل محدد وال يتم فيه السداد فإن هذا العقد 
   .الغي, ما لم يكن التأخير يرجع لظروف مالية طارئة خاصة بالطرف األول

الثاني عن اللعب بسبب تصرفه الشخصي، أوفي حالة امتناعه عن التدريب  إذا أوقف الطرف-8
أو اللعب في المباريات الرسمية أو الودية كالعب أصلي أو احتياطي فانه يؤدي الى خصم من 

 .مستحقاته المالية
 

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها
 جهة االصدار الصدارجهة ا
 التوقيع التوقيع
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  تابع للجانب المالي
   

يتولى الطرف األول صرف مستحقات الطرف الثاني وعالجه في حالة إصابة األخير أثناء -9
    .التدريب أو اللعب أو القيام بمهمة مكلف بها من الطرف األول

    .االجازة ثناءأول مصاريف استدعاء الطرف الثاني يتحمل الطرف األ-11
ول بدفع الضرائب والتأمينات االجتماعية والصحية وتأمينًا شاماًل يغطي التزام الطرف األ-11

   حاالت اإلصابة والعجز أو الوفاة طوال مدة العقد لدى شركة تأمين مرخص لها.
 مبالغ االعالنات التجارية من حق المحترف بعد استحصال موافقة النادي.-12
 
 

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها
 جهة االصدار جهة االصدار

 التوقيع التوقيع
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   التزامات الطرف الثاني  :ثالثا 
 .يلتزم الطرف الثاني بأن يضع نفسه تحت تصرف الجهاز الفني واإلداري للعبة بالنادي-1
المشاركة في جميع المباريات والتمارين وما يرتبط بها , ما لم تكن حالته الصحية ال تسمح له -2

   األول.طبقًا للتقارير الطبية التي يقبلها الطرف 
يلتزم باالتصال الدائم بالطرف األول أو المختصين بالجهاز الفني لتلقي األوامر والتعليمات -3

د العقد وأية تعديالت عليه الحقة وال يغادر الدولة دون إذن وال يبتعد عن عنوانه الوارد بتمهي
  . مكتوب من رئيس النادي أومن ينوب عنه

سلوب حياة الالعب المحترف داخل النادي أيتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على تطبيق -4
   .وخارجه والخضوع للفحص الطبي الشامل كلما رأى النادي ذلك

   .ما تمليه عليه النظم والقرارات والتعاميم الصادرة عن االتحاد والنادي لتنفيذ ك-5
  .كافة لمعسكرات واالجتماعات والمحاضراتحضور التدريبات والمباريات وا-6
التقيد بأسلوب وخطة اللعب وكيفية األداء وذلك بدون أدنى اعتراض من الطرف الثاني ألي -7

   .سبب وبأي شكل كان
ف الثاني التوقف أو االمتناع عن التدريب أو أداء المباريات أي كان نوعها أو ال يحق للطر -8

   .مكان إقامتها
  .يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على أدوات وممتلكات الطرف األول وسمعته ومكانته-9

كل ما يستطيع للمحافظة على صحته وعدم تعريضها للخطر وعدم مخالفة أي نٍص  بذل-11
 .ولمن الطرف األ ةإال بموافقة خطيفي عقود التأمين وال يمــارس أي نشاط رياضي آخر 

 
 الطرف الثاني الطرف األول

 وكيله وكيله
 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها

 االصدارجهة  جهة االصدار
 التوقيع التوقيع
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 الثاني الطرف لتزاماتتابع ال 
يلتزم الطرف الثاني بالتفرغ كامال ألداء التزاماته الناشئة عن العقد, وعليه فإنه محظور عليه -11

   .حظرا تاما القيام بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر بالداخل والخارج
سريان  مدةال يحق للطرف الثاني بأي حال من األحوال مغادرة مدينة ...... أو .... خالل -12

هذا العقد إال بموافقة الطرف األول وفي حالة إخالل الطرف الثاني بهذا الشرط يتعرض للعقوبة 
   .المادية والمعنوية

للغير خاصة  يحظر على الطرف الثاني اإلدالء بأية معلومات أو تصريحات أو أحاديث-13
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة ومسئولي والعبي األندية األخرى إال بموافقة الطرف 

   .األول
وبأي وسيلة إال بعد اخذ االذن  ،ويحظر على الطرف الثاني القيام بعمل دعاية ألي شيء-14

   .من الطرف األول
مزاولة اي نشاط رياضي او تجاري او عدم اللعب للغير تحت أي صورة من الصــور او -15

   .االلتحاق بوظيفة اخرى ما لم يصرح له كتابة بذلك من الطرف األول
العقد سواء كانت هذه المفاوضات  مدةعدم الدخول في مفاوضات مع أي طرف آخر طوال -16

   .داخل الدولة .... أو خارجها إال إذا كان عقده سينتهي خالل ستة أشهر
 .سريان العقد مدةال بإرادته المنفردة خالل عدم االعتز -17
 

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها
 جهة االصدار جهة االصدار

 التوقيع التوقيع
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   حقوق الطرف الثاني  :رابعا
للطرف الثاني استخدام اسمه وصورته الفردية في مجاالت اإلعالن بشرط الحصول على -1

الشكل والمضمون وأن يتقيد  بما صدرت في  جانبموافقة النادي الخطية في إجراء اإلعالن من 
   .شأنه الموافقة طيلة مدة سريان العقد

وأن  ،واللجنة فيما يخصه أن يطلع الطرف الثاني على كافة القرارات الصادرة عن االتحاد-2
   .يقبلها جميعًا قبواًل كاماًل وبال أي تحفظ

ايام  ةيوما بعد انتهاء الموسم الرياضي كذلك اجازة طارئة لمدة ثالث 31التمتع بإجازة مدتها -3
ن تتعارض مع واجباته تجاه الطرف أيام ودون أوال يتجاوز مجموعها سبعة  ،في المرة الواحدة

 األول.
ندية غير لى مصاف األإخر في حالة هبوط ناديه آ الالعب االنتقال الى نادمن حق -4

   كامل الحقوق كهاٍو. –ل الى هاو و البقاء مع ناديه والتحو  أالمحترفة 
 
  

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها
 جهة االصدار جهة االصدار

 التوقيع التوقيع
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   التزامات الطرف االول )النادي( :خامسا

يلتزم الطرف األول بتقديم العالج الالزم والرعاية الصحية عند تعرض الطرف الثاني لإلصابة -1
   .في التدريبات والمباريات التي يمثل فيها النادي

بالكامل، وبما يتناسب مع مدة منح الطرف الثاني إجازة سنوية لمدة ... يوم مدفوعة الراتب -2
   .العقد المبرم بين الطرفين، ويتم االتفاق على تاريخ القيام بها بين النادي والالعب

بالغ المحترف رسميا وفورا بطلب اتحاده الوطني باستدعائه لالنضمام إلحدى المنتخبات إ-3
   .الوطنية

له االستمرار في تحصيله العلمي إذا كون الالعب طالبا بأن يتيح ي عندمايلتزم الطرف األول -4
   ما رغب في ذلك بما ال يتعارض مع التزامه في هذا العقد. 

رسال نسخة من العقد المبرم توثيق العق-5 لى االتحاد واالحتفاظ بسجالت رسمية وااللتزام إود وا 
   لى االتحاد عند طلبها.إبتقديمها 

والقانونية الصادرة من االتحاد المعني المتعلق بإدارة يلتزم النادي بجميع التعليمات اإلدارية -6
   االحتراف في النادي.

   .االلتزام ببنود العقد المبرم بين النادي والرياضي المحترف-7
 

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها
 جهة االصدار جهة االصدار

 التوقيع التوقيع
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   عارةول )النادي( واإلحقوق الطرف ال  ا:سادس

دون  من يحق للطرف األول استغالل الطرف الثاني ومكانته لدى الجمهور بكافة األشكال-1
   .أدنى اعتراض منه على ذلك أو المطالبة بأي مبالغ مقابل ذلك

الثاني إذا لم يشارك في ... يحق للطرف األول تنزيل ..% من باقي الراتب الشهري للطرف -2
   .% من عدد المباريات التي يلعبها النادي شهريًا أيًا كان السبب في عدم اشتراكه

 مدةللطرف األول إعارة الطرف الثاني ألي ناد رياضي آخر داخل أو خارج .... خالل -3
اإلعارة من مدته وللطرف الثاني الموافقة على األمور المالية  مدةسريان هذا العقد وال تحتسب 

   .الخاصة بالتعاقد مع النادي المعار إليه
 
  

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها
 جهة االصدار جهة االصدار

 التوقيع التوقيع
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   مدة العقد والتجديد والشكلية :اسابع

   21مدة هذا العقد ) ( مواسم رياضية فعلية , تبدأ من الموسم الرياضي لعام   /  /   -1
     .21وتنتهي بنهاية الموسم الرياضي لعام     /  /    

مدة العقد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين لآلخر برغبته في عدم التجديد  تجدد-2
   .األقل فيوذلك قبل نهاية مدة العقد األصلي أو المدد المجددة بشهرين 

مؤرخة ومختومة بجميع صفحاتها من  يحرر العقد من )....( نسخة موقعة حسب األصول و -3
لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة لالتحاد وتكون صلية منه أالطرفين وتسلم نسخة 

   .المعتمدة لديه في حالة الخالف
ا لوائح جراءات التوثيق الرسمية التي تنص عليهإول والطرف الثاني جميع يتبع الطرف األ-4

    .ال يعد العقد باطلا  وتعليمات اتحاد اللعبة و 
دق العقود المبرمة بين أطراف العقد بدون ارفاق وال تصا ،مين الزامي لجميع المحترفينأالت يعد-5

    .وثيقة التامين السارية المفعول
 

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها
 جهة االصدار جهة االصدار
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   خالل بالعقد جزاء اإل :اثامن
الطرف األول معاقبة الطرف الثاني في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص  يتولى-1

ولم تحدد لها عقوبة معينة أو في حالة إيقافه عن اللعب بسبب سوء  ،عليها في لوائح االتحاد
 .سلوكه

 .تكون العقوبات تصاعدية-2
 .في المرة األولى . الحسم من الراتب ).....( أ

 .).....( في المرة الثانية. الحسم من الراتب  ب
    .دون أي حقوق أو مستحقات مالية تذكرمن ج. فسخ العقد المبرم بين الطرفين 

نشأ عن و القضاء حسم كافة المنازعات التي تأتتولى اللجنة أو ما يشكله االتحاد من هيئات -3
   .طرفينول والطرف الثاني ويكون القرار الصادر ملزمًا للتنفيذ العقد بين الطرف األ

يتم تسليم كافة اإلخطارات والمراسالت المرتبطة بالعقد باليد إلى طرفيه وبمقتضى توقيع يفيد -4
ن بالعقد مع التزام كل طرف بإخطاره اآلخر بما يطرأ على هذا العنوان ذلك أو على العنوان المدو  

   .من تغيير
لنظم واللوائح الصادرة من االتحاد يخضع هذا العقد وكافة المستندات المتعلقة به للقوانين وا-5

وما يطرأ عليها من تعديالت  ،كافة اللوائح والقرارات الصادرة عنهم دالدولي واالتحاد المحلي وُتع
   .العقد اجزءًا مكماًل للعقد ويلتزم بها طرف

 
 الطرف الثاني الطرف األول

 وكيله وكيله
 رقم  الوكالة وتاريخها رقم  الوكالة وتاريخها

 جهة االصدار جهة االصدار
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   وفض المنازعات هاو فسخ هاو ايقافالعقد انهاء  :اتاسع
 يعدسريانه باتفاق الطرفين، و  مدةيمكن فسخ العقد الرسمي الموقع بين الالعب والنادي اثناء -1

   العقد الغي عند انتهاء مدته أو بالتراضي.
يجوز للطرف الثاني المطالبة بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته القانونية شريطة )أن يكون قد لعب -2

   .للنادي مدة......( وعلى أن يقوم بإعادة ما ُدفع له من الطرف األول
في حالة قيام الطرف األول بطلب وقف العمل بهذا العقد يقوم بالدفع للطرف الثاني كافة -3

   المتبقية من العقد. مدةكراتب لل المبالغ المحددة له
في حالة تدهور المستوى الرياضي للطرف الثاني يجوز للطرف األول إنهاء العمل بهذا العقد -4

ونسخة  ه،وتطوير مستواه شريطة أن يكون قد وجه إشعارًا رسميا للطرف الثاني يطالبه بتحسين 
   .للجنة المسؤولة عن المحترفين في اتحاد اللعبة

عند خرق أًي من الطرفين اللتزاماته المحددة بهذا العقد يجوز للطرف المتضرر طلب إنهاء -5
. وفي حالة عدم االتفاق بصورة ودية يتم اللجوء للتحكيم لدى الجهة .....العمل بهذا العقد .

 قراراتها نهائية وملزمة للتنفيذ. عدوت......... .............................. المسؤولة
  

 الطرف الثاني الطرف األول
 وكيله وكيله

 وتاريخها رقم الوكالة وتاريخها رقم الوكالة
 جهة االصدار جهة االصدار

 التوقيع التوقيع
 
 
 
 
 
 


