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:ذاتية عقد احتراف العب كرة القدم
دراسة تحليلية وفقا لألنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية
)2(

 عمار سعيد الرفاعي،)1(هيثم حامد المصاروة
جامعة الملك عبد العزيز

) هـ1440/01/21  وقبل للنشر يف، هـ1439/06/19 (قدم للنشر يف
، تعـد مسـألة تكييـف عقـد احتراف العبي كـرة القدم مـن أهم املسـائل وأكثرهـا تأثريا على حقوقـه والتزاماتـه يف مواجهة النـادي الـذي يتعاقد معه:ملخـص
 وقد ظهـر يف القضـاء والفقـه القانـوين اجتاهان.السـيام يف حـال افتقـاد النـص بشـأن موضـوع النـزاع املثـار بينهما إذا مل تكـن الئحـة االحرتاف قـد تطرقت لـه
 فيام ذهـب رأي أخـرى إىل تكييفـه بوصفه، حيـث ذهـب جانـب منهـم إىل تكييف عقـد االحتراف بوصفه صـورة من صور عقـد املقاولـة،بشـأن هـذه املسـألة
 حيـث توصلت إىل، وقـد ذهبـت الدراسـة إىل البحـث يف مقـدار التشـابه واالختالف بني عقـد االحتراف وعقـدي املقاولة والعمـل.عقـدا مـن عقـود العمـل
 ال سـيام من حيث عنـارص وخصائص عقـد االحتراف وطريقة إبرامـه وطبيعة االلتزامـات املرتتبة على الالعب بموجبـه وكيفية،وجـود أوجـه اختلاف كثرية
 األمـر الذي نعتقـد بأنه حدا باملشرع يف قانـون العمل والئحـة االحرتاف إىل، إضافـة إىل مصـادر األحـكام الواجبة التطبيـق عليه،حسـم النزاعـات املتعلقـة بـه
 وهو ما يعنـي أن ثمة،اسـتبعاد إمكانيـة تطبيـق أي مـن األحـكام املنصـوص عليهـا يف قانون العمـل أو أحكام عقـد العمل املنصـوص عليهـا يف القواعد العامـة
 قوامه الئحـة االحتراف وقواعدها التفسيرية واللتـان اعتنتا بالسـواد األعظم مـن أحكام،نظـام قانـوين خـاص ومسـتقل حيكـم ويطبق بشـأن عقد االحتراف
.وتفاصيـل العالقة بين الطرفني
. إعارة الالعب، الئحة االحرتاف، قانون العمل، عقد املقاولة، عقد االحرتاف:كلامت مفتاحية
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The Nature of the Professional Football Player’s Contract:
An Analytical Study in the Kingdom of Saudi Arabia
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Abstract: The nature of professional sport player’s contract is one of the most important issues in the player’s relation with his professional
team, especially in case of an absence of a legal text on the subject matter of the dispute between the player and his team. Legal jurisprudence
and courts’ interpretations have two divergent opinions regarding the nature of the player’s contract: A first point of view considers it as a regular
labor contract while a second view sees it as a contract of service. This study aims to explore the similarities and differences between the player’s
professional contracts on the one hand, and contracts of services and labor contracts on the other hand. We found substantial differences between
the player’s contracts and the other two contracts, particularly when we analyzed some aspects of contract formation, termination, and litigation.
These differences were evident in terms of the elements and characteristics of the professional contract and the manner of its termination, the nature
of the obligations of the player and how to resolve disputes related to it. For that reason, both the Saudi Labor Law and the Saudi Player’s Contract
Regulations have determined that players can’t have the privileges or the obligations under the Saudi Labor Law. This leads us to conclude that
the player’s professional contracts have a special nature, with an independent legal system that governs and applies to such contracts, based on
regulations and rules of interpretation, which have taken into account the majority of provisions and details of the relationship between the parties.
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مقدمة:

ويسيرا إذا مـا كان هنـاك نـص مبـارش يتعلق باملسـألة

يعـد عقـد احتراف العبـي كـرة القـدم مـن أكثـر

موضـوع النـزاع يف الئحـة االحتراف ،غير أن األمـر

لصلتهـا بلعبـة كرة القـدم والتي تعد من أكثـر األلعاب
شـعبية بين اجلامهير ،غير أن الشـخص األكثـر تأثـر ًا

النـص املتعلق باملسـألة موضـوع النـزاع ،إذ يفتح ذلك

البـاب للتعـرف على احلكـم الواجـب التطبيـق مـن

الـذي عـادة مـا يتمتـع بمركـز مـايل يفـوق الالعـب

إليهـا عقـد االحتراف ،ذلـك أنـه يرتتب على الالعب

العقـود التـي هيتـم بأخبارهـا عامـة النـاس ،وذلـك

بأحـكام هـذا العقـد هـو الالعـب ،إضافـة إىل النـادي
بكثري .

يـدق ويصـح أكثـر تفصيال يف أحـوال أخـرى إذا افتقد

خلال معرفـة طبيعـة أو نوعيـة العقـود التـي ينتمـي
أو النـادي مجلـة مـن االلتزامـات أو احلقـوق بنـاء عىل

ومـن جانـب آخـر فـإن هـذا العقـد حيظـى باهتامم

التكييـف الذي يتـم إعطاؤه لذلك العقـد ،أي الوصف

مـا يتـم التطرق إىل تفاصيـل تتعلق به ،أو إشـكاالت أو
نزاعـات أ ُثريت بشـأنه بين الالعب أو األنديـة أو احتاد

املرتتبـة لالعـب أو النادي سـتكون مغايـرة وخمتلفة فيام

لـو تـم تكييـف العقـد بوصفـه عقـد مقاولة عما لو تم

يف هـذه األحـوال ومثلهـا اللجوء إىل األحـكام اخلاصة

يف الفقـه القانـوين بني مؤيـد أو معـارض لتكييف ذلك

كبير أيضا مـن قبل وسـائل اإلعلام املختلفـة ،وكثريا

كـرة القـدم أو غريهـا من اجلهـات ذات الصلـة ،إذ يتم
بتلـك العقـود واملتمثلـة يف اململكـة العربيـة السـعودية

بالئحـة االحتراف وأوضـاع الالعبين وانتقاالهتم يف
اململكـة العربية السـعودية لعـام 1437هــ 2016 /م

والتـي أصدرها االحتـاد العريب السـعودي لكـرة القدم
إضافـة إىل القواعـد التفسيرية اخلاصـة هبا.
مشكلة الدراسة:

الـذي يتـم إضفائـه عليـه ،فاحلقـوق وااللتزامـات

تكييفـه بوصفـه عقـد عمل ،األمر الذي شـهد انقسـاما
العقـد على وجـه دون آخر.

وعلى غـرار ذلـك ،بـل وعلى نحـو أكثـر أمهيـة ما

ينـص عليه املشرع نفسـه أو الئحـة االحرتاف نفسـها
بشـأن هـذه املسـألة ،إذ جيـدر التسـاؤل هنا عـن موقف

املشرع السـعودي وموقـف الئحـة االحتراف مـن

تكييـف هـذا العقـد ومـا إذا كانـا قد سـايرا ما جـاء به

ال شـك يف أن التعـرف على مضمـون ذلـك النزاع

الفقـه أو انتصـارا لـرأي دون آخـر ،وعلى ذلـك فـإن

األحـكام الواجبـة التطبيـق على عقـد االحتراف يعد

مـدى اسـتقاللية وذاتيـة عقـد احتراف العـب كـرة

وكيفيـة التوصـل إىل حلـه يتسـنى مـن خلال معرفـة
مـن املسـائل التـي هتـم الالعـب والنـادي واحتـاد كرة
القـدم ،إضافـة إىل أهنـا تلقـى اهتاممـا من قبـل اجلامهري
ووسـائل اإلعلام املختلفـة ،إذ قـد يبـدو األمر سـهال

التسـاؤل املطـروح هنا ومشـكلة الدراسـة تـدور حول

القـدم عن باقـي العقـود املعروفـة أو التقليديـة القريبة
منـه واملتمثلـة بعقـدي املقاولـة أو العمـل؟
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1 .1هـل يعترب عقـد احتراف كـرة القدم مـن قبيل

تكييـف عقـد االحرتاف.

2 .2هـل األحـكام املتعلقـة بعقـد االحتراف أو

بذاتيـة خاصـة متيزه عـن باقـي العقـود وكيفية

3 .3بيـان مـدى اسـتقاللية عقـد االحتراف ومتتعه

عقـد املقاولـة أم هو أقـرب إىل عقـود العمل؟

تعزيزها.

طريقـة إبرامـه أو طبيعـة االلتزامـات املرتتبـة

عليـه مماثلـة لعقـدي املقاولـة والعمـل أم ال؟

مصطلحات الدراسة:

3 .3هـل مـن املمكـن واملالئـم القـول باختلاف
ومتايـز عقـد االحرتاف عـن تلك العقـود أم أن
ذلـك مـازال متعـذر ًا يصعـب التسـليم به؟

أمهية الدراسة:

ترتبـط دراسـة ذاتيـة عقـد العـب كـرة القـدم

املحترف بعـدد مـن املصطلحـات ،يعـد مـن أمههـا ما

يـأيت:

1 .1عقـد احتراف العـب كـرة القـدم :هـو «عقد

تكمـن أمهيـة دراسـة ذاتيـة عقـد احتراف العـب

حمـدد املـدة بمقتضـاه يلتـزم الالعب بمامرسـة

1 .1بيان موقـف الترشيعات واللوائـح ذات الصلة

وذلـك لقاء حصولـه عىل راتب شـهري ثابت،

لعبـة كرة القـدم حتت إرشاف وتوجيـه النادي،

كـرة القـدم يف اآليت:

وذلـك بخلاف االمتيـازات املاليـة األخـرى»

بعقـود احتراف كـرة القدم مـن مسـألة تكييفه

(احلفنـي1995 ،م ،ص.)33:

ملـا لذلـك مـن أمهيـة يف حتديـد االلتزامـات

2 .2نـادي كـرة القدم :النـادي هو مؤسسـة رياضية
ذات شـخصية اعتباريـة مرخـص لـه رسـمي ًا

املرتتبـة عىل عاتـق األنديـة والعبي كـرة القدم

املحرتفني.

بمامرسـة األنشـطة املتعلقـة بلعبـة كـرة القـدم

2 .2التعـرف على مـدى احلاجـة لتعديـل وتطويـر

(النظـام األسـايس لالحتـاد العـريب السـعودي

نصـوص واللوائـح املتعلقة بعقـد احرتاف كرة

لكـرة القـدم الصـادرة عـام 2016م).

القدم.

3 .3العـب كـرة القـدم املحترف :هـو «الالعـب

أهداف الدراسة:

الـذي لديـه عقـد مكتـوب مـع أحـد األنديـة
ويتقـاىض أجـر ًا نظير نشـاطه الكـروي يفوق

1 .1حتديـد أهـم الفروق بين عقد احتراف العب

املرصوفـات الفعليـة التـي ترتتـب على ذلك.

كـرة القـدم من جهة وعقـدي املقاولـة والعمل

أمـا مجيع الالعبين اآلخريـن فيعتبرون هواة»

من جهـة أخرى.

(املـادة ( )9/2مـن الئحـة االحتراف).

2 .2التعـرف عىل موقـف املرشع السـعودي بشـأن
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منهج الدراسة:

طر فيها .

سـيتبع الباحثان يف منهج الدراسـة املنهـج الوصفي

وقـد اختلـف القضـاء والفقـه القانـوين بشـأن

ورشاح القانـون وحتليـل النصـوص من خلال الكتب

حيـث ذهـب البعـض إىل اعتبـاره مـن قبيـل عقـود

التحليلي القائـم على االسـتقراء ،وتتبـع أقـوال فقهاء
واألبحـاث والترشيعـات واللوائـح ومـا توافـر مـن

أحـكام قضائيـة ،يف سـبيل تشـخيص مشـكلة البحـث
ووصفهـا وحتديـد مظاهرهـا ومالحمهـا والنتائـج التـي

أفرزهتـا وصـوال إىل النتائـج والتوصيـات املناسـبة.
خطة الدراسة:

التكييـف القانـوين لعقـد احتراف العـب كـرة القدم،
املقاولـة ،إال أن هـذا الـرأي تعـرض للنقـد مـن قبـل

جانـب آخـر مـن الفقه ،ممـا حـدى بالبعـض اآلخر إىل
اعتبـاره مـن قبيـل عقـود العمـل.

وبنـاء عليـه ،نتـوىل عـرض اآلراء التي قيلت بشـأن

التكييـف القانـوين لعقـد احتراف العـب كـرة القـدم

سـتعرض الدراسـة ملوضـوع ذاتيـة عقـد احتراف

من خلال التقسـيم اآليت:

املبحـث األول :تكييـف عقـد االحتراف لـدى

عقـد مقاولـة.

املبحـث الثـاين :مـدى الذاتيـة التـي يتمتع هبـا عقد

عقـد عمل.

العـب كـرة القـدم مـن خلال التقسـيم اآليت:
القضـاء والفقـه القانـوين.
االحرتاف.

املطلـب األول :تكييـف عقـد االحتراف بوصفـه
املطلـب الثـاين :تكييـف عقـد االحتراف بوصفـه

املطلب األول:

املبحث األول:

تكييف عقد االحرتاف بوصفه عقد مقاولة

تكييـف عقـد االحتراف لـدى القضـاء والفقـه

تعـرف املقاولـة بأهنـا عقـد يتعهـد بمقتضـاه أحـد
ّ
ً
عملا نظير أجر
الطرفين بـأن يصنـع شـيئ ًا أو يـؤدي

السـليم للعالقـة القانونيـة القائمـة بين شـخصني من

وباملقارنـة بين عقـد املقاولة وعقد االحتراف نجد

القانـوين

تعـد مسـألة التكييـف أو إعطـاء الوصـف القانوين

أهـم املسـائل التـي يعـرض هلـا الفقـه والقضـاء بصفة

عامـة ،وذلـك نظـرا ملـا يرتتـب عليها مـن نتائـج مهمة
جلهـة حتديـد القواعـد القانونيـة التي سـيجري تطبيقها
بشـأن تلـك العالقـة وااللتزامـات املرتتبـة على كال

يتعهـد بـه الطـرف اآلخـر (العايـد2004 ،م).

أن أوجـه الشـبة بينهام تتمثـل يف أن كليهما يتضمن قيام

شـخص بعمـل ملصلحـة شـخص آخـر مقابـل تقايض
أجـر مـا؛ كام أن املقـاول والالعـب يتمتعـون بيشء من

االسـتقاللية لدى قيامهام بإعامهلما (احلفني1995 ،م)،
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فـإذا كان للمقـاول قـدر من احلرية لـدى تنفيـذ التزامه

لسـلطات النـادي اإلرشافيـة وجيعلـه تابعا له،

بحريـة التحـرك واختيـار الطريقة األفضل لـدى القيام

املقـاول باالسـتقاللية عـن رب العمـل.

املرتتـب عليـه بموجـب العقـد ،فـإن الالعـب يتمتـع

وعلى خلاف عقـد املقاولـة الـذي يتمتـع بـه

بمهامـه داخـل امللعب.

ب -إن األجـر يف عقـد املقاولـة عادة مـا يقدر عىل

ولعـل مثـل أوجـه الشـبه هـذه هـو مـا ظهـر تأثريه

نحـو جـزايف وباالتفـاق بين الطرفين ،أمـا

االحتراف مـن قبيـل عقـود املقاولـة اسـتنادا إىل ذلك

مقـدرا على نحـو شـهري ،كما قـد تتدخـل

يف بعـض أحـكام القضـاء يف فرنسـا ،حيـث اعترب عقد

األجـر يف عقـد االحرتاف فهـو عادة مـا يكون

(احلفنـي1995 ،م ،ص )40 :وهـو مـا يتفـق مـع رأي

لوائـح االحتراف لتحديده يف بعـض األحيان

اجتـاه يف الفقـه الفرنسي كالفقيـه ) (L.Silanceأيضـا.

(املـادة ( )6مـن الئحـة االحتراف) .وعلى

(احلفنـي1995 ،م ،ص.)43 :

الرغم مـن أن املكافآت والبـدالت ،وهي جزء

وبالرغـم مـن ذلـك فقد وجه هلـذا الـرأي انتقادات

مـن املقابـل الـذي يتحصـل عليـه الالعـب،

عـدة كان أمهها مـا يأيت:

حتـدد بنحـو جـزايف قبـل بدايـة املوسـم إال أن

أ -ليـس صحيحـا القـول باسـتقاللية العـب كـرة

الراتـب الـذي يتحصـل عليـه الالعـب بصفة

القـدم عن ناديه لدى ممارسـة نشـاطه الكروي،

دوريـة ودائمـة ال يسري عليـه ذلـك.

فالعـب كـرة القـدم ملـزم باتبـاع اخلطـة التي

ج -إن املقـاول يسـتطيع لـدى القيـام بعملـه

يرسـمها لـه النـادي ،وسـواء أكان ذلـك أثنـاء

االسـتعانة بأشـخاص آخريـن يقومـون بتنفيذ

التدريـب أم أثنـاء املباريـات التـي يشـارك هبـا

العمـل بـدال عنـه ،أمـا عقـد االحتراف فلا

الالعـب ،ليـس هذا فحسـب ،بـل إن الالعب

يتصـور فيه السماح لالعـب باالسـتعانة بغريه

ملـزم باخلضـوع لكثير مـن التوجيهـات

مـن األشـخاص ،فهـو نفسـه مـن جيـب عليـه

والتعليمات التـي يوجههـا لـه النـادي ،كتلـك

أداء العمـل املطلـوب منـه.

املتعلقـة باملحافظـة على لياقتـه البدنيـة أو

د -إن املقـاول عندمـا يقـوم بالعمـل املكلـف بـه

مشـاركته يف األنشـطة الرياضيـة أو الثقافيـة أو

فهـو يفعـل ذلك باسـمه اخلـاص وليس باسـم

االجتامعيـة ،إذ جيـب احلصـول على موافقـة

صاحـب العمـل أو بالنيابة عنه ،وهـذا بعكس

النـادي اخلطيـة بشـأهنا (املـادة ( )5مـن الئحة

العـب كـرة القـدم املحترف ،الـذي يشترك

االحتراف) ،وهـو مـا يعنـي خضـوع الالعب

يف مباريـات ومسـابقات كـرة القـدم املحليـة

167

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ( ،)ISSN: 1658- 7006اجمللد ( ،)4العدد ( ،)2جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

والدوليـة باسـم النـادي الـذي يتبـع لـه وليس

باسـمه الشـخيص.

عقـد عمل(احلفنـي1995 ،م).

وعلى نحـو مماثـل اسـتقر الرأي لـدى جانـب كبري

هـ -إن لالعـب كـرة القـدم املحترف احلـق يف

مـن الباحثين والفقـه القانـوين العـريب على تكييـف

لإلصابـة ،إضافـة إىل التـزام النـادي بمعاجلته،

عقـد العمـل (جبر1992 ،م) و(احلفنـي1995 ،م)

احلصـول على راتبـه وبدالتـه يف حالـة تعرضه

لذلـك تـرى النـادي حريـص على معاجلـة

العبـه املصـاب يف أرسع وقـت ممكـن لتمكينه
مـن اسـتئناف نشـاطه الكـروي واملشـاركة يف
املسـابقات التـي يشترك هبـا النـادي ،األمـر

الـذي يصعـب تصـور مثلـه يف عقـود املقاولـة

(احلفنـي1995 ،م).

عقـد احتراف العـب كـرة القـدم بوصفـه أحـد صور
و(البراوي2011 ،م) و(الرصايـرة2011،م).

واعتبـار عقـد االحتراف مـن قبيـل عقـود العمـل

هـو مـا تبنـاه القضـاء اإلنجليـزي ،فمـن خلال نظـره

لقضيـة (والكـر ضـد كريسـتال بـاالس) (Walker,

) ، 1910والتـي كان السـؤال فيهـا هل مـن حق العب

كـرة القـدم أن حيصـل على البـدالت والتعويضـات
املنصـوص عليهـا يف نظام تعويضات العمال الربيطاين،

بنـاء على أن عالقـة الالعـب مـع نادية هي عقـد عمل

املطلب الثاين

أم ال حيصـل عليهـا بنـاء على أن العقـد بين الالعـب

تكييف عقد االحرتاف بوصفه عقد عمل

يعـرف عقـد العمـل بأنـه عقـد مبرم بين صاحب

عمـل وعامـل ،يتعهـد بموجبـه العامـل أن يعمل حتت
إدارة صاحـب العمـل أو إرشافـه يف مقابل أجـر (املادة

( )50مـن نظـام العمل).

والنـادي يعترب عقـد مقاولة؟ ) وكانـت إجابة املحكمة

بأهنـا عالقـة عمـل على اعتبـار أن الالعـب يتبـع نادية
ويعتبر النـادي مسـؤوال عـن تدريـب الالعـب،

ومعاقبتـه ،وكذلـك توجيهـه للقيـام بعمـل معين.

ومـن خلال املقارنة بين عقد احتراف كـرة القدم

وقـد حـاول جانـب مـن الفقـه الفرنسي القديـم

وعقـد العمـل نجـد أهنما يتشـاهبان يف الكثير مـن

القـرن العرشيـن مناقشـة مـدى اعتبار عقـد االحرتاف

كعقـد عمل-كما أسـلفنا -وللتدليل على ذلك نعرض

نسـبيا ) (J. Loupوبصفـة خاصة يف النصـف الثاين من

مـن قبيـل عقود العمـل ،إال أنه تـردد يف ذلـك ،وهو ما
مل يفعـل مثلـه جانب آخر مـن الفقه الفرنسي من أمثال

) (Claude Germainو) ،(Alain Delperierحيـث

الوجـوه ،األمـر الـذي حـدا بالبعـض إىل تربيـر تكييفه

ملـدى توافـر عنـارص عقد العمـل يف عقد احتراف كرة

القـدم ،وذلك على الوجـه اآليت:

أكـد رصاحـة على تكييـف عقـد االحتراف بوصفـه
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حتـت إرشاف أو إدارة صاحـب العمـل ،وسـواء أكان
العمـل فكري ًا أم جسماني ًا.
وال شـك هنـا يف أن اجلهد الـذي يبذله العب

كـرة القـدم يدخـل يف مفهـوم العمـل الذي يقـوم عليه
عقـد العمـل ،وال خيتلـف عنـه ،فجهـد الالعـب الذي
يقدمـه تنفيـذا لعقـد االحتراف يشـابه جهـد العامـل

يف الكثير مـن املجـاالت ،إذ يلتـزم الالعـب بالنشـاط
املقـرر مـن قبـل النـادي ،والـذي يظهـر عـادة مـن
خلال حضـور التدريبـات واملعسـكرات والنـدوات
واملؤمتـرات الصحفية وأداء املباريات الودية والرسـمية

يف النـادي أو املنتخـب وحسـب املواعيد املقـررة لذلك
(املـادة ( )5/3مـن الئحـة االحتراف).
ب -عنرص األجر:

يقصـد باألجـر يف عقـد العمـل املقابـل الـذي

يتقاضـاه العامـل لقاء العمـل الذي يؤديـه (املادة ()50

مـن نظـام العمـل).
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أ سلفنا .

ج -عنرص التبعية:

تقـوم التبعيـة يف عقود العمـل عىل خضـوع العامل

إىل املالحظـات والتوجيهـات التـي يصدرهـا صاحب

العمـل (املـادة ( )50مـن نظـام العمـل) .إذ يكـون
لصاحـب العمـل السـلطة واحلـق يف توجيـه األوامـر
والنواهـي للعامـل وإيقـاع اجلزاءات املالئمـة عليه وبام

يكفـل التزامـه بتلـك األوامـر والنواهي.

وهـو مـا يمكـن مالحظـة مثلـه يف عقـود احتراف

العبـي كـرة القـدم ،ذلـك أن العـب كـرة القـدم
خيضـع لسـلطات النـادي الريـايض اإلرشافيـة ،فيكون
بوسـع النـادي إعطاء التوجيهـات واألوامـر والنواهي

وتوقيـع اجلـزاءات على الالعـب أثنـاء املشـاركة يف
التدريبـات أو املسـابقات أو خـارج هذا النطـاق مادام

أن األمـر على مسـاس بعقـد االحتراف ،إذ يكـون
للنـادي توجيـه الالعـب بشـأن مـا جيـب اختـاذه مـن

وعلى نحـو مماثـل فـإن األجـر يعـد أحـد العنارص

إجـراءات بصـدد املحافظة على لياقته ،وكذلك بشـأن

( )6مـن الئحـة االحتراف) ،فالالعـب يعتمـد يف

والثقافيـة واالجتامعيـة ،األمـر الذي ينطبـق عىل عالقة

التـي ال يقـوم بدوهنـا عقـد احرتاف كـرة القـدم (املادة

معيشـته على األجـر وإبرامه للعقـد مرهـون بحصوله

على ذلـك األجـر ،بـل إنه حيـاول عـادة احلصـول عىل
أجـر جمـزي ومرتفع ،وكثيرا مـا يتوقف قـرار الالعب

بإبـرام العقـد مـن عدمـه مـع هـذا النـادي أو ذاك عىل
مقـدار األجـر املدفـوع مـن قبلـه ،لذلـك يعـد األجـر
عنصر ًا أساسـي ًا يف عقـد االحتراف ،وختلفه يعنـي أننا
أصبحنـا أمـام عقـد آخـر يتصـل بالالعبني اهلـواة ،كام

سـلوكه وترصفاتـه ومشـاركته يف النشـاطات الرياضية
الالعـب واتفاقاته مع وسـائل الدعايـة واإلعالن ،ولو

كان ذلـك خـارج أوقات العمل (املـادة ( )48( ،)5من
الئحـة االحتراف).

وانسـجاما مـع ذلك قـررت الالئحـة إلـزام النادي

بتزويـد الالعـب باللوائـح الداخليـة التـي يصدرهـا

وتوقيعـه عليهـا ،فقـد جـاء يف املـادة ( )8/13مـن
الئحـة االحتراف مـا نصـه« :تلتـزم األنديـة بالتـايل:
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بزيـادة األجـر عنـد جتديـد العقـد أو احلصـول

تطبيـق الالئحـة النموذجيـة للمخالفـات والعقوبات،
وأخ ِذ
مـع إشـعار الالعبين وتزويدهـم بنسـخة منهـاْ ،

على أجـر أعلى مـن خلال إبـرام عقـد انتقال
إىل ٍ
نـاد جديد يدفع لـه مبالغ أكرب (السـاعدي،

توقيعهـم للعلـم هبـا».
د -عنرص الزمن:

2017م) .إذ يعـرف عقـد االنتقـال بأنـه:

يعـد الزمـن عنصر ًا جوهريـ ًا يف عقـد العمـل،

«عقـد يتفـق بموجبـه ناديـان رياضيـان على

قيـام طـريف العقـد بتنفيـذه إال خلال مـدة مـن الزمـن

إىل النـادي الثـاين ،بموافقـة ذلـك الالعـب،

نقـل عمـل العـب ريـايض مـن النـادي األول

وكذلـك عقـد احرتاف كـرة القـدم ،إذ ال يمكن تصور

ووفـق اللوائـح الصـادرة من االحتـاد الريايض

يسـتغرقها (املـادة ( )15مـن الئحـة االحتراف) ،كما

املعنـي –بحسـب مـا إذا كان العقـد وطنيـا أم

أهنما قـد يقـدران األجـر املسـتحق لالعـب كـرة القدم

دوليـا -وذلـك بعـد انقضاء عقـد الالعب مع

على أسـاس الزمـن ،فيسـتحقه الالعب عن كل شـهر

ناديـه األصلي ،بمقابـل يتـم االتفـاق عليه بني

يمضيـه مـن العقد.

الناديين يلتـزم النـادي اجلديد بدفعـه لكل من

وإذا كان عقـد العمـل مـن حيث مدته على نوعني:

الالعـب وناديـه األصلي» (األمحـد2001 ،م،

عقـد ملـدة حمـددة وعقـد ملـدة غير حمـددة (موسـى،

2017م) ،فـإن عقد احتراف العب كـرة القدم يكون
ذا مـدة حمـددة بحسـب مـا تقضي الئحـة االحتراف

(املـادة ( )15مـن الئحـة االحتراف) ،أمـا العلـة التي

تقـف وراء ذلـك فتكمـن يف أسـباب عـدة يعـد مـن
أبرزهـا مـا يأيت:

ص.)49:

ومـا جيـدر ذكـره هـو أن وضـوح زمنيـة عقـد

االحتراف مل يكـن جليـا هبـذا الشـكل يف هنايـة القـرن
العرشيـن ،حيـث إنـه كان مـن حـق النـادي إجبـار

الالعـب على االسـتمرار مـع النـادي وعـدم االنتقال

1 .1أن العمـل الذي يبذله الالعـب بموجب العقد

لنـادي آخـر إال بعـد موافقـة النـادي األول حتـى

ريـايض مميـز ،األمـر الـذي يبـدو أنـه حمـدود

قضيـة الالعـب البلجيكـي جـان مـارك بوسمان يف

يتطلـب قـدرات بدنية متكنـه من القيام بنشـاط

بعـد انتهـاء عقـد االحتراف ،وهـذا مل يتغير إال بعـد

بفترة غير طويلة مـن عمـر الالعـب املحرتف.

عـام 1995م ،والتـي أصـدرت فيهـا حمكمـة العـدل

لفترات قصيرة ال تتعـد موسـم أو اثنين،

الالعبين املحرتفين مـن حقهـم االنتقـال مـن نـادي

2 .2ارتفاع أجـور الالعب املحترف يدفعه للتعاقد
فالالعـب غالبـا ما حيـرص على عـدم التعاقد
مـع النادي لفترة طويلـة لضامن حقـه باملطالبة

األوروبيـة مـا يعـرف بقانون بوسمان ،والـذي أقر بأن

آلخـر دون دفـع أي مقابـل مـايل عنـد انتهـاء العقـد؛
حيـث كان القـرار ضمـن حكمين متصلين بقضيـة
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أمـا باقي العمال فتبقى أحـكام القواعد العامـة املتعلقة

.1مـن حـق الالعـب االنتقـال جمانـا عنـد انتهـاء

بعقـد العمل «إجارة األشـخاص» هي املطبقة بشـأهنم.

.2الالعبـون مـن جنسـيات أوروبيـة مـن حقهـم

نجـد أهنا مـن العقود املسـتثناة مـن نطاق تطبيـق قانون

على اجلنسـية ،وبالتـايل ال يعاملـون معاملـة الالعبين

يـأيت« :يسـتثنى من تطبيق أحـكام هذا النظـام ..:العبو

العقـد.

االنتقـال والعمـل يف دول االحتـاد دون قيـود حمـددة

األجانـب وال حيتسـبون ضمـن رشحيـة الالعبين

األجانـب(Judgement of the court, 1995( .

وإذا مـا انتقلنـا إىل عقود احتراف العبي كرة القدم

العمـل ،إذ تنـص املـادة ( )7مـن نظـام العمـل على ما
األنديـة واالحتادات الرياضيـة ومدربوها».

ولعـل التسـاؤل الـذي يتبـادر للذهـن هنـا يتعلـق

ويف اململكـة مل يتـم تعديـل الئحـة االحتراف

بسـبب اسـتثناء الالعبين املحرتفين مـن نطـاق تطبيق

 ،2005حينما تـم إلغـاء قاعـدة «املسـطرة الدوليـة»

نعتقـد أن العلة من اسـتثناء الالعبين املحرتفني من

لتتضمـن حتديـد العقـود بزمـن معين إال يف العـام
والتـي كانت مـن خالهلا تسـتطيع األندية منـع العبيها
املنتهيـة عقودهـم من االنتقـال من ناد آلخر مـا مل يدفع
املبلـغ املحـدد وفـق املسـطرة الدوليـة.

قانـون العمل ،فلامذا تم اسـتثناؤهم من نطـاق تطبيقه؟
نطـاق قانـون العمـل تتمثـل يف الطبيعة املميـزة للعالقة
الناشـئة بموجـب عقـد االحتراف بين الالعـب

والنـادي عـن تلـك الناشـئة بين العامـل وصاحـب

وإذا كان عقـد احتراف لعبـة كـرة القـدم يكيـف

العمـل بموجـب عقـد العمـل ،صحيـح أن ثمـة أوجه

العمـل لـدى جانب مـن الفقه القانـوين ،فإن التسـاؤل

كثيرة بينهما يمكـن مالحظـة العديـد منهـا دون عناء.

مـن الوجهـة القانونيـة بوصفه إحـدى تطبيقـات عقود
الـذي قـد يطـرح هنـا يتعلـق بمـدى إمكانيـة تطبيـق

أحـكام قانـون العمـل على عقـد االحتراف ،فهـل

خيضـع الالعـب املحترف جلميـع األحكام التـي تطبق
بشـأن العامـل؟

ال بـد مـن اإلشـارة أوال إىل أن العمال خيضعـون

مـن الناحيـة القانونية ألحـكام قانون العمـل ،إذ يطبق

تشـابه كبيرة بينهام ،إال أنـه يوجد أيضـا أوجه اختالف
ومـن اجلدير ذكـره يف هذا املقـام أن الطبيعـة املميزة

للعالقـة الناشـئة بين الالعـب والنـادي بموجب عقد
االحتراف تؤكدها شـواهد عدة يمكـن مالحظتها من

خلال أحـكام الئحـة االحتراف ،إذ يعد مـن أمهها ما
يأيت:

أ -أن طـريف عقـد االحتراف مهـا دائما شـخص
طبيعـي وهـو الالعـب مـن جهـة ،وشـخص

بشـأن مجيـع العمال إال مـا أسـتثني منهـم مـن نطـاق

اعتبـاري (معنـوي) وهـو النـادي مـن جهـة

تطبيقـه (املادة ( )5مـن نظام العمل) ،بمعنـى أن قانون

أخـرى ،إذ ال يتصـور أن يكون الطـرف املقابل

العمـل يطبـق على مجيـع العمال اخلاضعين ألحكامه،
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لالعـب كـرة القـدم شـخص طبيعـي ،وعلى

األوامـر والتوجيهـات مـن قبـل إدارة النادي،

إذ قـد يكـون صاحـب العمل شـخص طبيعي

الريـايض وخارجـه ،فلا جيـوز لالعـب مثلا

خلاف مـا هـي عليـه احلـال يف عقـود العمل،
أو اعتبـاري (املـادة ( )2مـن نظـام العمـل).

إضافـة إىل املدربين أثنـاء مبـارشة النشـاط

السـفر خـارج البلاد أثنـاء اإلجـازات أو

ليـس هـذا فحسـب ،بـل إنـه ال يتصـور القيام

املشـاركة يف نشـاط ثقـايف أو اجتامعـي إال بعـد

نـادي ،بـل ال بد مـن توافـر مجلة مـن الرشوط

مـن ذلـك ،إذ حيظـر على الالعـب قبـول أي

بإبـرام هـذا العقـد مـن قبـل أي العـب أو أي
واملوصفـات يف كل منهما ،والتـي ال يبتعـد

احلصـول على موافقة النـادي اخلطيـة ،بل أكثر

هديـة مـن أي جهـة كانـت دون احلصـول عىل

جانـب منهـا عـن اخلـوض يف مسـائل تفصيليـة.

موافقـة النـادي… كما يتوجـب على الالعب

(املـادة ( )15مـن الئحـة االحتراف) ،أمـا

للجـزاءات التـي يفرضهـا االحتـاد العـريب

ب -أن عقـد االحتراف هـو عقد زمني حمـدد املدة
عقـود العمـل فقـد تكـون حمـددة املـدة أو غري

املشـاركة يف املنتخبـات الوطنيـة واخلضـوع

السـعودي لكـرة القدم (املـادة ( )5مـن الئحة

حمـددة املـدة (املـادة ( )55مـن نظـام العمـل).

االحتراف) ،األمر الذي يتعذر تصـور مثله يف

االحتراف ،فلا جيـوز تعليـق هـذا العقـد عىل

العامـل أثنـاء العمـل وبمعـزل عما له مسـاس

ج -أنـه حيظـر االتفـاق على التجربـة يف عقـود
رشط اجتيـاز الالعـب للتجربـة ،إذ نصـت
املـادة ( )15/6من الئحـة االحرتاف وأوضاع

الالعبين وانتقاالهتـم على مـا يـأيت« :ال جيوز

تعليـق رسيان عقـد الالعب عىل إجيابيـة نتيجة

الفحـص الطبـي أو الفنـي أو أن يتضمن رشط
فترة التجربـة» .األمـر الـذي جيـري خالفه يف

عقـود العمل ،إذ جيـوز إبرامها بشرط التجربة
(املـادة ( )54 - 53مـن نظـام العمـل).

عقـود العمـل ،إذ متـارس املهـام اإلرشافية عىل
باألمـور ذات الطابـع الشـخيص (املـادة ()65
مـن نظـام العمل).

وبتعبير آخـر ،فـإن التبعيـة التـي يتمتـع هبـا

عقـد االحتراف الريايض تتميـز بطبيعة خاصة

لشـدهتا وكثرة القيـود املفروضـة بموجبها عىل

الالعـب ،فهـي ختتلـف عـن التبعيـة القانونيـة
املميـزة لعقـد العمل.

هـ -أن إبـرام عقـد االحتراف يعد عقـدا نموذجيا

د -أن مقـدار التبعيـة التـي خيضـع هلـا العـب كرة

«نمطـي» ،إذ يتطلـب إبـرام هـذا العقـد

(البراوي2011 ،م) ،ذلـك أن الالعب يتلقى

جلنـة االحتراف باالحتـاد العـريب السـعودي

القـدم تفـوق مثيلتها التـي تطبق بشـأن العامل
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لكـرة القـدم (املـادة ( )1/2/18مـن الئحـة

والسـيام حقـوق الالعـب املحترف ،غير أن

أو شـفاهة.

االحتراف مـن العقـود الرضائيـة أو الشـكلية؟

ذلـك قد يطرح تسـاؤال عـن مدى اعتبـار عقد

االحتراف) ،أمـا عقـود العمـل فقد تتـم كتابة

و -أن عقـد االحتراف مـن العقـود القائمـة على

العقـد الرضائـي هـو العقـد الـذي يكفـي النعقاده

يف اعتبـار النـادي عنـد قيامـه بإبـرام العقد ،ال

النعقـاده شـكلية معينـة ،وهـو مـا ال يسـتبعد انطباقـه

االعتبار الشـخيص ،فشـخصية الالعب تدخل

بـل وطـوال مـدة تنفيـذه ،فقـد يرتضي النادي
التعاقـد مـع العـب دون آخـر ،وذلـك تبعـا
للخصائـص والصفـات التـي تتوافـر يف ذلـك

الالعـب ،إذ عـادة ما حيبـذ النـادي يف الالعب

أن يكـون ممـن يتحلـون بصفـات معينـة تتعلق

بالنشـاط الكـروي ،كاللياقـة العاليـة والكفاءة
والشـهرة واألخلاق الرياضية وحـب التعاون

والتعامـل بـروح الفريـق؛ األمـر الـذي ينطبق

على الالعـب ،فشـخصية النـادي تعـد حمـل
اعتبـار بالنسـبة لالعـب ،إذ يفضـل الالعـب

التعاقـد مـع نـادي معين دون غيره ،بحسـب
اسـمه وشـهرته والقائمين عليـه.

تبـادل التعبير عـن اإلرادتين املتطابقتين ،فال يشترط

على عقـد االحتراف ،فقـد يقـول قائـل أن الكتابـة يف
هـذا العقـد واردة لإلثبـات ال لالنعقـاد ،وكذلـك هي
احلـال بالنسـبة للمصادقـة على العقـد مـن قبـل جلنـة
االحتراف ،إذ ال يعنـي ذلـك أن العقـد أصبـح مـن

العقـود الشـكلية ،فموافقة جلنة االحتراف ومصادقتها

على العقـد تكـون مـن أجـل نفـاذه وليـس انعقـاده،
األمـر الـذي رصحـت بـه الالئحـة مبـارشة يف املـادة

( )15/1منهـا ،إذ جـاء فيهـا مـا نصـه...« :وال يعتبر
العقـد نافـذ ًا إال بعـد موافقـة اللجنـة عليـه» ( امللحـق

رقـم ( )1لالئحـة االحتراف) .ولعـل ممـا يؤيـد ذلك
أيضـا أنـه ال حيظـر على الطرفين القيـام بإبـرام عقـود
إضافيـة غير العقـد النموذجـي املبرم بينهما سـابقا،

ز -إن عقـد االحتراف مـن العقـود الشـكلية ،إذ

وهـذا دليـل على أن ذلـك العقـد املبرم سـابقا يعـد

عقـد احتراف العـب كـرة القـدم ووفقـا

عليـه مـن قبـل جلنـة االحتراف ،األمـر الـذي ينطبـق

تؤكـد الئحـة االحتراف على رضورة كتابـة
للنمـوذج املعـد مـن قبـل جلنـة االحتراف

(املـادة (،)16/5( ،)15/1( ،)9/2( ،)4/6

( )18مـن الئحـة االحتراف) ،وذلـك لتاليف
املشـاكل أو اخلالفـات التـي قـد يورثهـا عـدم

كتابتـه وللحفـاظ على حقـوق الطرفين،

موجـود ومنعقـد ،غير أن نفـاذه حيتـاج إىل املصادقـة

بشـأن نفـاذ أي عقـود أو اتفاقـات الحقـة عليـه (املادة

( )18مـن الئحـة االحتراف).

وبالرغـم مـن رصاحـة نـص املـادة السـابقة

( )15/1مـن الالئحـة -إال أن للمادة ()9/2والقواعـد التفسيرية جـاءت بحكـم مغايـر ملـا سـبق،
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فلـم تعتـد إال بالعقود املكتوبـة ،فقد نصـت عىل اآليت:

االختلاف بينهـا كانـت واضحـة أيضا ،األمـر الذي

مكتـوب مـع أحـد األنديـة .»..كما جـاء يف القواعـد

يقر باعتبـار هذا العقد
االحتراف ،ومـا إذا كان فعال ّ

«الالعـب املحترف هـو الالعـب الـذي لديـه عقـد
التفسيرية للمادة نفسـها ما هـو أوضح من ذلـك ،فلم

تعتـد باالتفاقيات الشـفهية هنائيا ،إذ نصـت عىل اآليت:

ٍ
مكتوب بين النـادي والالعب
«إن جمـرد وجـود عقـد
اهلـاوي ال يكفـي لتطبيـق أحـكام هـذه الالئحـة عليه،
وإنما ال بد ِمـن توافر الرشوط املنصـوص عليها يف هذه

الالئحـة ،وانطبـاق التعريـف الـوارد يف املـادة ()9/2

يشير إىل أمهيـة التعرف على موقف املشرع من عقد
مـن قبيـل عقـد املقاولـة أو العمـل.

وبعبـارة أوضـح فـإن التسـاؤل الـذي قـد يطرح

هنـا يتعلـق باألحـكام الواجبـة التطبيـق على عقـد
االحتراف ،صحيـح أن هنـاك الئحـة خاصـة

باحتراف العبـي كـرة القـدم ،إال أن هـذه الالئحـة

قـد ال تكـون كاملـة جامعـة لـكل األحـكام املتعلقة

من هـذه الالئحـة ،وال ُي ْعتَـدُّ باالتفاقيات الشـفهية بني
النـادي و الالعـب يف احتراف الالعـب ،وال يكون هلا

أمـر مل يكـن يف احلسـبان ،إذ يطـرح هنا التسـاؤل عن

لذلـك ،وعلى الرغم مـن وجـود أوجـه للتعارض

يامثلهـا مـن حاالت ،وهـل يمكـن القـول إن املرشع

االحرتاف من العقود الشـكلية التـي ال تنعقد إال باتباع

وتعزيـز اسـتقاللية هـذا العقد ،أم أن مثـل هذا الفرض

أي أثـر يف شـموله بأحـكام هـذه الالئحـة».

بين النصـوص السـابقة ،إال أن التسـليم باعتبـار عقـد
اإلجـراءات والشـكل الواجـب مراعاته يبـدو أنه أدنى

للقبـول يف ظـل نصـوص الئحـة االحرتاف السـعودية
(املـادة ()18( ،)16/5( ،)15/1( ،)9/2( ،)4/6

مـن الئحة االحتراف).

بذلـك العقـد ،فقـد يشـوهبا النقـص أو قـد يسـتجد
األحـكام الواجبـة التطبيـق على تلـك املسـألة ومـا
قصد مـن وراء إصـدار تلـك الالئحة البدء برتسـيخ

أمـر بعيـد االحتامل؟

وبنـاء على مـا سـبق ،سـندرس يف هـذا املبحـث

مـدى الذاتيـة التي يتسـم هبا عقـد احرتاف كـرة القدم،

وذلـك مـن خلال التقسـيم اآليت:

املطلـب األول :األحـكام الواجبـة التطبيـق بشـأن

املبحث الثاين

عقـد االحتراف.

مدى الذاتية التي يتمتع هبا عقد االحرتاف

على الرغـم ممـا ذهـب إليـه جانـب مـن الفقـه

القانـوين مـن اعتبـار عقـد احتراف كـرة القـدم

املطلـب الثـاين :سـبل ترسيـــخ ذاتيـة عقــــد

االحــــتراف وفقـا للنظـام القانـوين السـعودي.

مـن قبيـل عقـد املقاولـة أو العمـل ،إال أن أوجـه
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على الرغم مما قال بـه انصار اعتبـار عقد االحرتاف

مـن قبيـل عقـود العمـل ،إال أن املشرع نفسـه مل ينكـر
مـدى الذاتيـة التـي يتميـز هبـا عقـد االحتراف عـن

عقـد العمـل ،إذ يظهر ذلك جليـا يف اسـتثنائه الالعبني
املحرتفين مـن نطاق تطبيـق قانون العمـل ،األمر الذي

اتبعه بالسماح لالحتـادات الرياضيـة -وبضمنها االحتاد
العـريب السـعودي لكـرة القـدم -تنظيـم تلـك العالقة

مـن خالل لوائـح خاصة بشـؤون االحتراف وأوضاع
الالعبني.

وهـذا يعنـي أن مـا يطبق بشـأن الالعبين املحرتفني

184-163

تأسيسـا على التكييـف الـذي قال بـه جانب مـن الفقه
القانـوين ،فهـل يمكـن تطبيـق أحـكام عقـد العمـل أو

قانـون العمـل فيما مل يـرد بشـأنه نـص أو عرف؟

نعتقـد أنـه جيـب التسـليم باسـتبعاد تطبيـق نظـام

العمـل ،فالالعبـون املحرتفـون مسـتثنون مـن تطبيقـه
رصاحـة ،أمـا تطبيق أحكام عقـد العمل وفقـا للقواعد
العامـة التـي تقيض هبا أحـكام الرشيعة اإلسلامية (،)1

فإنـه يواجـه العديد مـن الصعوبـات ،إذ يعد مـن أمهها

اآليت:

أ -أنـه ال يوجـد يف عقـود العمـل كثيرا مـن
األحـكام املطبقـة بشـأن عقـد االحتراف،
فكثير مـن املسـائل ُكـرس هلـا فصـول خاصـة

هـو أحـكام «الئحـة االحتراف وأوضـاع الالعبين
وانتقاالهتـم يف اململكـة العربيـة السـعودية» ،إضافة إىل

هبـا يف الئحـة االحتراف وال يوجـد مـا يامثلهـا

قواعدهـا التفسيرية.

وإذا كانـت األحـكام الواجـب تطبيقهـا بشـأن

يف عقـود العمـل ،كعقـود انتقـال الالعبين

التفسيرية ،فـإن افتقـاد النـص بشـأن مسـألة مـا جيعل
مـن أمـر البحث عـن القواعـد الواجـب تطبيقهـا أمر ًا

وإعارهتـم (املادة ( )11من الئحـة االحرتاف)،

وأحـكام اعتـزال الالعبين (املـادة ( )12مـن

يف مثـل هـذه احلالة؟

على التزامـات خاصـة بالنـادي وال يمكـن

(الفصـل السـابع مـن الئحـة االحتراف)،

احتراف كرة القـدم هي الئحـة االحتراف وقواعدها

الئحـة االحتراف) ،إضافـة إىل جانـب النـص

غير بعيـد الوقـوع ،فام هـي األحـكام الواجبـة التطبيق

تصورهـا يف العقـود والعالقـات األخـرى كما

نعتقـد هنـا أن مـا جيـب تطبيقـه هـو النصـوص

يف التعويـض عن التدريب واملسـامهة التضامنية
بين األنديـة (املـواد ( )42 – 36مـن الئحـة

واألحـكام التي تشير الالئحـة إىل رضورة تطبيقها من

خـارج الالئحـة كالعقد املبرم بني الطرفين واألعراف
ذات الصلـة( ...املـادة ( )5/1و ( )8/1مـن الئحـة

االحتراف) ،فـإن مل توجـد فيهـا أحكام بشـأن املسـألة
املعروضـة ،فـإن التسـاؤل يعـود ليطـرح مـن جديـد،

إذ قـد خيطـر إىل األذهـان أحـكام عقـد العمـل نفسـه

( )١تتمثــل القواعــد العامــة يف النظــام القانــوين الســعودي بأحــكام
الرشيعــة اإلســامية (ســليم ،القــريش ،العطــاس ،الغامــدي،
2012م) ،وذلــك اســتنادا إىل نــص املــادة ( )7مــن النظــام األســايس
للحكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية لعــام  1412هـــ والتــي نصت
عــى اآليت« :يســتمد احلكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ســلطته
مــن كتــاب اهلل تعــاىل وســنه رســوله ومهــا احلاكــان عــى هــذا النظــام
ومجيــع أنظمــة الدولــة».
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االحتراف) واألحـكام التفصيليـة املتعلقـة
بتسـجيل الالعبني وفترات التسـجيل (الفصل
السـادس مـن الئحـة االحتراف) ...وغريهـا
مـن األحـكام.
ب-هنـاك العديـد مـن االلتزامـات التـي يتميـز هبا
عقـد االحتراف ويصعـب تصورهـا جمتمعة يف
غيره كعقـود العمـل ،مـن قبيـل ذلـك :التـزام
الالعـب املتعلـق بحقـوق الدعايـة واإلعلان
(املـادة ( )47من الئحـة االحتراف) ،والتزامه
بمامرسـة حقوقـه التعاقديـة مـن خلال وكيـل
العبين «وسـيط مسـجل» (املـادة ( )5/8مـن
الئحـة االحتراف) ،علاوة على أن هنـاك من
االلتزامـات مـا يمس جوانـب شـخصية تتعلق
بالالعـب كالتزامـه باملحافظـة على صحتـه
ولياقتـه وهـذا مـا يسـتدعي الرقابـة الصحيـة
عليه(املـادة ( )5/5مـن الئحة االحتراف) ،بل
واإلرشاف على بعض املسـائل املتعلقـة بطعامه
ورشابـه ونومـه وأوقـات راحتـه ،إضافـة إىل
االلتزامـات املتعلقـة بسـلوكياته ،إذ أن الكثير
مـن سـلوكياته حيدهـا قيـود وضوابـط عـدة،
فلا جيـوز لـه السـفر (املـادة ( )5/8مـن الئحة
االحتراف) ،أو قبول اهلدايا (املـادة ( )5/7من
الئحـة االحتراف) ،أو املشـاركة يف أي نشـاط
اجتامعـي أو ثقـايف (املـادة ( )5/8مـن الئحـة
االحتراف) ،إال بموافقـة النـادي مثلا ،إضافة
إىل إلزامـه بمراعـاة األخالق والـروح الرياضية
وان يكون قدوة حسـنة داخـل امللعب وخارجه

(املـادة ( )5/6مـن الئحـة االحتراف) ،وهـذا
مـا ال يتصـور مثلـه يف العقـود األخـرى ،ال بـل
أن الالئحـة وإدراكا منهـا خلصوصيـة األحـكام
املتعلقـة هبـذا العقـد ذهبت لتنـص رصاحة عىل
جعـل أمـر النظـر يف النزاعـات املتعلقـة هبـذا
العقـد من اختصاص جلنة االحتراف يف االحتاد
العريب السـعودي لكـرة القدم (املـادة ( )55من
الئحـة االحتراف) ،ليس بغيـة اسـتبعاد تطبيق
أية أحـكام قانونية أخرى فحسـب ،بـل ونزوال
على الذاتيـة والطبيعـة املتميـزة التـي يتسـم هبـا
عقـد االحتراف ومـا ينجم عنـه مـن التزامات
وآثار.
ج -أن أي إجـراء أو تصرف يرغـب القيـام بـه أي
مـن الطرفين جيـب احلصـول على موافقـة
جلنـة االحتراف بشـأنه أو إعالمهـا بـه على
األقـل (املـادة ( )18/1و( )7/1مـن الئحـة
االحتراف) ،وهـو مـا تطلـب وجـود الكثير
مـن الوثائق واملسـتندات والسـجالت والنامذج
واإلجـراءات (املـادة ( )18/1مـن الئحـة
االحتراف) الواجـب مراعاهتـا مـن قبـل طريف
العقـد عنـد إبرامـه أو تعديلـه أو تنفيـذه (املـادة

( )5و( )8مـن الئحـة االحتراف) أو إهنائـه
(الفصـل التاسـع مـن الئحـة االحتراف).
وبنـاء على ذلـك يمكـن القـول إن األحـكام التـي
حتكـم عقـد االحتراف ختتلـف عن تلـك املطبقة بشـأن
عقـود العمـل ،فإضافـة إىل أحـكام العقـد املبرم بين
الطرفين ،فإنـه يتوجب على الالعب والنـادي اخلضوع
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لكافـة اللوائـح والقـرارات والتعاميـم واألعـراف ذات
الصلـة بالنشـاط الريـايض ،فقـد جـاء يف املـادة ()5/1
مـن الئحة االحرتاف مـا يأيت« :يلتـزم الالعب املحرتف
السـعودي بالتـايل ..:األنظمـة والقوانين واللوائـح
والقـرارات والتعاميـم الصـادرة عـن االحتـاد واالحتـاد
الـدويل واألعـراف الرياضيـة ونصـوص العقـد» .األمر
الـذي قضـت بمثلـه بشـأن النـادي املـادة ( )8/1مـن
الالئحـة ذاهتـا وبصياغـة مطابقـة.
وبعبـارة أخـرى ،فإن العالقـة بني العب كـرة القدم
املحترف والنـادي سـتخضع جلملـة مـن النصـوص
املسـتمدة أحكامهـا مـن مصـادر متعددة وخمتلفـة ،وهي
عىل النحـو اآليت:
1 .1أحكام الترشيعات السعودية ذات الصلة.
2 .2أحكام عقد االحرتاف املربم بني الطرفني.
3 .3أحكام اللوائـح والقرارات والتعاميـم الصادرة
()2
عن االحتـاد العريب السـعودي لكـرة القدم.
4 .4أحكام اللوائـح والقرارات والتعاميـم الصادرة
()3
عن االحتـاد الدويل لكـرة القدم
.5أحـكام اللوائـح اخلاصـة بالنـادي ،كالالئحـة

الداخليـة للنـادي التـي تلـزم هبـا الالئحـة (املـادة

( )8/13مـن الئحـة االحتراف) ،والالئحـة الداخلية

للمخالفـات والعقوبـات (املـادة ( )48مـن الئحـة
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.6األعـراف الرياضيـة )5/1( .واملـادة ( )8/1من

الئحـة االحرتاف).

ال بـل أن الئحـة االحتراف كانـت أكثـر رصاحـة

ووضوحـا عندما قطعت كل سـبيل للرجوع إىل أحكام
أخـرى ال تكـون هـي مصـدر ًا هلـا أو موافقـة عليهـا
وتقرهـا ،كتلـك الـواردة يف القواعـد العامـة ،فقـد أتى

نـص املـادة ( )58/3مـن الالئحـة ليعطـي الصالحية
يف إيـراد مـا نقـص مـن أحـكام إىل جملـس إدارة االحتاد
العـريب السـعودي لكـرة القـدم ،حيـث جـاء يف املـادة

«خيتـص املجلـس بتفسير أحـكام
املذكـورة مـا يـأيت:
ُّ

هـذه الالئحـة واختـاذ القـرارات الالزمـة يف كل مـا
مل يـرد بشـأنه نـص» .األمـر الـذي اقتضى اسـتكامله

وضمان تطبيقـه جعـل النظـر يف النزاعـات املتعلقـة
بعقـود االحتراف مـن اختصـاص جلنـة االحتراف

نفسـها (املـادة ( )55مـن الئحـة االحتراف) ،وليـس

القضـاء العـادي صاحـب الواليـة العامـة كاملحكمـة

العامـة واملحكمـة العامليـة ،وجلنـة االحتراف هذه لن
تلجـأ ألي مصـدر آخـر غري منصـوص عليـه يف الئحة
االحتراف ،وبتعبير أوضح فإنـه ال يتصور جلـوء هذه
اللجنـة إىل القواعـد العامـة أو قواعـد أخـرى اذا مـا

كانـت بصـدد حسـم نـزاع متعلـق بعقـد االحتراف.

إذن ،فثمـة نظـام قانـوين خـاص بعقـود االحرتاف

االحتراف).

( )2يقصــد بالتعامي ــم بحس ــب مــا نصــت املــادة ( )23/1مــن الئحــة االح ـراف مــا يــأيت« :التعلي ــات الدوريــة الصــادرة عــن االحتــاد لألنديــة و /أو الالعب ــن و/
أو الوســطاء».
( )3جتــد الل وائــح والق ـرارات والتعامي ــم الدولي ــة نطــاق واســعا لتطبيقهــا يف أح ـوال عديــدة ،والس ــيام اذا مــا تعلــق األم ــر بمس ــابقات دولي ــة أو عق ــود وعالقــات
يشــوهبا عنــر أجنب ــي كــا لــو ت ــم إب ـرام عقــد اح ـراف مــع العــب مــن جنس ــية أخ ــرى .للمزيــد انظ ــر( :األمحــد2011 ،م) .وجدي ــر بالذك ــر أيضــا أن الئحــة
االح ـراف ذاهتــا كانــت قــد خصصــت الفصــل الثــاين عــر منهــا (امل ـواد  )46 – 43حتــت عن ـوان أحــكام خــاص بالالعــب غــر الس ــعودي .كــا خصصــت
الفصــل الثامــن منهــا (املــادة  )26حت��ت عن�وـان االح ـراف اخلارج��ي لالع��ب الس ــعودي.
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موجـود ويتـم تطبيقـه عىل هـذه العقـود وبمعـزل عن
األحـكام التقليديـة للعقود املشـاهبة لعقـد االحرتاف،
فتطبيـق الئحـة االحتراف هـو املعمـول بـه يف الوقت

إىل إمكانيـة اإلقـرار بالذاتية اخلاصـة واملتميزة ألحكام

عقـد االحتراف ومتيـزه عـن باقـي العقـود.

احلـارض ،وال يتـم اللجـوء إىل أحـكام أي عقد مشـابه،

املطلب الثاين

فقـد احتاطـت الالئحـة ملثـل هـذا االحتمال ،فجعلت

مهمـة وضـع احلكـم لـكل مـا مل يـرد بـه نـص مـن
اختصـاص جملـس إدارة االحتاد العريب السـعودي لكرة

القدم ،وال شـك يف أن هذا املجلس سرياعي عند اختاذه
القرار املالئم بشـأن املسـألة التي تسـتجد ،سـيكون من

بينهـا بلا ريب طبيعـة وخصوصية العالقة الناشـئة بني
الالعـب والنادي ،والتي تتسـم ومضمـون وخصائص

مغايـرة لغريهـا مـن العالقـات املشـاهبة ،فالعقـد بين

الطرفين قوامـه االعتبـار الشـخيص ،وهو عقد شـكيل
نموذجـي حمـدد املـدة ،وتبعيـة الالعـب للنـادي فيـه
مشـددة تتصـل حتـى باجلوانب الشـخصية مـن حياته،

وطريقـة إبرامـه تتطلب املـرور بإجراءات حمـددة تتعلق

بموافقـة جلنة االحتراف وفق آليـة معينـة وزمن حمدد،

أمـا االلتزامـات النامجة عنه فكثيرة وال تتوافـر جمتمعة
على األغلـب -يف عقد آخر ،كما أن الالئحة مل تدخرجهدا يف سـبيل إيـراد التفاصيـل واجلزئيـات والتدخل

يف كل كبيرة وصغيرة تتصـل بالعقـد والعالقـة النامجة

عنـه ،وأخيرا فـإن طريقـة حسـم النزاعـات املتعلقة به
مناطـة بلجنـة االحتراف وليـس القضاء.

ُسـبل تعزيـز ذاتيـة عقـد االحتراف وفقـا للنظـام

القانـوين السـعودي

إذا كانت اسـتقاللية وذاتية األحـكام املتعلقة بعقود

االحتراف بدأت تتبـدى وتتجىل يوما بعد يوم ،السـيام

بعد اسـتثناء املنظم هلـا رصاحة من نظـام العمل ،وتويل

احتـاد كـرة القـدم مهمة وضـع نظـام قانوين خـاص هبا
عىل صـورة الئحة تتضمـن خمتلف القواعـد واألحكام
املتعلقـة بتنظيـم هـذه العقـود بكافـة تفاصيلهـا املاثلـة

ومـا قـد يطرأ منهـا يف املسـتقبل ،أي ما سـميت بالئحة
االحتراف إضافة إىل قواعدها التفسيرية ،فـإن أحكام

هـذه العقـود يف تلك الالئحة مـا زالت حتتـاج إىل مزيد

مـن التمحيـص والصقـل السـيام مـن ناحيـة املضمون

والصياغـة القانونيـة املتعلقة هبا (املصـاروة2016 ،م).
ولعـل مـن ابـرز مـا يلفـت النظـر هنـا الصياغـة

القانونية للتسـمية التـي تم إطالقها على تلك الالئحة:

«الئحـة االحتراف وأوضـاع الالعبين وانتقاالهتم يف
اململكـة العربيـة السـعودية» ،إذ نعتقـد بأهنا غير دقيقة

مـن وجهين مها:

نخلـص ممـا سـبق إىل متيـز واختلاف األحـكام

أوال :أنـه ال يظهـر مـن خالهلـا أهنـا خاصـة بلعبـة

مـن نظرياهتـا يف عقـود العمـل ،وهـو مـا يشير بـدوره

أهنـا تنطبق بشـأن مجيـع الرياضـات ،وهو مـا ال يمكن

املطبقـة بصـدد عقـود االحتراف الرياضيـة عـن كثير

كـرة القـدم ،فتسـميتها عامة ،وقـد يقع يف بـال البعض
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نفيـه مـن خلال تسـميتها ،وإنما مـن خلال النظر إىل

2008م) ،فهـل يعقـل أن يكـون الغـرض مـن تسـمية

لالئحـة وهـي االحتـاد العـريب السـعودي لكـرة القـدم

الالئحـة كانـت غامضـة!؟ ..ال نعتقـد ذلـك ..إذ يتبني

نصـوص تلـك الالئحـة وإحكامهـا أو اجلهـة املصدرة
(املصـاروة2016 ،م).

هـذه القواعـد بالتفسيرية هـو اإلشـارة أو اإلقـرار بأن

مـن خالل اسـتقراء هذه األحكام املوجـودة يف القواعد

ثانيـا :أن هـذه التسـمية تتضمـن تزيـدا يف عبارهتـا،

التفسيرية أهنـا وضعت بغـرض تنظيـم وبيـان الكيفية

احتراف الالعبين ،وأوضـاع الالعبين ،وانتقـاالت

مـن الناحيـة العملية ،ال بقصد تفسيرها ،فهـي يف كثري

فهـي تشير إىل أهنـا تتعلـق بثلاث أمـور هـي:

الالعبين ،مـع العلـم بـأن عبـارة أوضـاع الالعبين

تشـمل احتراف الالعـب وانتقالـه ،إضافـة إىل أيـة
حالـة يكـون عليهـا الالعـب ،وال جيـدي نفعـا هنـا
االحتجـاج بإيـراد تسـمية الالئحـة على هـذا النحـو

بالرغبة يف اإلشـارة إىل موضوعات هـذه الالئحة ،وإال

لـكان مـن األدق واألفضـل اإلشـارة إىل باقـي أوضاع
الالعبين املحرتفين كأن تسـمى الالئحـة :الئحـة

االحتراف وأوضـاع الالعبين وانتقاالهتـم وإعاراهتم
واعتزاهلـم ...وهـو مـا ال يعقـل التسـليم بصحتـه ،لذا

كان مـن األجـدر اختيـار تسـمية أدل وأدق وأوجز ،إذ
يمكن هلـذا الغرض تسـميتها« :الئحة احتراف العبي

كـرة القـدم» أو «الئحـة أوضـاع العبـي كـرة القـدم
املحرتفني»(املصـاروة2016 ،م).

التـي يمكن مـن خالهلا وضـع الالئحة موضـع التنفيذ

مـن األحيـان تبين أحـكام ورشوط ونماذج وآليـات

تفصيليـة بغيـة إتاحـة وتيسير أمـر تطبيـق الالئحـة،

لذلـك كان مـن األدق وصفهـا بالقواعـد التنفيذيـة
ال التفسيرية ،وهـو مـا جيعـل التسـمية األدق هلـا على

النحـو اآليت« :القواعـد التنفيذيـة لالئحـة احتراف
العبي كـرة القـدم».

ومـا قيـل بشـأن الصياغـة القانونيـة لتسـمية الئحة

االحتراف وقواعدهـا التفسيرية ليـس ببعيـد عما

جيـب إعاملـه بشـأن كثير مـن النصـوص واألحـكام
الـواردة يف تلـك الالئحـة وقواعدهـا التفسيرية ،ذلك

أن العديـد مـن عيـوب الصياغـة القانونيـة تظهـر يف
جنبـات ونصوص كل منهـا ،فيكون مـن األوىل العمل

عىل إعـادة النظر يف هـذه الالئحة وقواعدها التفسيرية

وعلى غـرار ذلـك نعتقد أيضـا بعـدم دقة التسـمية

مـن حيث صياغتها ،بغية تطويرها وترسـيخ اسـتقاللية

االحتراف ونقصـد «القواعـد التفسيرية لالئحـة

يراعـى فيـه احلاجـات واملسـتجدات التـي تطـرأ بين

التـي أطلقـت على األحكام الصـادرة بموجـب الئحة
االحتراف وأوضـاع الالعبين وانتقاالهتـم يف اململكة

العربيـة السـعودية» ،فالتفسير وفقـا للقانـون يرتبـط

عـادة بالعبـارات والنصـوص الغامضـة (القيـام،

عقـود االحرتاف وتنظيـم أحكامها تنظيما جامعا مانعا
فترة وأخـرى ،وبام يسـهم يف تطوير أحـكام االحرتاف

الريـايض وضمان حقوق الالعبين واألنديـة وكل ذي
صلـة بعقـود االحتراف ،إضافـة إىل رفع مسـتوى لعبة
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كـرة القدم على الصعيـد املحيل والـدويل ،األمـر الذي

الالعـب إىل صفوفـه وإهنـاء عقـد احرتافـه مـع ناديـه

يف صنعـة الترشيعـات واألنظمـة وصياغتهـا.

وبمبلـغ حمـدد مسـبقا بين الناديين.

قد حيتـاج بدوره االسـتعانة بجهات ذات خبرة ودراية
وبتعبير آخـر ،فـإن احلاجـة تبـدو قائمـة لتطويـر

مضمـون الئحـة االحتراف مـن خلال تنظيـم كل ما

يطـرأ ويسـتجد مـن مسـائل تتعلـق بلعبـة كـرة القدم،
ليـس فيما يطـرأ ويسـتجد حمليـا فقـط ،بـل وعلى
املسـتوى الـدويل أيضـا ،فكثير مـن املسـائل الـواردة

يف اللوائـح املناظـرة يف الـدول األخـرى تدعـو احلاجة

إلقرارهـا وتبنـي مثلهـا يف الئحة االحتراف يف اململكة
العربيـة السـعودية ،خصوصـا وأنه ال مثيـل ألحكامها
يف العقـود األخـرى ،فهـي خاصـة بعقـد االحتراف،
ومـن قبيـل ذلـك على سـبيل املثـال ال احلرص مـا يأيت:
أوال .مسـألة السماح بإهنـاء عقـد االحتراف مـع

األول ،وذلـك وفـق رشوط حمـددة خالل مـدة اإلعارة
 .2إهنـاء عقـد االحتراف مـن قبـل ٍ
نـاد آخـر

وبإرادتـه املنفـردة بشرط االلتـزام بدفـع مقابـل مـايل
حمـدد اسـتناد ًا إىل نـص يسـمح بذلك يف عقـد احرتاف

الالعـب مـع ناديـه ،أو ما يعـرف بالبند الفاسـخ للعقد
)  (Release clauseكما يف قضيـة الالعب موتوزامل مع
نادي شـاختار دونيسـك األوكراين يف حمكمـة التحكيم

الريـايض (كاس) ) .(CAS2008/A/1519إذ تكمـن
احلكمـة من إيـراد مثل هـذا الرشط يف عقـد االحرتاف

احليلولـة دون تعسـف النـادي الـذي يلعـب حلسـابه
الالعـب يف مسـألة قبـول أو رفـض انتقـال الالعب إىل

نـاد آخـر ،وهو ما يصـب يف مصلحـة الالعـب عادة و

النـادي بواسـطة الغري أو ما يسـمى «الطـرف الثالث»،
إذ يتصـور أن يقوم شـخص ليـس طرفـ ًا يف العقد بإهناء

مر تفعا .

وفـق أحـوال ورشوط معينـة ،وهـو مـا يمكـن تصوره

االحتراف يف بعـض الدول ،ومثـال ذلك إسـبانيا التي

عقـد احتراف الالعـب مـع النـادي بنـاء على إرادتـه
يف حالتين مها:

كذلـك يف مصلحة النـادي إذا ما كان املبلـغ املتفق عليه
ونجـد هذا النـوع من احلكـم إلزاميـا يف كافة عقود

وضعـت نظامـا خاصـا يتضمـن اإللـزام بإضافـة البند

 .1إهنـاء عقـد الالعـب الـذي تـم إعارتـه بنـاء

الفاسـخ للعقـد يف مجيـع عقـود احتراف الرياضيني .و

يعرف باإلعــــارة مع وجــــــود بند بالشــــــــراء

الرياضيـة(Real Decreto 1006/1985 of 26 June,.

على إرادة النـادي املعـار إليـه هـذا الالعـب ،أو مـا
(Loan with option to buy) Player Contracts,

) ،2013إذ يتصـور أن ينـص عقـد إعـارة الالعـب

على إتاحـة الفرصـة للنـادي املعـار إليه ذلـك الالعب
يف أن يبـدي رغبتـه وبنـاء على إرادتـه املنفـردة يف ضـم

مثـال ذلـك املرسـوم امللكـي اإلسـباين لتنظيـم العقود

For the Regulation of the Employment of
)Professional Sportspeople
ثانيـا .بنـد إعـادة الشراء )(Buy back clause

والـذي خيـول النـادي الـذي قـام ببيـع عقـد الالعـب
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النتائج:

بإعـادة رشائـه خلال مـدة زمنيـه حمـدده ،عـادة ال

تتجـاوز مـدة السـنتني ،وبمبلـغ مـايل حمـدد ،خصوصا
إذا مـا رافـق ذلـك وجـود بعض الظـروف التـي تؤدي
إىل ارتفـاع هـذا املبلغ ،مثـل املشـاركات الدولية وعدد

األهـداف املسـجلة والبطـوالت التـي حصـل عليهـا

الالعـب بعـد انتقالـه لناديـه اجلديـد (Sportskeeda,

) .2016وتكمـن الفائـدة مـن هـذا النـوع مـن العقـود

بإعطـاء النـادي البائـع فرصـة اسـتعادة الالعـب إن
حقـق النجـاح يف ناديه اجلديـد ،وتعطي النـادي اجلديد
الفرصـة يف احلصـول على مبلـغ مـايل إذا مـا رغـب
النـادي األول يف إعـادة الشراء وهـذا مـا يميزهـا عـن
اإلعـارة.
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يتمتـع عقـد االحتراف بنظـام قانـوين خـاص

ومسـتقل عـن باقـي القواعـد القانونيـة الـواردة يف

الترشيعـات املعمـول هبـا يف الدولـة ،إذ يشـتمل هـذا

النظـام القانـوين اخلـاص عىل أحـكام وتفاصيـل كثريه
ً
خمتلفـا عـن باقـي العقـود املسماة التـي تتطـرق
جتعلـه
هلـا الترشيعـات املختلفـة ،وهـو مـا يدفـع للتسـليم
واالعتـداد بالذاتيـة واالسـتقاللية اخلاصـة هبـذا العقد
بـات أمـر ًا واقعا غير بعيد املنـال ،ولعل ممـا يعزز ذلك
ما يـأيت:

أوال :أن عقـد االحتراف خيتلف عن عقـد املقاولة

مـن أوجـه عـدة ،يعـد مـن أمههـا أن الالعـب خيضـع

إن مثـل هـذه األحـكام التـي تتميـز هبـا عقـود

للسـلطة اإلرشافيـة للنـادي ويلعب باسـمه وحلسـابه،

أيـة حال غير موجـودة يف الئحة االحرتاف السـعودية

يتمتـع فيـه املقـاول بنوع مـن االسـتقاللية ،كما أن ثمة

االحتراف وال نظري هلـا يف العقود األخـرى ،وهي عىل
النافـذة ،غير أنـه ال يسـتبعد أن تـدرج يف الئحـة
االحتراف مسـتقبال عنـد إصـدار الئحـة جديـدة ،مما

يؤكـد أن األحكام التي سـتطبق بشـأن عقـد االحرتاف
مسـتقبال سـتكون خمتلفـة وسـتفرض طبيعـة خاصـة

ومميـزة ملا هي عليه احلـال يف العقود التقليديـة كاملقاولة
والعمـل ،وهـو مـا يؤكـد رضورة اإلقـرار بذاتيـة هـذا

العقـد واسـتقالليته عاجلا أم آجلا.
خامتة:

جيـدر بنـا يف هنايـة دراسـتنا ملوضـوع ذاتيـة عقـد

احتراف العب كـرة القـدم التعـرض إىل أهـم النتائج

والتوصيـات التـي تـم التوصـل إليهـا.

األمـر الـذي ال يتصور مثله بشـأن عقـود املقاولة الذي
التزامـات يقضي هبـا عقـد االحتراف وال يوجـد مـا

يامثلهـا يف عقـد املقاولة.

ثانيـا :أن عقـد االحتراف خيتلف عن عقـد العمل

مـن وجـوه عديـدة ،إذ يعد مـن أبرزها املضمـون الذي

تتضمنـه عنارص العقـد وطبيعته ومضمـون االلتزامات
الناشـئة عنـه ،فعقـد االحتراف عقـد شـكيل نموذجي

يقـوم على اعتبـار الشـخص عىل نحـو واضـح ،كام أن
مقـدار التبعية التـي خيضع فيهـا الالعب للنـادي كبرية
ومشـددة ،إضافـة إىل أن أحـد طـريف العقـد هـو دائما

نـادي ريـايض أي شـخص معنـوي ،وأن مـدة العقـد
هـي غالبـا حمـددة ،وال جيـوز إخضاعه لشرط التجربة
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كما يف عقـود العمل.

يقر رصاحـة يف قانون العمل
ثالثـا :أن املرشع نفسـه ّ

بضرورة اسـتثناء عقـود االحتراف مـن أحكامـه ،فال

تطبق بشـأنه.

رابعـا :أن الئحـة االحتراف تنـص رصاحـة على

مصـادر األحـكام اخلاصـة بعقـد االحتراف ،وهـي

مصـادر خمتلفـة عـن باقـي العقـود وال سـيام عقـود
العمـل ،إضافـة إىل أن الالئحـة نفسـها تنـص على

رضورة الرجـوع إىل جلنـة االحتراف يف شـأن مـامل
يـرد بـه نـص يف الالئحـة ،وبذلـك يمتنـع االسـتناد أو
الرجـوع إىل أي حكـم يف أي عقـد آخـر أو حتـى يف

القواعـد العامـة مـن القانـون.
التوصيات:

يتطلـب اإلقـرار بالذاتيـة واالسـتقاللية اخلاصـة

بعقـد احتراف عقـد كـرة القـدم ومتايـزه عـن باقـي

العقـود إجيـاد أحـكام موضوعيـة منضبطـة جامعـة

التنفيذيـة لالئحـة احتراف العبـي كـرة القدم».

ثالثـا :جيدر باالحتـاد العريب السـعودي لكـرة القدم

القيـام بمراجعـة شـاملة لنصـوص الئحـة االحتراف

وتنقيحهـا مـن عيـوب الصياغـة القانونية التـي ختللتها
كالنقـص والتزيـد والغمـوض ،وهـو مـا ينطبـق أيض ًا
على القواعـد التفسيرية لتلـك الالئحـة ،إذ جيـدر
إجـراء مراجعـة شـاملة هلـا وعىل ضـوء أحـكام الئحة
االحتراف ،إلزالـة أوجـه التعـارض بينهما.

رابعـا :االهتمام بمضمـون القواعـد التـي تشـتمل

عليهـا الالئحـة ورضورة تطويرهـا وحتديثهـا عىل نحو
مسـتمر وكلما دعـت احلاجـة إىل ذلـك ،إذ ال مانـع من
االسـتفادة واالسـتعانة بما ورد يف اللوائـح املناظـرة

يف الـدول األخـرى مـادام أن ذلـك يصـب يف صالـح

تطويـر األحـكام املتعلقـة بلعبـة كـرة القـدم وإرسـاء
اسـتقالهلا ومتيزهـا.

املصادر واملراجع:

ومانعـة لـكل مـا يتصـل هبـذا العقـد ،حيـث توصلت

أو ًال :املراجع العربية

الدراسـة إىل رضورة السـعي إىل ذلك مـن خالل اآليت:
أوال :إعـادة النظـر يف التسـمية التـي تـم إطالقهـا

على الئحة االحتراف وأوضاع الالعبين وانتقاالهتم،
بحيـث تصبـح على النحـو اآليت« :الئحـة احتراف

العبـي كـرة القـدم» أو «الئحـة أوضـاع العبـي كـرة

القـدم املحرتفين».

ثانيـا :يفضـل اسـتبدال التسـمية التـي تـم أطالقها

على القواعـد التفسيرية لالئحـة االحتراف وأوضاع
الالعبين وانتقاالهتـم بتسـمية أخـرى هـي« :القواعـد
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