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ضي يف التشريع اجلزائري عقد التدريب الر

2عباسة طاهر- 1فضل حممد

ديس  مستغامنكلية احلقوق والعلوم السياسية.1 جامعة عبد احلميد بن 
ديس  مستغامنكلية احلقوق والعلوم السياسية.2 جامعة عبد احلميد بن 

امللخص:
ضيني وإع يئة الر ت من الضروري اللجوء إىل خدمات املدربني سواء تعلق دف  دادهم للمنافسات، 

ضات الفردية أو اجلماعية. لر األمر 
لنادي، وكذا  ً البحث عن التكييف القانوين للعقد الذي يربط هؤالء املدربني  من هذا املنطلق، أصبح ضرور

يع اجلزائري.االلتزامات املرتتبة عن هذا النوع من العقود يف التشر 
ضي، عقد العمل، القانون األساسي، األجوركلمات مفتاحية:  املدرب، الر

Résumé
Pour préparer un sportif à des compétitions, il est nécessaire d'utiliser les

services d'entraîneurs, que ce soit dans les sports individuels ou collectifs.
De ce point de vue, il est nécessaire de rechercher la qualification

juridique du contrat qui lie ces formateurs au club, ainsi que les obligations
résultant de ce type de contrat dans la législation algérienne.

Mots-clés: Coach, Sportif, Contrat de travail, Statuts, Salaires.
---------

Abstract:
To prepare sportsman for competitions, it is necessary to use the services

of coaches, whether in individual or collective sports.
From this point of view, it is necessary to seek the legal qualification of the

contract which binds these trainers to the club, as well as the obligations
resulting from this type of contract in the Algerian legislation.

Keywords: Coach, Sportsman, Employment Contract, Statutes, Wages.
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مقدمـــة
هتمام كبري من الفقه القانوين وأصبح يرتكز حتضى دراسة نظرية العقد وتطبي ا يف العقود املسماة  قا

لقبول من غري احلاالت الواردة حتت بند العقود املسماة يف  البحث القانوين على بعض صور ارتباط االجياب 
ا تثري مشكالت عملية حقيقية، فيحاول الوقوف عند هذه الصور  وحتليلها القانون املدين، اليت جيد الفقه أ

) خاصة وأن contrats nommésوحماولة أدراجها حتت إحدى التكييفات القانونية للعقود املسماة (
ا (ضحى حممد سعيد  لنظر للخصوصية اليت تنفرد  هذا النوعمن العقود أصبح يستحق التنظيم 

الت اليت حتتاج ) فعقد التدريب وبوصفه من العقود الغري املسماة أصبح يطرح عدة تساؤ 2005النعمان.
للبحث يف حماولة للوصول إىل اجابة عنها ولعل أهم هذه التساؤالت هي ما هو التكييف القانوين لعقد 
ضي وما هي خصائصه وما هي االلتزامات الناشئة عن هذا النوع من العقود    يف التشريع  التدريب الر

اجلزائري.
املبحث األول : مفهوم عقد التدريب وخصائصه 

خالل هذا املبحث سنحاول معرفة موقف املشرع اجلزائري من خالل دراسة املرسوم التنفيذي رقم من 
(entraineurs) 06/297احملدد للقانون األساسي للمدربني(املرسوم التنفيذي رقم 06/297

(statut des (املطلب األول) ضي يف مقسمني هذا املبحث إىل مطلبني، مفهوم عقد التدريب الر
صائص هذا العقد يف (املطلب الثاين).وخ

ضي  املطلب األول مفهوم عقد التدريب الر
هو يف حبث دائم عن نتائج وألقاب قد  ضي سوآءا كان حمرتفا أو هاو ممّا ال شك فيه أّن أي ر

ضية  ومن هنا أصبحت احلاجة امللحة للمدربني )performances sportives(حتسن من أداءاته الر
ضات الفردية أو اجلماعية.أمر ض لنسبة للر ضي، سواء  روري يف جناح أي نشاط ر

فأندية كرة القدم مثال أصبحت تتهافت على خدمات املدربني الكبار ولو من جنسيات اجنبية وهذا 
ملراكز األوىل ونيل األلقاب والبطوالت. للظفر 

لني الذين يضمنون تنشيط ممارسة كل األشخاص املؤههم"06/297إّن املدربني حسب املرسوم 
ضيني وحتضريهم وتدريبهم قصد املشاركة  ضي أو جمموعة الر ضي وتربية الر اختصاص ر

ضية" (املادة ( ضية وحتقيق األداءات الر )06/297) من املرسوم 02يف املنافسات الر
(Toute personne qualifiée assurant l’animation d’une discipline sportive) .

ضي طبقا للتشريع اجلزائري، أّما عن مهامه فتتلخص يف ما يلي : هذا عن مفهوم املدرب الر
ضي مبناسبة الرتبصات واملنافسات؛ طري ومرافقة الر
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ضي من حيث التكوين والرتبية؛ ضمان حتضري الر
 ضية الشابة وانتقائها وتوجيهها؛ تطبيق معايري اختيار املواهب الر
ضية وإسرتاتيجية تطوير النادي؛ اقرتاح السياسة الر
 .ضي املشاركة يف تكوين مستخدمي التأطري الر

ضي كما يبدي رأي يف أي توظيف أو  إبداء الرأي بشأن اجلانب التأدييب الذي خيضع له الر
ضة اجلديد(املادة( ضيني. ما جيب التذكري به أن قانون الر ) 13/05ون رقم ) من القان59حتويل للر

ضي على غرار املدربون التقنيون والذين ميارسون  يكون قد أدرج املدربني ضمن مستخدمو التأطري الر
ضة وشبه الطبيني. مهام اإلدارة والتسيري وأطباء الر

املطلب الثاين : خصائص عقد التدريب
) فإن من بني خصائص 2005على ضوء بعض الدراسات الفقهية (األستاذ ضحى حممد سعيد النعمان.

عقد التدريب أنّه:
 نّه عقد تباديل؛ عقد ملزم للجانبني أو 
أنه من عقود املعاوضة؛
عقد مستمر التنفيذ؛
أنّه عقد رضائي؛
 .من العقود اليت تقوم على االعتبار الشخصي

لعودة إىل أحكام املواد  فإنّنا نستخلص ما يلي:06/297من املرسوم 24و22،23أّما 
 قي عقود العمل التقليدية اليت ميكن إبرامها ملدة غري أنّه عقد عمل حمدد املدة، وهذا ما جيعله خيتلف عن 

.90/11) طبقا للقانون رقم C.D.Iحمدودة ( 
 ضية أنه عقد شكلي، مبعىن أنه خيضع لشكلية معينة وهي وجوب إيداعه واملصادقة عليه من االحتادية الر

) خبالف عقود العمل الكالسيكية Nul effetملصادقة يعد العقد عدمي األثر (املعنية، وبدون هذه ا
اليت ال ختضع ألي شكلية أو مصادقة.

،لتايل ال ميكن إيداع أنّه عقد مكتوب، حبيث ال ميكن تصور عقد مدرب غري مكتوب أي شفهي و
لنسبة للقانون   الذي يقبل ويعرتف 90/11وتسجيل واملصادقة على العقود الشفوية كما هو احلال 

) 08لعقود الشفهية، مبعىن أن عالقة العمل قد تنشأ بعقد كتايب أو غري كتايب، حسب املادة الثامنة (
اعتمدت 2016من قانون عالقات العمل (جيب اإلشارة أّن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خالل موسم 

.(contrat type)على عقد منوذجي للتدريب 
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ة. املطلب ال ثالث: متييز عقد التدريب عن بعض العقود املشا
ضي عن طريق فصله ومتييزه عن النظم القريبة منه، فقد يتصور وجود  يتحدد نطاق عقد التدريب الر
شبه كبري بينه وبني عقود أخرى كعقد االستعمال ن الذي يلتزم مبقتضاه أحد الطرفني أن ميكن الطرف 

)2009ة أو ملعب مع تقدمي أدوات االستعمال (فرات رستم أمني اجلاف.األخر من استعمال صال
يئة املكان، واستعمال العتاد،  غري أّن االستعمال يتميز عن نشاط التدريب، فاألول ينصب على 
يف حني أن الثاين ينصب على التدريب الالعبني وتكوينهم وتربيتهم وتلقينهم جمموعة من املعلومات النظرية 

ية اليت تساعدهم على اكتساب مهارات تؤهلهم للفوز يف املنافسات.والعلم
ضي عن عقد التمهني  أوال : متييز عقد التدريب الر

ضي مع عقد التعليم املهين كون املتدرب يف كال العقدين تنقصه اخلربة  يشرتك عقد التدريب الر
غري أّن اخلالف يكمن يف كون الالزمة فيحاول احلصول عليها من خالل طلب خدمات معلم أو مدرب

) هو عقد تلتزم مبوجبه املؤسسة املستخدمة بضمان تكوين 81/07من القانون رقم 10التمهني (املادة 
لعمل لديها طيلة مدة العقد، ويتقاضى عن ذلك أجرا مسبقا  مهين منهجي للمتمهن، يلتزم مقابل ذلك 

حيدد سلفا.
ضي خيتلف عن عقد التمهني من عدة من التعريف الذي جاء به قانون التمه ني يظهر أن عقد التدريب الر

نواحي:
 عقد التمهني غالبا ما يربم بني شخص طبيعي من جهة وهو ممتهن وشخص معنوي املتمثل

ضي تكون أطرافه دائما  يف اهليئة املستخدمة من جهة أخرى، يف حني أن عقد التدريب الر
ضي من  نية.أشخاص طبيعية، املدرب الر جهة والالعب أو جمموعة الالعبني من جهة 

 املمتهن يف عقد التمهني يتقاضى أجرا مقابل العمل املقدم عن فرتة التمهني، يف حني املدرب هو
ضيني. من حيصل على أجور وتعويضات عن خدمات التدريب املقدمة لفائدة النادي أو جمموع الر

ع لقانون العمل واالتفاقيات اجلماعية للهيئة املستخدمة املمتهن يف عقد التمهني يعترب أجري وخيض
وأنه يستفيد يف إطار التغطية االجتماعية من الضمان االجتماعي والتأمني من احلوادث العمل واملنح 

)81/07من القانون رقم 16العائلية (املادة 
من القانون رقم 25ة (املادة كما ختضع النزاعات املرتتبة عن تنفيذ عقد التمهني إىل إجراءات املصاحل

ضي فال يعترب أجريا وال يستفيد من احلماية 81/07 ضي املستفيد من خدمات املدرب الر ) أّما الر
ضي يف إطار ما يسمى بنظام  ت القضاء االجتماعي، إال إذا مارس نشاطه الر االجتماعية وكذا ضما

ضي(املرسوم التنفيذي رقم  ).15/73االحرتاف الر
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ضية  نيا: متييز عقد التدريب عن عقد املسابقة الر
ضية بروح تنافسية تنتهي  ضية ميارس أشخاصها لعبة ر ضية هي منط من أمناط األنشطة الر املسابقة الر

ضية والتتويج بتفوق 2009مبعرفة املتفوق فيهم(فرات رستم. ) فاهلدف من التدريب هو االعداد للمسابقة الر
ضي.ر

ضية وهدف التدريب  دف الدخول يف املسابقة الر ضي، قد يتم  خنلص إىل القول أن عقد التدريب الر
ضي وكالمها ممكن أن يكون بعوض أو  ضية، ويتمثل يف التفوق الر ضي هو هدف ممارسة املسابقة الر الر

التفوق ملصلحة شخص معني هو بدون عوض ولكن العقد بني املدرب واملتدرب تشرتك فيه نية الطرفني يف
لنسبة للمتعاقدين متعارضة، فكل منها يبغي الفوز لنفسه واخلسارة  املتدرب أّما يف عقد املسابقة، فاملصلحة 

) . 2009ملنافسه (فرات رستم.
ضي املطلب الرابع: التكييف القانوين لعقد التدريب الر

م املشتغلني إّن حتديد الطبيعة القانونية ألي عقد من العقو  د يعد من أهم الّدراسات القانونية اليت 
بدراسة القانون، فإضفاء وصف قانوين معني على عقد من العقود يفيد يف معرفة الّنظام القانوين الذي خيضع 

) ما جيب اإلشارة إليه، أنّه غالبا ما يذهب قصد الباحثني 2007له هذا العقد(عبد احلميد عثمان اخلفي. 
لعكس، على الرغم من وجود الفارق بينهما، فإذا كان إىل إعطاء معىن التكييف للطبيعة القانونية أو 

التكييف يعين إعطاء الوصف القانوين الصحيح للواقعة املعروضة، فالطبيعة حتدد نوع القانون املطبق (القانون 
لألحو  أو قانو جتار مدنيا أو قانو ال الشخصية، أّما التكييف فهو انطالقة مبعناه اخلاص) كما لو كان قانو

تطبيق القانون على الواقعة املعروضة أمام القاضي لينتهي إىل كون العقد حمل النزاع هو عقد اجيار أم بيع 
).2009وبطبيعة احلال فاملعىن الذي نقصده هنا هو التكييف القانوين (فرات رسم.

ضي، فهل هذا العقد  يعد نوعا أخذ الفقه على عاتقه مواجهة مشكلة التكييف القان وين لعقد التدريب الر
من أنواع عقود العمل ،وتطبق عليه  قواعد وأحكام هذا العقد، أم أنّه عقد مقاولة خيضع لقواعد قانونية 

) فال هو من طائفة contrat suis generisمفصلة ضمن القانون املدين، أم أنه عقد ذو طبيعة خاصة (
قبيل عقود املقاولة ملا يتصف به من خصائص ختتلف عن خصائص هذين العقدين.عقود العمل وال هو من

ضي عقد عمل أوال : عقد التدريب الر
يرى جانب من الفقه أن عقد العمل وعقد التدريب يشرتكان من حيث العناصر املكونة هلذه العقود 

مقابل أجرة يلزم بدفعها الطرف األخر.مادام أن كالمها يردان على أداء عمل يلتزم به أحد الطريف العقد يف
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ضي على أنه عقد عمل مادام توافر عنصر العمل واألجر دون  ومن هنا مت تكييف عقد التدريب الر
) املتمثلة يف خضوع املدرب لرقابة وإشراف النادي كهيئة la subordinationإمهال عنصر التبعية (

مستخدمة.
ه أمهيته يف عقد العمل وهو املدة، حيث ال نتصور أن يربم مدرب كرة هذا كما ال ميكن انكار عنصرا أخر ل
قدم عقد تدريب ملدة غري حمددة زمنيا.

ضي عقد مقاولة نيا : عقد التدريب الر
نّه: " عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن 549عرفت املادة  من القانون املدين اجلزائري عقد املقاولة 

ي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد األخر"، يظهر من التعريف املقدم، إّن كال من عقد يصنع شيئا وأن يؤد
ضي وعقد املقاولة ينصبان على أداء عمل يلتزم به أحد الطريف العقد مقابل أجر ولكن على  التدريب الر

ح بني العقدين ال ميكن الرغم من هذا التشابه املوجود بني عقد التدريب وعقد املقاولة، فإّن هناك تباين واض
ضي وطبيعة التزام املقاول الذي  إغفاله، فمن حيث طبيعة التزام املدرب الذي ينشأ عند عقد التدريب الر
ينشأ عن عقد املقاولة، فاألصل يف التزام املدرب ـ يف الغالب ـ   هو التزام ببدل عناية وليس بتحقيق نتيجة، 

التزام بتحقيق نتيجة وليس بدل عناية، فااللتزام الذي يتعهد به املقاول، أّما املقاول فاألصل يف التزامه أنه 
) ومن جهة 2005تتحدد نتيجته بتحقيق أداء أو اجناز معني بذاته وحمدد يف شكله النهائي(فرات رستم.

أخرى فاخلالف بني العقدين يكمن يف أن شخص املقاول ليس حمل اعتبار خبالف شخصية املدرب واليت 
لنظر إىل الكفاءة contrat intuitu personnae)حمل اعتبار عند التعاقد (تكون أصال وهذا 

متام التدريب فإّن عقده ينقضي دون إمكان التنفيذ  واملؤهالت الشخصية فلو تويف مدرب أو عجز عن القيام 
).2009على تركته (فرات رسم.

ضي لثا: موقف املشرع اجلزائري من تكييف عقد التدريب الر
ائيا يف مسألة التكييف القانوين لعقد  إّن املؤكد والغري متنازع فيه أّن املشرع اجلزائري يكون قد فصل 

ضي وهذا من خالل تصفحنا للمرسوم التنفيذي رقم والسيما أحكام املواد من 06/297التدريب الر
العمل هلذه الفئة من األجراء.من نفس املرسوم التنفيذي واخلاصة بعالقات 32إىل نص املادة22املادة

)، ويتم CDD) اعتربت العقد املربم هو عقد عمل حمدد املدة(22فالفقرة الثانية من نص املادة (
) أّما الفقرة الثالثة من 90/11اخلاص بعالقة العمل (القانون رقم 90/11تنفيذه طبقا ألحكام القانون 

ضية املختصة من أجل املصادقة ) فأخذت هذا العقد إىل وجوب إيد22نص املادة ( اعه لدى االحتادية الر
)homologation سبق إلحدى حماكم جملس قضاء وهران أن رفضت دعوى مدرب على أساس أّن) (
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ضية.) وبدون هذا االجراء يبقى العقد عدمي  العقد الذي حبوزته غري مسجل ومصادق عليه من االحتادية الر
.24الثانية من املادة ) حسب الفقرةnul effetاألثر (

ومن هنا ميكن القول أن عقد عمل املدرب و خالفا لعقود العمل التقليدية، خيضع لشكليات املصادقة، هذه 
املصادقة ال يتطلبها القانون يف عقود العمل بل الرتاضي و االجر  يكفيان إلبرام مثل هذه العقود (هناك من 

ضية يعترب انتهاك ملبدأ الّرضائية الذي حيكم العقود).اعترب أن اشرتاط املصادقة يف العقود ال ر
من املرسوم السابق الذكر جيب أن يتضمن 23ما جتب اإلشارة إليه أّن عقد عمل املدرب وحسب املادة

وحتت طائلة البطالن:
 موضوع العقد والنتائج املرجوة؛
 حقوق والتزامات املدرب؛
 مدة وسبب العقد؛
 والعطل؛تنظيم ساعات العمل
األحكام املالية، األجور والتعويضات؛
كيفيات مراجعة و فسخ العقد؛
.اية العقد دخول حيز التنفيذ و

أّما فيما خيض النزاعات  اليت ميكن أن تنشأ عند تنفيذ هذا النوع من العقود وإضافة إىل   وسائل تسوية 
كطريق بديل بعد تعثر (l’arbitrage)نزعات العمل الفردية، استحدث هذا املرسوم إجراءات التحكيم، 
).06/297من املرسوم 32إجراءات املصاحلة على مستوى االحتادية أو الرابطة املختصة (املادة 

ره القانونية املبحث الثاين: أركان عقد التدريب و أ
ضي (املطلب االول)،  مث عرض سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق ألركان عقد التدريب الر

االلتزامات القانونية للمدرب من خالل املطلب الثاين، وتليه حقوق هذا االخري جتاه النادي أي التزامات 
اللتزامات يف عقد التدريب  ضي يف مواجهة املدرب (املطلب الثالث)، وأخريا جزاءات االخالل  النادي الر

ضي ( املطلب الرابع). الر
ريباملطلب االول: أركان عقد التد

تطبيقا للقواعد العامة اليت حتكم العقود، فإّن لعقد التدريب ثالثة أركان أساسية تتمثل يف الرتاضي واحملل 
احملل يف عقد التدريب هو اخلدمة اليت يقدمها املدرب ويلتزم بتأديتها، واملتمثلة يف تدريب والّسبب. إنّ 

مج املتفق عليه يف العقد. أّما السبب يف عقد التدريب فهو الغرض الذي  الالعب أو الالعبني حسب الرب
)2009يسعى إليه كل طرف للوصول إليه من خالل هذا العقد (فرات رستم.
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ضي يفرض علينا التعريف بطريف العقد و هذا قبل دراسة احملل والسبب. إّن الكالم يف أركان عقد التدريب الر
ضي أوال: طرفا عقد التدريب الر

غالبا ما يربم عقد التدريب بني املدرب والنادي، مادام أن القانون اشرتط املصادقة على عقود التدريب 
ضية املعنية  ضية ، من طرف اهليئات الر فيمكن اعتبار االحتادات أو الرابطات كأطراف متدخلة يف العقود الر

ضي، كما هو الشأن يف حالة جلوء العب التنس أو  وقد يكون الالعب طرفا يف العقد عوض النادي الر
السباح إىل مدرب خاص، ففي هذه احلالة عقد التدريب يربم بني هذا الالعب ومدربه مباشرة دون تدخل 

ي.الناد
طبقا لألحكام العامة اليت حتكم تكوين العقد جيب توافر إرادتني متوافقتني، فإذا كان الرتاضي  يكفي لوجود 
العقد، فإنّه ال يكفي لصحته، بل جيب لكي يعترب العقد صحيحا، أن يكون صادرا من شخصني يتمتعان 

العيوب اليت تشوب الرضا (فرات ألهلية الالزمة لعقده، و أن يكون رضا كل منهما سليما، أي خايل من
).2009رستم.

املدرب :- 1
ألهلية القانونية الالزمة إلبرام العقد، أي االهلية العامة للمدرب اليت متكنه من  جيب أن يتمتع املدرب 

إبرام العقد حسب القواعد الواردة يف القانون املدين.
ا صالحية ا ملدرب للقيام بعملية التدريب لألندية والفرق اليت تعاقدت أّما األهلية اخلاصة للمدرب فيقصد 

من 16معه، فالكفاءة واملؤهالت الفنية والعلمية هي اليت تؤهل املدرب ملباشرة مهنة التدريب، فمثال املادة 
كان أن ميارس وظائف مدرب إذا مل يكن حاصال على 06/297املرسوم رقم  نصت على أنه ال ميكن أ

ت أو الرابطات املختصة شهادات وإجاز  (licence d’exercice)ات تسلم له من االحتاد
دف الالعب:-2 ضي إىل مدرب يكون  ميكن لالعب أن يكون طرفا يف عقد التدريب، فلجوء هذا الر

ضي. حتسني االداء الر
ضي حسب نص املادة  ملمارسة ، "هو كل ممارس معرتف له طب13/05من قانون رقم 58إّن تعريف الر يا 

ضية ". ضي أو مجعية ر دي ر على إجازة ضمن  ضية و متحصل قانو الر
ضي اهلاوي  ضي احملرتف (sportif amateur)وهنا جيب التمييز بني الر sportif)والر

Professionnel) ضي احملرتف يتقاضى مقابال عن العمل الذي يؤديه للنادي، فإن ، فإذا كان الر
لنسبة له نشاطا رئيسيا و ال يتقاضى مقابلها أجر، بل تسدد له تعويضات الر ضة  ضي اهلاوي ال متثل الر

ضي. مقابل املصاريف اليت أنفقها خالل ممارساته للنشاط الر
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ضي:- 3 ضي هذا النادي نصت عليه النادي الر غالبا ما يكون الطرف الثاين يف العقد هو النادي الر
ضية هاوية وأخرى نوادي 13/05ا بعدها من قانون وم72املادة  ، حيث صنفت النوادي إىل نوادي ر

ضية  ضية حمرتفة، فإذا كان النادي اهلاوي ميثل مجعية ر ذات نشاط غري (association sportive)ر
ضية احملرتفة تعترب شركات جتارية ذات هدف مربح و تسري طبقا ألحكام قانون اجلمعيات، فإن النوادي الر

ضي  و ختضع ألحكام القانون التجاري.(société commerciale à objet sportif)ر
نيا: احملل والسبب يف عقد التدريب

ضيني، أي النشاط  ضة املراد تدريبها وتعليمها لالعبني أو الر احملل يف عقد التدريب هو نوع الر
ضي التنافسي. الر

ضية حسب فلو نتصفح قانون الر ضة اجلديد، فأنّنا سوف نالحظ أن املشرع قسم األنشطة البدنية والر
طبيعتها ونظمها كما يلي:

ضة املدرسية واجلامعية؛ الر
ضة العسكرية؛ الر
 ضة االشخاص املعوقني؛ ر
ضة املنافسة؛ ر
ضة النخبة واملستوى العايل؛ ر
ضة للجميع؛ الر
ضة يف عامل الشغل؛ الر
ضات التقليدية.( املادة األل ).13/05من قانون 13عاب والر

ضية رمسية وأخرى غري  ضية فردية وألعاب مجاعية وألعاب ر ضات إىل ألعاب ر كما ميكن تقسيم الر
ضية غري تنافسية. ضية تنافسية وألعاب ر رمسية وهناك ألعاب ر

لّنسبة للمدرب هو ا ضي هو قيام أّما السبب يف عقد التدريب  لّنسبة للنادي الر حلصول على أجور، و
ضيني بغية احلصول على أرقام قياسية وألقاب  لشكل والطريقة اليت حتسن من أداء الر املدرب بتدريب الفريق 

وبطوالت.
املطلب الثاين: االلتزامات القانونية للمدرب

داء عموما يقسم الفقه االلتزامات من حيث احملل إىل التزا م بنتيجة أو االلتزام بوسيلة، فهل املدرب يلتزم 
، األصل (Obligation de moyen)أو التزام ببذل عناية؟ (obligation de résultat)نتيجة 

يف التزام املدرب هو التزام بوسيلة أو ببذل عناية يف التدريب، وذلك لتدخل عنصر االحتمال يف النتيجة واليت 
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إرادة املدرب وحده، وذلك ألن املدرب مهما حاول يف إيصال املعلومات النظرية ال ميكن أن تتوقف على
والعملية إىل الالعب، يبقى الدور الرئيسي لالعب يف استيعاب هذه املعلومات وتطبيقها عمليا  لذلك ال 

ملدرب مل يبذل ميكن مساءلة املدرب عن عدم حتقيق النتيجة اليت يبتغيها الطرف األخر إال يف حالة إثبات أّن ا
ضي اليت تربم بني 2005العناية  الواجبة عليه (فرات رستم. .) إال أنّه حاليا أن أغلب عقود التدريب الر

لكأس أو  ضة كرة القدم، تتضمن بنودا مفادها أنه على املدرب الفوز  النوادي واملدربني، السيما يف ر
العقد إىل الفسخ مبعىن أن العقد قد تضمن شرطا البطولة، أو التأهل إىل دور تصفوي معني، وإال تعرض

داء (clause Résolutoire)فاسخا  ،و من هنا ميكن القول أن املدرب يف هذه احلالة يكون قد التزم 
نتيجة وليس االلتزام  بوسيلة وبذل العناية.

ريب يلتزم مبوجبه املدرب لّنسبة للمشرع اجلزائري يف رأينا ال ميانع من إدراج أي بند أو شرط يف عقد التد
لعكس يف نظر املشرع فإّن االلتزام  يصال النادي إىل األدوار النهائية بل  داء نتيجة معينة، كأن يلتزم مثال 

وبصيغة األمر 06/297من املرسوم 23بنتيجة معينة يعترب شرطا يف العقد وهذا ما جاء يف أحكام املادة 
يت: املوضوع واألهداف والنتائج املنتظرةجيب أن يتضمن عقد العمل، " أنّه ".حتت طائلة البطالن، ما 

املطلب الثالث: التزامات النادي اجتاه املدرب
ر  ما دام أّن عقد التدريب من العقود امللزمة للجانبني، فإّن هذا العقد يرتب جمموعة من اآل

ضي. ومن األمثلة على هذه االلتزامات اليت وااللتزامات واليت تقع على عاتق الطرف األخر وهو الن ادي الر
ا النادي هي تقدمي املعدات واآلالت  الضرورية يف إجناز برامج التدريب. يتعهد 

وأّن أهم االلتزامات املفروضة على النادي كهيئة مستخدمة هو االلتزام بدفع االجر كركن أساسي يف عقد 
ضي، هذا االجر الذي يدفع يف املكان والزمان املتفق عليه.التدريب الر

ضية حمضة، كالتزام الالعب بتخصيص وقت للتدريب،  هناك جمموعة  أو طائفة من االلتزامات ذات طبيعة ر
تباع  ضي  خر عن مواعدها، أو تغيب دون عدر مشروع، وكذا التزام الر ي جزء منها، أو  دون تفريط 

يتناول إال االغذية  اليت يقررها املشرف الغذائي، وهذا مع مراعاة نظام غذائي معني، فالالعب احملرتف ال 
ي إدالء أو تصريح إال بعد  نظام االسرتجاع والرّاحة حسب طبيعة املنافسة وعدم اللجوء إىل الّصحافة 

) 2009احلصول على موافقة خطية بذلك (فرات رستم.
la fourniture du)ولكن رغم كل هذا يبقى تقدمي العمل ( travail من أهم االلتزامات اليت يرتبها

ضي احملرتف  ) ، أّما عن حقوق املدرب  يف ظل Serge Pautot, Michel Pautotعقد الر
التشريع اجلزائري، وعلى غرار احلق يف األجر والتعويضات يستفيد املدرب من نظام احلماية االجتماعية 
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امني ضد خماطر املنافسات، دون إغفال عملية التكوين ) والطّبية والت16/152(املرسوم التنفيذي رقم 
املستمر وجتديد املعارف وحتسني املستوى.

ضي: اللتزامات يف عقد التدريب الر املطلب الرابع: جزاءات االخالل 
قد ال يتحقق تنفيذ االلتزام التعاقدي يف مجيع االحوال، فقد يهمل الطرف االخر تنفيذ التزامه او ميتنع عن 

فيذه، أو يستحيل عليه التنفيذ نتيجة خطأ صادر عنه أو عن الغري، فيحق للمدرب يف هذه األحوال أّن تن
لتنفيذ العيين (فرات رستم. ).2009يطالب بفسخ العقد مع التعويض، أو 

اللتزام  ضي، جبزاء االخالل  اللتزامات اليت يفرضها عقد التدريب الر ميكن تلخيص اجلزاءات االخالل 
حكام العقد.ب دفع االجر، مث جزاء مسؤولية املدرب عن اإلخالل 

اللتزام بدفع األجر:  خر يف دفعها يف وقت أوال: جزاء اإلخالل  إذا تقاعس النادي عن دفع االجور أو 
االستحقاق جاز للمدرب أن يطلب التنفيذ العيين أو فسخ العقد دون االخالل يف حقه يف طلب التعويض.

ستصدار حكم قضائي يلزم الطرف االخر بتسديد ما عليه من أجور، فإّن طلب ويكون الت نفيذ العيين 
املدرب الفسخ، خيضع هذا الطلب لسلطة القاضي التقديرية  الذي له سلطة رفضه إذا كان املقدار املتبقي من 

لنسبة إىل كامل األجر (فرات رستم. )..2009االجر قليال 
اليت توجب على كل 06/297من املرسوم 28دربني اجلزائريني نظمته أحكام املادة إّن دفع األجور للم

ضي احرتام االجرة احملددة يف عقد العمل، وهذا يف أجل أقصاه أخر يوم من كل  دي أو هيكل مجعوي ر
ألجور و التعويضات أو املنح املستحقة للمدرب من هذ ا االخري شهر، مع إمكانية تقدمي كل احتجاج يتعلق 

).06/297من املرسوم التنفيذي 28و23يف اآلجال املنصوص عليها يف العقد (املواد 
أما النزاع يف مادة عقود املدربني فيؤول اختصاصه إىل االحتادية  أو الرابطة املختصة، مع إمكانية املدرب من 

ضي  ون حرمانه من اللجوء إىل عند عدم تسوية نزاعه، وهذا كله د(T.A.S)إخطار حمكمة التحكيم الر
ا (املادة  من املرسوم 32احملكمة املختصة قصد احلصول على حقوقه طبقا لألحكام اإلجراءات املعمول 

.).06/297التنفيذي 
ا قانون  جرة العمل (املواد من 90/11إن االحكام اليت جاء  ) تعترب أحكام عامة 86إىل 80واخلاصة 

ان احكام املرسوم التنفيذي احملدد للقانون األساسي للمدربني تبقى أحكام لنسبة للمدرب ، يف حني
خاصة.

ملسؤولية املدنية للمدرب :  ا إما لثا: جزاء اإلخالل  ضي ال خترج عن كو إّن مسؤولية املدرب الر
لتزام يقرره العقد املربم بينه وبني الطرف األخر، أو تنشأ ع لتزام يفرضه مسؤولية تنشأ عن االخالل  ن إخالل 

). 2009القانون (فرات رستم.
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غالبا ما تنشأ مسؤولية عقدية يتحملها املدرب نتيجة إخالله ببنود العقد، و لكن قد تكون هذه املسؤولية 
ملدرب رابطة عقدية. تقصريية كإصابة الغري ممن ال تربطهم 

لية و هو املسؤولية التأديبية اليت متارسها االحتادية جبوار هذه االمناط من املسؤوليات هناك نوع أخر من املسؤو 
ر عقد التدريب  ، وهذا بسبب سلوك املدرب الغري (suspension du contrat)عن طريق توقيف أ

).06/297من املرسوم 33الالئق أو املخالف لألخالق أو بسبب عقوبة جزائية (املادة 
la suspension de la licence)مارسة كما ميكن للمدرب أن يتعرض للتوقيف إجازة امل

d’exercice) دي جزائري أو أجنيب أو مل يدرج يف 03إذا مل حيصل يف فرتة سنوات على عقد عمل مع 
.)06/297من املرسوم 34إطار الرتبصات املنظمة رمسيا من طرف االحتادية (املادة 

ديني أو أكثر يف نفس ديبية للتوقيف ملدة سنتني يقررها كما يتعرض املدرب الذي يتعاقد مع  الوقت لعقوبة 
ضية الوطنية املعنية (املادة  ضة أو االحتادية الر لر ).06/297من املرسوم 35الوزير املكلف 

ت أو الرابطات ينزل على املدرب  للّرتبصات املنظمة واملربجمة من طرف االحتاد إّن الغياب الغري املربر قانو
ت التأديبية 06/297من املرسوم 36يف عن املمارسة(املادة عقوبة التوق ). ، ما جتب مالحظته أّن العقو

املسلطة على املدرب يف القانون اجلزائري ذات طبيعة ثالثية أي ميكن أن تصدر عن النادي الذي ميارس 
ة عن الرابطة أو سلطته التأديبية يف مواجهة املدرب بوصفه اجري، كما ميكن أن يتلقى هذا املدرب عقوب

االحتادية كجزاء عن إخالله بقواعد ممارسة مهنة التدريب، كما ميكن أيضا أن تتطبق عليه عقوبة قد تصدر 
لنسبة للعقوبة املنصوص عليها يف املادة  ضة كما هو الشأن  لر من املرسوم 25مباشرة عن الوزير املكلف 

التنفيذي السالف الذكر. 
:خامتة

ضي هو عقد عمل من نوع خاص وهذا راجع إىل خصوصية وطبيعة ختاما نقول أن عقد التدريب الر
ضي. النشاط الر

فإذا كانت عقود العمل حترر كتابة أو شفاهة، فإن املشرع اجلزائري ومن خالل املرسوم التنفيذي رقم 
ثبات والنفاذ فقط.يكون قد اشرتط الكتابة يف إبرام عقد التدريب كشرط لصحة العقد وليس لإل06/297

، (CDD)، فإّن عقد التدريب يربم دائما ملدة حمدودة 90/11وخالفا للقواعد العامة واملكرسة ضمن قانون 
(CDI)واليت ميكن إبرامها ملدة غري حمدودة   90/11عكس عقود العمل املنصوص عليها يف قانون 

.90/11من قانون 14و13إعماال ألحكام املواد 
العمل الكالسيكي ال خيضع ألي شكلية وأّن عالقة العمل قد تنشأ بعقد مكتوب أو غري إذا كان عقد 

مكتوب، فإّن عقد التدريب إذا مل تتم املصادقة عليه من االحتادية املختصة فـإنّه يصبح عدمي األثر، وعليه ميكن 
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ضية بل صحة هذه العقود ونفا دها يقتضي إخضاعها القول أّن الرضائية ال تكفي يف إبرام العقود الر
ضية خمتصة وعن طريق عقود منوذجية كما هو الشأن  إلجراءات االيداع و التصديق على مستوى هيئات ر

لّنسبة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم.
:قائمة املراجع
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