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االحتراف الرياضي، وتحديد شروطه، والتطور التاريخي مفهوم التعرف إلى إلى  هدفت هذه الدراسة

لالحتراف الرياضي، إضافة إلى تحديد ماهية عقد االحتراف الرياضي والطبيعية القانونية له، باعتباره أحد 

وفقًا للقانون األردني، وبعض التشريعات العربية في هذا  وذلكالعقود غير المسماة، واآلثار المترتبة عليه، 

 المجال.

أن عقد و المشرع األردني لم يعالج االحتراف الرياضي بقانون خاص، إلى أن  الباحث توصلقد و 

أنه عقد عمل تتوفر فيه إضافة إلى  ،الرياضي هو عقد مدني حتى لو توفرت فيه نية تحقيق األرباح حترافاال

 وأخيرًا عقد عمل يتميز الرياضي فهو أوالً  حترافجميع عناصر عقد العمل المعروفة ومن ناحية تكييف عقد اال

هو ات تترتب على عاتق طرفيه الالعب والنادي و التزام حترافبسمات ذات طبيعة خاصة وينتج عن عقد اال

لجان رياضية حتراف إلى بفض النزاعات التي تنشأ عن عقد اال ختصاصاالعقد ينتهي بمضي مدته ويعود 

 القضاء العادي.إلى  اللجوءهذا ال يمنع أيًا من طرفي العقد أن  متخصصة إال
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Abstract 

The aim of this study is to identify the concept of sports professionalism, define its 

conditions, and the historical development of sports professionalism. In addition, 

determining the nature of the contract of sports professionalism and its nature as one 

of the unnamed contracts and the implications thereof, in accordance with Jordanian 

law and some Arab legislations in this field. 

The researcher concluded that the Jordanian legislator did not deal with sports 

professionalism by a special law, and that the contract of sports professionalism is a 

civil contract even if there is an intention to achieve profits. In addition to a contract 

of work in which all elements of the contract are known, The contract of employment 

is characterized by features of a special nature and results from the contract of 

professional obligations that the player and the club has a contract that ends with the 

duration of his term and the jurisdiction to resolve disputes arising from the contract 

of professionalism to specialized sports committees, but this does not prevent either 

party to resort to the ordinary courts. 

 


