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COURSE
INTRODUCTION

مقدمة
الدورة

The course Introduction to Sports law is
a four-week open course (every Monday
from 4 pm to 6 pm, UAE Time), offered
by the Academy of Leadership Sciences
Switzerland.
The course is designed and delivered
by recognized experts in Sports Law. It
is being offered as an open course and
can be attended by anyone who is, or
aspires to get, involved in the industry of
sports - including sports administrators,
lawyers, sports agents, or intermediaries,
current and former athletes, among others.

Course content
The course covers various Sports
Law Topics including the definition of
Sports Law, the Proceedings of National
and International Football Disputes,
the Termination of a Professional
Football Player‘s Contract and its legal
consequences, the Sporting Nationality,
Minors, Training Compensation, Solidarity
Contribution...

ان دورة مدخــل الــى القانــون الرياضــي هــي دورة
ّ
تمتــد ألربعــة أســابيع (كل اثنيــن مــن الرابعــة
بعــد الظهــر الــى السادســة بعــد الظهــر بتوقيــت
تقدمهــا أكاديميــة علــوم القيــادة فــي
)االمــارات
ّ
.سويســرا

Accreditation and certification

االعتماد والشهادة

The Academy of Leadership Sciences
Switzerland (ALSS) is an international
education institution that offers continuing
education, further education, and post
graduate advanced education courses,
workshops and programs focusing on
advanced studies in Leadership and
Management. The ALSS also offers short
courses that are not credit- bearing, and do
not lead to formal qualifications. All attendees
who attend all the four presentations for the
Introduction to Sports Law course will be
awarded certificates of successful attendance
by the ALSS.

أكاديميــة علــوم القيــادة في سويســرا هي مؤسســة
تقــدم التعليــم والتعليــم االضافــي
تعليــم دوليــة
ّ
المتقــدم بعــد التخــ ّرج والتدريبــات
والتعليــم
ّ
.والــدورات والبرامــج التــي تركّ ــز علــى االدارة والقيــادة
ـدم دورات قصيــرة غيــر معتمــدة ال تقــود
ّ  تقـ،كذلــك
 جميــع المشــاركين الذيــن.ألي مؤهــات رســمية
يحضــرون الحصــص األربــع لهــذه الــدورة ســيحصلون
علــى شــهادات حضــور مــن أكاديميــة علــوم القيــادة
.فــي سويســرا

الــدورة مصممــة ومقدمــة مــن قبــل خبــراء
 وهي دورة.معروفيــن فــي مجــال القانــون الرياضــي
مفتوحــة يمكــن ألي شــخص موجــود أو مهتــم فــي
،دخــول معتــرك صناعــة الرياضيــة أن يشــارك فيهــا
، المحاميــن،علــى ســبيل المثــال المــدراء الرياضيــن
... الرياضييــن، الــوكالء والوســطاء الرياضييــن

محتوى الدورة
تقــوم الــدورة بتغطيــة مواضيــع قانونيــة رياضيــة
،متنوعــة بمــا فيهــا تعريــف القانــون الرياضــي
اجــراءات ومراحــل تحكيــم نزاعــات كــرة القــدم
 انهــاء عقــد العــب كــرة القــدم،الوطنيــة والدوليــة
 الالعبيــن،المحتــرف لوجــود ســبب عــادل وتبعاتــه
 مســاهمات التضامــن وتعويضــات،القاصريــن
...التدريــب
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COURSE
STRUCTURE
WEEK 1

Introduction to Sports Law (2 hours)

WEEK 2

Sporting Nationality and Intermediaries (2 hours)

WEEK 3

Termination of a Professional Football Player‘s Contract (2 hours)

WEEK 4

Minors in Football (2 hours)

• What is Sports Law?
• Proceedings of a National Football Dispute in the UAE
• Proceedings of an international football dispute

• The sporting nationality of a football player and its legal consequences
• Football Intermediaries in the UAE

• Termination of contract with just cause in the UAE and its consequences
• Termination of contract with just cause of an international dimension and
its consequences

• Minors in the UAE
• Training compensation and Solidarity Contribution in the UAE

تصميم
الدورة
)مدخل الى القانون الرياضي (ساعتان

األسبوع األول

)الجنسية الرياضية والوسطاء (ساعتان

األسبوع الثاني

)انهاءعقد العب كرة القدم المحترف (ساعتان

األسبوع الثالث

)الالعبون القاصرون في كرة القدم (ساعتان

األسبوع الرابع

• ما هو القانون الرياضي؟
• اجراءات ومراحل تحكيم نزاعات كرة القدم الوطنية
• اجراءات ومراحل تحكيم نزاعات كرة القدم الدولية

• الجنسية الرياضية لالعب كرة القدم المحترف وتبعاتها القانونية
• وسطاء كرة القدم في دولة االمارات العربية المتحدة

• انهاء عقد العب كرة القدم المحترف الوطني لوجود سبب عادل وتبعاته
• انهاء عقد العب كرة القدم المحترف األجنبي لوجود سبب عادل وتبعاته

• الالعبون القاصرون في دولة االمارات العربية المتحدة
• تعويضات التدريب ومساهمات التضامن في دولة االمارات العربية المتحدة
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LANGUAGE
ARABIC

DURATION OF THE COURSE:
4 weeks (every Monday two hours
)webinar at 16:00 UAE Standard Time

تاريخ بداية الدورة

طريقة التعليم
 %100أونالبن عبر منصة زوم

STUDY OPTIONS
100 % ONLINE ON ZOOM PLATFORM

START DATE
09 May 2022

شروط القبول

رسوم التعليم لكامل الدورة
 490فرانــك سويســرا يجــب تســديدها
قبــل أســبوع مــن بدايــة الــدورة علــى
األقــل

TUTORIAL FEES FOR THE WHOLE
COURSE
CHF 490 TO BE PAID AT LEAST ONE
WEEK BEFORE THE COURSE STARTS.

ADMISSION REQUIREMENTS
Anyone who is, or aspires to get, involved
in the industry of sports can enrol for this
course.

مدة الدورة:
أربعــة أســابيع (كل اثنيــن فــي تمــام الســاعة الرابعــة
بعــد الظهــر بتوقيــت االمــارات ،نــدوة افتراضيــة لمــدة
ســاعتين)

 9مايو 2022

يمكــن ألي شــخص موجــود أو مهتــم فــي دخــول معتــرك
صناعــة الرياضيــة أن يشــارك فيهــا

بريــدا
الوصــول الــى االنترنــت وامتــاك
ً
الكترونيــا هــي شــروط الزاميــة
ً

اللغة
العربية

Internet access and an email address
are required.
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COURSE
PRESENTERS

مقد ما
ّ
الدورة
شــريك فــي مكتــب المستشــار الدولي للمحاماة واالستشــارات
القانونيــة  ICLOفــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة .يتمتــع
المحامــي صالــح العبيدلــي بخبــرة واســعة فــي مجــال القانــون
الرياضــي علــى المســتوى االقليمــي والدولــي ،وهــو محــام
ومحكــم فــي المنازعــات الرياضيــة ومرخــص لــه بالترافــع أمــام
كل المحاكــم بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومحاكــم مركــز
دبــي المالــي العالمــي وجميــع هيئــات التحكيــم المختصــة
بتســوية المنازعــات الرياضيــة محل ًيــا ودول ًيــا ،وهــو محكــم
لــدى مركــز التحكيــم الرياضــي الســعودي وعضــو ســابق فــي
اللجنــة القانونيــة لالتحــاد اآلســيوي ومحكــم ســابق ًا ومحامــي
مترافــع حالي ـ ًا أمــام محكمــة التحكيــم الرياضيــة بلــوزان.

المحامي الرياضي الدولي

صالح العبيدلي

www.iclo.ae

إدراك ًا مــن المحامــي صالــح العبيدلــي بالمكانــة واألهميــة
المتزايــدة لقانــون الرياضــة فــي الســوق اإلقليميــة متســارعة
النمــو ،فقــد حــرص علــى تعزيــز خبرتــه القانونيــة العمليــة
وصقلهــا مــن خــال دراســة القانــون الرياضــي الدولــي بمعهــد
أســير فــي الهــاي وحصولــه علــى درجــة الماجســتير فــي القانون
الرياضــي الدولــي مــن المعهــد العالــي فــي القانــون واالقتصــاد
"ايســدي" فــي مدريــد.
أيضــا درجــة ماجســتير فــي
المحامــي صالــح العبيدلــي يحمــل ً
القانــون التجــاري مــن ملبــورن وهــو عضــو بــارز فــي الجمعيــة
الدوليــة لمحامــي كــرة القــدم وبنقابــة المحاميــن الدوليــة
وعضــو اللجنــة الوطنيــة لــدى غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس
ومحكــم لــدى مركــز فــض منازعــات االســتثمار بواشــنطن.

Saleh is an International Sports Lawyer
with great experience in both national
and international sports legal issues. He
advises Football federations as well as
clubs and players with relations to FIFA
rules and compliance. He represents
his sports clients before the national
sports dispute resolution bodies as
well as before FIFA DRC and CAS.
He is an Arbitrator at the Saudi Sport
Arbitration Center (SSAC) and a former
CAS Arbitrator.
Education:
Master degree - International Sports
)Law (ISDE, Madrid, Spain
Master degree - International
)Commercial Law (Deakin University
Bachelor `s degree- Sharià and Law (The
)UAE University

SALEH ALOBEIDLI

INTERNATIONAL SPORTS LAWYER

www.iclo.ae
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COURSE
PRESENTERS

مقد ما
ّ
الدورة
محام رياضي دولي ،عضو نقابة المحامين في بيروت.
حائــز علــى اجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة القديــس يوســف
فــي بيــروت وعلــى ماجســتير فــي القانــون الخــاص مــن جامعــة
القديــس يوســف فــي بيــروت ،وعلــى ماجســتير فــي القانــون
الرياضــي الدولــي مــن جامعــة "ايســدي" فــي مدريــد الرائــدة
فــي هــذا المجــال ،وعلــى شــهادة فــي القانــون الرياضــي
الدولــي مــن جامعــة كامبريــدج فــي بريطانيــا.
يعمــل حال ًيــا كرئيــس تحريــر منصــة "ميــدل ايســت ســبورتس
لــو" (منصــة القانــون الرياضــي االولــى فــي الشــرق االوســط
ومنصــة القانــون الرياضــي االولــى فــي ثــاث لغــات فــي العالــم)
وكمحــام رياضــي دولــي فــي قســم القانــون الرياضــي فــي
مكتــب المستشــار الدولــي للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وكعضــو مقــرر فــي لجنــة
االنظمــة والقوانيــن وشــؤون االتحــادات فــي اللجنــة االولمبيــة
اللبنانيــة.

المحامي الرياضي الدولي

رالف شربل

www.iclo.ae

ســبق لرالــف العمــل فــي القانــون الرياضــي فــي باريــس فــي
مكتــب رئيســة الجمعيــة الدوليــة لمحامــي كــرة القــدم
ّ
ونظــم معهــا
المحاميــة الفرنســية باتريســيا مويرســون،
المؤتمــر الســنوي للجمعيــة الدوليــة لمحامــي كــرة القــدم فــي
القاهــرة فــي اكتوبــر .2019

Ralph is an International Sports
Lawyer who represents clubs, players,
federations and intermediaries before
national and international sports
dispute resolution bodies such as
FIFA DRC and CAS.
He is also the Editor-in-Chief of Middle
East Sports Law and the rapporteur
member of the Legal Committee of the
Lebanese Olympic Committee
Education:
Master degree- International Sports
)Law (ISDE, Madrid, Spain
Master degree- Private Law (Saint
)Joseph University of Beirut
Bachelor of Laws (Saint Joseph
)University of Beirut

RALPH CHARBEL

INTERNATIONAL SPORTS LAWYER

www.iclo.ae
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