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 نظام االحتراف الالئحة الداخلية ل
 في  االتحاد العربي السوري لكرة السلة

 :ةـــــدمــــمق
شهدت الحركة الرياضية السورية في السنوات األخيرة تنامياً جماهيرياً واكتسبت بعداً شعبياً، ودخلت دائرة االهتمامات الشخصية 

وأصبحت المستويات الفنية لأللعاب ونتائج مشاركات الالعبين والفرق في مختلف المجاالت تشكل هماً  األساسية للمواطن السوري،

وطنياً وبرزت الحاجة إلى ضرورة تحقيق نهوض رياضي شامل، يلبي تطلعات الجماهير ورغباتها المشروعة ويجسد توجهات القيادة 

 .الدكتور بشار األسد السياسية وآفاق المشروع النهضوي المتكامل لقائد الوطن

 دعمذلك بحقيق األمل المنشود، ويترافق ولقد أوجب ذلك على القيادة الرياضية البحث عن الصيغ والوسائل والطرق الكفيلة بت

حكومي رسمي، ومشاركة فعالة من الهيئات والمنظمات المعنية ومن األندية الرياضية وجماهيرها باإلضافة إلى مساهمة ضرورية 

 .الفعاليات االقتصادية واالجتماعية العامة والخاصةمن مختلف 

وتجري اآلن الكثير من األعمال الجادة للبحث عن آفاق جديدة للعمل الرياضي السوري وستتخذ المزيد من الخطوات الجريئة 

ضة النوعية وبما ينسجم مع لكل القوانين والنظم والتعليمات المؤطرة للريا( التغيير أو التحديث، أو االستكمال)والمدروسة في إطار 

 .0241لعام ( 8)رقم  القانون

المساعدة في التطوير النوعي لمستويات األلعاب (  وليست كلها )وفي هذا السياق يأتي نظام االحتراف المقترح كإحدى الوسائل 

 .وقارياً ودولياً الرياضية ورفع سوية الالعبين وفرقهم إلى درجات تمكنهم من منافسة الرياضيين المحترفين عربياً 

وبذلك نكون قد خطونا على طريق تحقيق نقلة نوعية ألبطالنا ورياضيينا المبرزين عبر ما يحققه االحتراف من استقرار مادي 

 .واجتماعي ونفسي

تحادات المعمم من االتحاد الرياضي العام على ا 0242و تماشياً مع نظام االحتراف الرياضي في الجمهورية العربية السورية لعام 

و الذي  8/7/0242وتعديالته التي كان آخرها التعديل الصادر عن لجنة االحتراف المركزية في االتحاد الرياضي العام بتاريخ  األلعاب

 أصبح مرجعاً أساسياً لوضع نظام احترافي يتناسب مع واقع األلعاب و منها لعبة كرة السلة وضع االتحاد العربي السوري لكرة السلة

االتحاد الرياضي العام و ) نظم العالقة التبادلية ما بين األطراف التي تضمها اللعبة ت بحيث كرة السلةاالحتراف لنظام ل الداخلية الالئحة

و بما يحقق تأمين مصالح كافة هذه  (الحكام  –الكوادر الفنية و اإلدارية  –الالعبين  –األندية  –اتحاد السلة و اللجان الفنية  –فروعه 

من قبل اتحاد اللعبة قبل  الالئحةاألطراف ضمن اإلمكانيات المتاحة للمرحلة الراهنة مع فتح المجال إلجراء تعديالت جديدة في مواد 

من الموسم السلوي  اعتباراً  الئحة الداخليةال هبدء كل موسم جديد حال توفر معطيات جديدة تستوجب التعديل على أن يبدأ العمل بهذ

حالة تنظيمية صحيحة تنعكس آثارها اإليجابية على  الئحةال هكون هذتو يأمل االتحاد العربي السوري لكرة السلة أن   0242-0247

 .كافة مفاصل اللعبة بما يحقق استقرار و تطور كرة السلة السورية في هذه المرحلة

 االتحاد العربي السوري لكرة السلةمجلس إدارة                                                                            

 

 رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي السوري لكرة السلة                                                                          

 

 محمد جالل نقرش                                                                         

 52/9/5026دمشق  
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 الالئحة الداخلية لنظام االحتراف

 نظام االحتراف

 المبادئ واألسس

 :المادة األولى

 : من المبادئ واألسس التالية ينطلق نظام االحتراف

 .السورية وتوجهاتها وأبعادها الوطنية والتربويةالمحافظة على أهداف الرياضة  .1

 .ي لمنظمة االتحاد الرياضي العام في استحداث األندية الرياضيةرالتأكيد على الحق الحص .2

 .تكوين البنية التنظيمية للنظام القائم .3

 .بلورة نظام مستقل للرياضة النوعية .4

 .كرة السلة لعبة وضع نظام احتراف نوعي وفق خصوصية القطر يساهم في تطوير .5

 .إن النظام يسمح بتحويل العمل الرياضي إلى مهنة اجتماعية تؤمن العيش الكريم والشريف للرياضيين .6

 .يحافظ النظام على أخالقيات وقيم ومثل الحركة الرياضية السورية .7

 .حسب اختصاصهتصدر كافة التعليمات الناظمة لالحتراف عن منظمة االتحاد الرياضي ومؤسساتها الفرعية كالً   .8

 .يؤطر النظام عملية أو آليات نقل وانتقال الالعبين وشروط ووثائق وإجراءات هذه المسألة .9

 .يحدد النظام القواعد واألسس الالزمة للصيغ العقدية بين مختلف أطراف االحتراف .11

 .يحدد قواعد وحقوق وامتيازات وواجبات الالعبين والجهات المتعلقة أو المعنية .11

 

 

 تراف السلويالئحة االح

 تعريفات

 :المادة الثانية

 .منظمة االتحاد الرياضي العام :المنظمة .1

 .المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام :المكتب التنفيذي .2

 .تحاد العربي السوري لكرة السلةاال :االتحادات .3

 .لجنة االحتراف الفرعية في االتحاد العربي السوري لكرة السلة :اللجنة أو اللجان .4

 .االتحادات العربية والقارية والدولية المنتسبين إليها رسمياً : ادات العربية والقارية والدوليةاالتح .5

 .هي األندية المرخصة رسميا من قبل المنظمة والمنتسبة إلى االتحادات المعنية :النادي أو األندية .6

ة الرجال في كرة السلة ومن ثم تم ترفيعه إلى فئل في أحد فئاته العمرية هو النادي الذي مارس الالعب: النادي األم .7

 .هذا النادي وأبرم معه أول عقد كالعب محترف

 .لعبة كرة السلة :األلعاب .8

بموجب عقد مع ناديه لقاء تعويضات مالية بهددف تدأمين حيداة هو الالعب الذي يمارس اللعبة  :المحترف  الالعب .9

 كريمة لتطوير مستواه الفني
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الددذي تددم اسددتدعائه لصددفوف المنتخددب وشددار  فددي البطددوالت  أو الالعبددة هددو الالعددب:لببوطنيالعببب المنتخببب ا .11

وفدي حدال عددم وجدود أي مشداركة  ، منتهديال هتجديد عقد وأجديد  عقدلتاريخ إبرام  ينسابق نآخر موسميالخارجية في 

 أو العبداً  21دولية في آخر موسمين فإن لجنة المنتخبات الوطنية تقوم وبالتنسيق مع لجنة المدربين باعتماد قائمة تضم 

يعتبروا كالعبي المنتخب الوطني على أن تجدد هذه القائمة سنوياً حسب المستوى الفني المقددم مدن الالعبدين فدي  العبة

من سقف شريحة العبي المنتخب عند تحديد أسدماء العبدي المنتخدب % 91، وينال الالعب أو الالعبة  نهاية كل موسم

 .ر سنتينالخارجية للمنتخب في آخ من قبل اللجنة عند عدم المشاركة

الموسم الرياضي الذي يحدده االتحاد العربي السوري لكرة السلة وهو الفترة الزمنية للنشاط  :الموسم أو المواسم .11

 .الرسمي

هي الفترة الزمنية التي يحدددها االتحداد العربدي السدوري لكدرة السدلة لتسدجيل الالعبدين  :فترة أو فترات التسجيل .12

 .ن جددت عقودهم في بداية الموسم الرياضيالمحترفين الجدد أو المنتقلين أو م

 .نظام االحتراف و الرعاية الداخلي لالتحاد العربي السوري لكرة السلة :النظام .13

 

 لجنة االحتراف الفرعية في االتحاد العربي السوري لكرة السلة

 

 

 :المادة الثالثة

 رئيساً   رئيس اتحاد اللعبة .1

 عضواً   اتحاد كرة السلة أعضاء عضو من  .2

 عضواً   خبير مالي .3

 عضواً   خبير قانوني .4

 عضواً   خبير في التسويق واالستثمار .5

 

 دافــــــاأله

 

 : المادة الرابعة

 :تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق التالي

 .إرساء قواعد تعطي الرياضي المحترف صفة اجتماعية معترفاً بها كمصدر للكسب الشريف .1

 .االستقرار المادي والنفسي للرياضي المحترف توفير .2

 .إيجاد قواعد ناظمة لعالقة الرياضي المحترف بالنادي والمؤسسات الرياضية .3

تطددوير مسددتوى لعبددة كددرة السددلة والالعبددين مددن أجددل بلددوق حدددود المنافسددة القددادرة علددى تحقيددق ا نجددازات فددي البطددوالت  .4

 .والمنافسات العربية والقارية والدولية

 .يم عمليات انتقال الالعبين المحترفين بين األنديةتنظ .5

 .تأمين مصادر دخل إضافية لألندية واالتحادات والفروع .6
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 (فروع االتحاد الرياضي العام) الداخلي آلية تطبيق االحتراف

 :المادة الخامسة

 :بـ  االحتراففروع االتحاد الرياضي العام في تطبيق نظام اللجان التنفيذية بدور ومهام يتلخص 

 :دراسة واقع كافة األندية التابعة لكل فرع وفق األسس التالية .1

 .توفر المنشآت الالزمة للتدريب - أ

 .( معالجين -حكام -العبين -إداريين -مدربين)توفر الكادر البشري  - ب

 السلوية توفر الموارد المالية لتغطية نشاطاتهم - ج

 .االهتمام بلعبة كرة السلة وتوجيه الدعم الكافي لها بما يوازي اهتمام إدارات األندية بكرة القدم ايالء - ح

االطالع على كافة العقود المبرمة بين األندية وبدين المددربين وا داريدين والمعدالجين وإبدداء الدرأي حولهدا قبدل رفعهدا إلدى  .2

 .اتحادات األلعاب

 

 تحاد العربي السوري لكرة السلةلالآلية تطبيق االحتراف الداخلي 

 :المادة السادسة

 :تؤمن األندية الممارسة لالحتراف مواردها المالية من المصادر التالية

 .إعانة االحتراف من المنظمة أو الحكومة عائدات حقوق ا عالن والرعاية التجارية .1

 .ريوع االستثمار التجاري لمنشآت النادي .2

 .والرسمية دخل المباريات الودية .3

 .عائدات قيمة انتقال الالعبين  .4

 . جوائز الحصول على البطوالت .5

 . عائدات حقوق التسويق ا ذاعي والتلفزيوني و ا عالني .6

 .الترخيص باستثمار شعار النادي أو اسمه بما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين المرعية وتعليمات المنظمة واالتحادات .7

 .عائدات بيع الهدايا .8

 .االنتساب واالشترا  في األنديةرسوم  .9

 .الهبات والتبرعات وأي موارد تتوافق مع األنظمة والتعليمات حسب األصول .11

 

 ةــــــــرفــــدية المحتـــــاألن

 : المادة السابعة 

 : تلتزم األندية بممارسة االحتراف على النحو التالي .4

 السلة بتحديددهلجنة االحتراف الفرعية في اتحاد األندية االحتراف على عدد محدد من الالعبين األجانب تقوم  تطبق - أ

 .سنوياً ويقره اتحاد اللعبة

خالل فتدرة  السوري لكرة السلةوفقاً لنماذج معدة من قبل االتحاد  والسيدات تبرم األندية عقوداً مع الالعبين الرجال  - ب

وال يعتبدر العقدد نافدذاً إال بعدد  وفقاً للعقدد علدى أن ال يقدل عدن شدهر واحددالتسجيل المعلن عنها ويكون تاريخ نهايتها محدداً 

 .مصادقة اتحاد اللعبة عليه
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إذا أبرم النادي عقداً مع العب عليه أن يتقدم بطلب إلى اللجدان لتسدجيله للندادي خدالل فتدرات التسدجيل التدي يعلنهدا   - ت

 .االتحاد وفق اآللية المتبعة من قبله 

 : يشترط في النادي الممارس لالحتراف ما يلي .0

 .السلةاتحاد كرة أن يكون النادي مرخصاً ومسجالً أصوالً لدى  - أ

تحداد كدرة قد يلحدق بده مدن قدرارات وتعدديالت صدادرة عدن المنظمدة أو ا النظام ومايلتزم بكل ما يتضمنه هذا  أن - ب

 . السلة

تثبد  قدرتده علدى تغطيدة تكداليف ممارسدة االحتدراف   أن يقدم موازنة تتضمن خطته المالية مع بداية كل موسدم - ت

 .وفقاً لهذا النظام

تددرفين لديدده وفقداً للنمدداذج المعدددة مدن قبددل اللجددان لهدذه الغايددة ويلتددزم أن يحدتفظ بسددجالت نظاميددة بدالالعبين المح - ث

 .االتحاد بنسخة طبق األصل عنها للمطابقة عند الحاجة طلبها ويحتفظبتقديمها إلى االتحاد عند 

 . من الالعبين المحترفين اتحاد السلةحدده ي الفريق المحترف عن العدد الذي يأن ال يزيد عدد العب - ج

 .الالعب المحترف ما ورد في هذا النظام من االمتيازاتأن يمنح  - ح

 .أن يلتزم النادي بالسماح لالعبين المحترفين باالشترا  مع المنتخبات الوطنية التي يشكلها االتحاد لتمثيل القطر - خ

 .لمتابعة تحصيلهم العلمي وتطوير مستوياتهم الثقافية  أن يقدم المساعدات الممكنة لالعبين - د

 .أن يوفر النادي لجميع الالعبين المحترفين تأميناً صحياً شامالً  - ذ

 

 ونــــــرفــــون المحتــــــالالعب

 (التزامات -شروط  )

 

 :المادة الثامنة

عقدد  هو الالعدب الدذي يتقاضدى لقداء ممارسدته األلعداب مبدالغ ماليدة كرواتدب وأجدور وبددالت بموجدب: الالعب المحترف .1

كالسدفر وا قامدة   النادي وال يددخل فدي هدذه الحسدابات النفقدات الفعليدة المترتبدة عدن مشداركته فدي اللعدبمحدد المدة بينه وبين 

 .وا طعام و التجهيزات والتأمين والتدريب وما شابه ذلك

 

 : شروط احتراف الالعب .0

 .أن يكون الئقاً من الناحيتين البد نية والصحية بموجب اختبارات طبية وبدنية خاصة - أ

) أو قرار شطب أو مندع عدن ممارسدة اللعبدة  المفعولأن ال يكون قد صدر بحقه قرار إيقاف تأديبي ال يزال ساري  - ب

شريطة أن يتقاضى خالل مددة إيقافده  لالعب عقداً ساري المفعول مع ناد  أن يوقع ا،يجوز في حاالت ا يقاف لمدة محددة 

 (.الشهريمن راتبه % 51راتباً شهرياً ال يتجاوز حده األعلى 

 .أن يبرم عقداً مع النادي محدد المدة والقيمة والبرنامج - ت

يمكن أن يبرم الالعب عقداً احترافياً مع النادي دون ان يتضمن راتباً شهرياً ، وفي هذه الحالة يطبق ما تدنص عليده  - ث

 .مواد الالئحة الداخلية تنظيمياً وإدارياً 

 .ل الجهاز التدريبي للناديااللتزام الكامل ببرامج التدريب الموضوعة من قب - ج
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 :يلتزم الالعب المحترف بما يلي .3

التقيد الكامل بكل مدا نصد  عليده أحكدام هدذا النظدام ومدا قدد يلحدق بده مدن قدرارات وتعليمدات صدادرة عدن االتحداد  - أ

 .العربي السوري لكرة السلة أو منظمة االتحاد الرياضي العام

 .تنفيذ بنود العقد المبرم - ب

 .المدينة التي يقع فيها النادي إال بموافقة النادي عدم السفر خارج - ت

 .بااللتحاق في المنتخبات الوطنية التي تشكل لتمثيل القطر االلتزام - ث

 .العمل على تطوير مستواه الفني بما يحقق تطور مستوى لعبة كرة السلة - ج

 

 

 تصنيف الالعبين

 تحديد سن التعاقد –تعريف 

 : المادة التاسعة

 :في اتحاد السلة وفق اآلتي يتم تصنيف الالعبين

فدي ناديده  الرجدالفئدة وترفع إلى القواعد  اتفئإحدى  سنة و مارس اللعبة من 19 تجاوزالالعب الملتزم هو الالعب الذي  .1

مواسم حصراً مع ناديه األم وال يجدوز توقيعده ألكثدر مدن ذلدك ويتطلدب انتقالده  3عقد رعاية لمدة  يتوجب عليه توقيع حيثاألم 

فتدرة  لمدرة واحددة بعدد نهايدة آخر بعد انقضاء فترة التزامه تسديد قيمة انتقالده مدن الندادي المنتقدل إليده للندادي المنتقدل مندهلنادي 

 أنحدال موافقدة ناديده أصدوال علدى فدي  أخدرى أنديدة إلدى األم ويجوز انتقال الالعبين ضمن فترة الرعاية من أنديتهم ، الرعاية 

 .نييتفق عليه بين الناديبدل انتقال لناديه المنتقل  دسدي

سدنة ولمدددة ثددالث  19لددذين تجداوزت أعمددارهم لن المشددمولين بنظدام الرعايددة ر الالعبدين لفئددة الرجددال الملتدزميتحددد أعمددا- 

 .مواسم متتالية

 ال أنعلدى  بفئدة الرجدال حصدراً مواسم على األكثر مدن تداريخ اعتمداده  ةثالث المشمولين بنظام الرعاية مدة عقود الالعبين- 

 .عام 22الملتزم  بالالعيتجاوز عمر 

التجديد مدع  الالعب المتعاقد هو الالعب الذي أنهى التزامه بموجب عقد رعاية مع ناديه األم ورغب باالنتقال لنادي آخر أو .2

يتجاوز عمدر الالعدب المتعاقدد  ال على أنمواسم كحد أقصى  5حتى وكحد أدنى وبما ال يقل عن شهر واحد ناديه يلزم بالتوقيع 

 .سنة( 27)

على األكثر من تاريخ انتهائه مدن نظدام الرعايدة باتفداق الطدرفين وبمدا ال يقدل عدن شدهر سنوات مدة عقود الالعبين خمس - 

 .سنة( 27)يتجاوز عمر الالعب المتعاقد  واحد على أن ال

فما فوق و يحق له التعاقد مع النادي الذي يرغب بالمدة المفتوحة على أن سنة ( 27)بلغ سن عب الذي الالعب الحر هو الال .3

 .ولمدة غير محددة  باتفاق الطرفين واحد ويعتبر حراً بعد انتهاء عقده ويحق له االنتقال للنادي الذي يرغبشهر ال تقل عن 

الماليددة وفددق المدددد المحددددة بنظددام الالعددب المنفددك هددو الالعددب الددذي تحددرر كشددفه مددن ناديدده نتيجددة عدددم تسددديد التزاماتدده  .4

أو تم فسخ عقده لسبب من األسباب دون أن يحق له العودة لناديه المنفك عنه في الموسم الذي يلي انفكاكه مع  الداخلياالحتراف 

أحقية المشاركة له مع نادي آخر ضمن الموسم وبنفس شدروط عقدده ضدمن الحداالت الخاصدة التدي يقررهدا اتحداد اللعبدة حسدب 

 .قبل كل موسم جديد حاجة الفنيةال

الالعب المعار هدو الالعدب الدذي يبدرم عقدد إعدارة مدع أحدد األنديدة وضدمن التعليمدات الناظمدة لةعدارة بموافقدة األطدراف  .5

 . أدنىكحد  شهربما ال يقل عن وضمن المدة المحددة لعقده المبرم مع ناديه األصلي / الناديين -الالعب/الثالثة 
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 :العاشرة المادة

 لتزمــب المــــالعــال

 :أحكام الالعب الملتزم بالبنود التالية تتلخص

يبدأ سن التزام الالعب عند بلوغه سن التاسعة عشر من عمره وال يجوز توقيعه ألكثر من ثالث مواسم حصراً  .1

 .الختالف ماهية العقد القانونية بين الالعب الملتزم ومايليه

 وال 0242/0247لمدة ثالث مواسم متتالية حصراً مع أنديتهم اعتباراً من موسم   4997  مواليدالتزام الالعبين من  .0

 .وتَحدث المواليد بشكل متتابع تناسبا مع كل عام.يجوز توقيعه عقد رعاية ألكثر من ذلك

وال  0242/0247لمدة موسمين متتاليين حصراً مع أنديتهم اعتباراً من موسم   4992  التزام الالعبين من مواليد .3

 .يجوز توقيعه عقد رعاية ألكثر من ذلك

وال يجوز  0247 / 0242  لمدة موسم واحد حصراً مع أنديتهم اعتباراً من موسم  4992  التزام الالعبين من مواليد .1

 .توقيعه عقد رعاية ألكثر من ذلك

على جميع األندية إجراء عقود رعاية لالعبيها الملتزمين وفق المدد الواردة أعاله وبالمبالغ المادية المتفق عليها بين  .5

 51عن  األعلى للتعويضات وال يقل السقفمن % 75ال يتجاوز  بماالطرفين قياساً على موهبة الالعب وحاجة النادي إليه 

لوطنيين االالعبين  ( بحسب تصنيفه ضمن الشريحة األولى المبينة لالعب المنتخب الوطني ) من سقف الشريحة% 

وأما الالعبين الذين شاركوا في المنتخب الوطني للفئة العمرية ما قبل الرجال يحدد األول  الرجال نتخبمالمشاركين مع 

من تعويض العب الرعاية المشار  مع  % 51وحدها األدنى من تعويض العبي المنتخب الرجال%  51سقف الشريحة بـ

 .المنتخب الوطني للرجال

بكتاب قبل بدء الموسم من قبل النادي  /لجنة االحتراف/ وفي حال امتناع الالعب عن التوقيع يتم إعالم اتحاد كرة السلة

أي ناد على أن تطوى وال يسمح له اللعب مع يوقف   لتسوية األمر وفي حال إصرار الالعب على عدم التوقيع خطي أصوالً 

 .المحددة لتقديم اللوائح االسمية عقوبة إيقافه بمجرد إبداء رغبته اللعب مع ناديه األصلي وضمن المدة

 بالغه عن امتناع العبه الملتزم عن / لجنة االحتراف/في حال إغفال النادي إرسال كتاب خطي إلى اتحاد كرة السلة  .6

إضافة /5البند/يحق له المطالبة باتخاذ ا جراءات القانونية الواردة سابقاً  وال لنادي آخرالتوقيع يسقط حقه فيه بمجرد انتقاله 

 .لى الالعب والنادي المنتقل إليهلعدم ترتب أي أثر مادي ع

في حال رغبة الالعب الملتزم االنتقال إلى ناد آخر بعد انقضاء فترة التزامه يتوجب على النادي المنتقل إليه الالعب  .7

 .ليرة سورية كحد أقصى للنادي المنتقل منه الالعب الملتزم مليون/ 1،111،111/بلغ وقدرهتسديد م

 ا عارةفترة  تعتبرو ضمن فترة التزامه ا عارةيسجل على لوائح  أنعب الملتزم على الال إعارة األميحق للنادي  .8

 .االلتزامعقد  محسوبة من فترة

الصحي الشامل يجب أن يشمل الالعبين الملتزمين نظراً ألنه إلزامي ويجب إرفاق عقود رعاية الالعبين  التأمين .9

 .الملتزمين بوثيقة التامين السارية المفعول

بات طبق على عقود رعاية الالعبين الملتزمين من حيث الواجنت ااالحتراف بجميع بنوده الالئحة الداخلية لنظام .11

 .لهم وعليهموالحقوق المترتبة 

لناديه األم يعتبر حراً ويحق له االنتقال إلى أي ناد  أو لوائح ا عارة الالعب الملتزم غير المرفوع على اللوائح االسمية .11

 في حال إبالق اتحاد كرة السلة المتعلق بامتناع الالعب عن التوقيع / 5/ورد بالبند  باستثناء ما/آخر دون تسديد قيمة انتقاله 

 .من قبل ناديه/  ترافلجنة االح/

 .كافة الدرجاتفي جميع البنود التي تتعلق بالالعب الملتزم تنطبق عليه . .12
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 الالعب المتعاقد

 2وحتبى  شبهر واحبدقدل عدن ال ت علدى عقدد مدتده بدالتوقيعالعدب لازم تديل .ناديده األممدع  فترة التزامده هو الالعب الذي أنهى 

سنة ويعتبر حدراً بعدد انتهداء عقدده ويحدق لده االنتقدال للندادي ( 27)الالعب المتعاقد يتجاوز عمر  على أن المواسم كحد أقصى 

 .الذي يرغب دون أن يترتب على انتقاله أي أثر مادي حتى ولو كان االنتقال من النادي األم 

 :تتلخص أحكام الالعب المتعاقد بالبنود التالية

ينتهي عقده المبرم  أي عندما األول نادي إلى آخر إما بانتهاء عقده عام االنتقال من 27يحق لالعب الذي لم يتجاوز الـ .1

ال يتجاوز المليون ليرة كحد  أنيحق للنادي طلب بدل االنتقال على يصبح الالعب حراً و مرة مع النادي بعد فترة االلتزام ألول

 .إعارةو بعقد أ الناديين على انتقال الالعب خالل فترة التعاقد باتفاقأقصى ، أو 

الالعب الذي ال يزال عقده ساري مع ناديه يحق له االنتقال أو ا عارة لناد آخر بعد موافقة ناديه وتسديد قيمة انتقاله أو .2

إعارته من النادي المنتقل إليه حسب ما يتفق عليه الناديين على أن يسدد التحاد كرة السلة رسم االنتقال بمبلغ 

خمسة آالف ليرة /5111/ية من النادي المنتقل إليه ورسم ا عارة بمبلغ وقدرهخمسة عشر ألف ليرة سور/15111/وقدره

 .  سورية من النادي المعار إليه

جميع الالعبين غير المرفوعين على اللوائح االسمية و لوائح ا عارة ألنديتهم يعتبرون العبين أحرار ويحق لهم االنتقال .3

لتزمين والالعبين السارية عقودهم وتطبق الشروط الجزائية المحددة في العقود وفي للنادي الذي يرغبون بما فيهم الالعبين الم

من القيمة ا جمالية للمدة المتبقية من عقده في حال %25حال عدم وجود شرط جزائي  يترتب على النادي أن يدفع لالعب 

 .ل بدء الموسم الجديد كان سارياً أو بموجب ما يتفق عليه الطرفين في حال تم فسخ العقد بالتراضي قب

إذا انتهى عقد الالعب مع ناديه بنهاية الموسم واتفق معه على تجديد العقد فيواصل النشاط مع ناديه ويعتبر راتبه سارياً . 4

 .اعتباراً من توقيع العقد الجديد أما إذا لم يتفقا فال يحق لالعب المشاركة في أي نشاط رسمي للنادي

 .بين قبول عرض ناديه أو االنتقال لنادي آخر وفقاً لشروط االنتقال المنصوص عليها سابقاً يتر  لالعب الخيار . 5

إذا لم يتفق الالعب وناديه على تجديد العقد بالتراضي بين الطدرفين ولدم يسدتخدم الندادي آليدة العقدد المماثدل فدي حدال أحقيدة . 6

 .ة للموسمرامبا أولمع بداية  النادي بذلك يعتبر الالعب حراً 

إذا انتهى عقد الالعب الملتزم ولم يتوصل التفاق مع ناديه األم ولم يبرم عقد مع نادي آخر يسدد له قيمة انتقاله البالغ قدرها . 7

 :مليون ليرة سورية كحد أقصى لناديه األم  نتبع الخطوات التالية

حصراً مقابل  إضافييند لموسمين وسم واحد قابل للتجدييعرض الالعب من قبل ناديه األم  على الئحة ا عارة لم - أ

 للرجال ومائتان وخمسون ألف ليرة سورية للسيدات مائتا ألف ليرة سورية كحد أقصى لموسم ا عارة الواحد

 .يدفعها النادي المعار إليه

 .موسم لناديه األمالكل  عود الالعب تلقائياً بعد نهايةي - ب

ع على الئحة ا عارة من قبل ناديه األم يلزم الالعب بالتوقيفي حال عدم رغبة األندية باستعارة الالعب المعروض  - ت

ضمن العدد المحدد يسجل  أنعلى ،ذلكب في حال رغب ناديه لموسم ثاني فقط لناديه لموسم واحد قابل للتجديد

ليرة سورية وال  سبع وعشرون ألف وخمسمائة( 27511)يقل عن  للوائح االسمية مقابل راتب شهري ال

غير لفترة ال تقل عن عشرة أشهر لكامل  ألف ليرة سورية فقط ال خمس وعشرونمئة و (125111)يتجاوز

الراتب وشهرين لنصف الراتب ، أما إذا لم يرغب النادي بالتوقيع له فيعتبر حراً ويسقط حق النادي بالمطالبة ببدل 

 .   االنتقال

حال رغبة أحد األندية ضم الالعب بعد نهاية إعارته أو عقده للموسم األول يتوجب عليها تسديد قيمة انتقاله  في - ث

 .لناديه األم مقابل مبلغ يتفق عليه الناديين ويتر  الخيار لالعب في قبول العرض أو رفضه

فترة التعاقد بناء  م منلمدة تتجاوز السنة المتبقية له مجديد مع ناديه عقد إبرامسنة  02يحق لالعبين الذين أتموا  الـ . 8

 .الخمس سنوات البالغة التعاقد ةعلى رغبة الطرفين ودون أن يعتبر ذلك زيادة في فتر
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 العقد المماثل

سنة بعد حصوله على عرض تعاقد من نادي  (27)هو العقد المقدم من النادي األم لالعب المنتهي عقده ولم يتجاوز الـ  -

جديد مقدم عبر لجنة االحتراف في اتحاد كرة السلة ، ويكون العقد المماثل مطابقاً لعرض التعاقد من النادي الجديد على أن ال 

بالبقاء في يتجاوز سقف الشريحة المصنف بها الالعب ومطابقاً له بكافة الحقوق وااللتزامات وفي هذه الحالة يلتزم الالعب 

ناديه األم ، ويقدم العقد المماثل لالعب عبر لجنة االحتراف في اتحاد كرة السلة خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إبالق 

 .النادي بوجود عرض تعاقدي جديد ألحد العبيه

 .ال يجوز للنادي إبرام عقد مماثل مع نفس الالعب سوى مرة واحدة -

 

 الالعب الحر

على أن ال تقل عن شهر  التعاقد مع النادي الذي يرغب ولمدة يتفق عليها مع النادي يحق له( 27)سن  تجاوز هو الالعب الذي

بعد حصوله على براءة الذمة الماليدة أصدوالً و دون  فيه واحد ويعتبر حراً بعد انتهاء عقده ويحق له االنتقال للنادي الذي يرغب

 .االنتقال من النادي األم أن يترتب على انتقاله أي أثر مادي ولو كان

 

 الالعبات

 

تطبق أحكام الالئحة الداخلية لنظام االحتدراف فدي االتحداد العربدي السدوري لكدرة السدلة علدى فئدة السديدات مدع مراعداة النقداط 

 :التالية

الالعبات هي عقود ذات صفة تنظيمية بحتة والشرط المالي فيهدا غيدر ملدزم ولكنده واجدب التطبيدق إن وجدد شدريطة  عقود -1

 .عدم تجاوزه السقوف المحددة لرواتب الالعبات المحترفات

 : يجب أن يتم التأكيد في احتراف الالعبات على االلتزام بـ  -2

 نة وينتهي بنهاية آخر لقاء رسمي للموسم الذي ينتهي فيه العقد تاريخ التعاقد يجب أن يبدأ باليوم والشهر والس. 

  التأمين الصحي على الالعبدات إلزامدي ويقدع علدى عداتق الندادي بأكملده بالنسدبة لالعبدات اللدواتي ال يتقاضدون أجدور

 .شهرية 

 عدام هدو بدايدة فتدرة الرعايدة ويمتدد إلدى خمدس سدنوات وتصدنف كالعبدة  17أول عقد موقع لالعبة بعد بلوغهدا  يعتبر

 . ملتزمة مع ناديها األم

  تبدأ فترة التعاقد بالنسدبة لالعبدات مدن نهايدة فتدرة االلتدزام أي بعدد انتهائهدا مدن الموسدم الخدامس للرعايدة ولمددة حددها

وتعتبدر  الالعبدة حدرة وال يتقاضدى ناديهدا ( سدنة 27 )خمسة مواسم قبل بلوغها الـ األدنى شهر واحد وحدها األقصى 

 (. عام 27 )األم بدل انتقال عند تجاوزها سن الـ 

  آلية انتقال الالعبات تتم بموجدب تداريخ انتهداء العقدد وتسدري عليهدا األسدس والتعليمدات الناظمدة لالنتقدال فدي الالئحدة

 .التحاد السوري لكرة السلة بالنسبة لالعبين المتعاقدين واألحرارالداخلية لنظام االحتراف في ا

  تتبدع نفدس آليدة إعدارة الالعبدين الددذكور بالنسدبة  عدارة الالعبدات مدع األخددذ بعدين االعتبدار تدواريخ ا عدارة وبدددالت

 .ا عارة المحددة من االتحاد لالعبات

عشددر العبددة كحددد أقصددى بمددا فدديهن  خمسددة 0247- 0242 سددميحدددد عدددد الالعبددات المحليددات علددى اللددوائح االسددمية لمو -3

، والالعبات المسجالت علدى الئحدة  العبات سبععند رفعها عن  الالعبات المعارات على أن ال يقل الحد األدنى للوائح االسمية

 .ا عارة أربع العبات

يحبددها وتتبدل المواليد بالتناسب مبع كبل موسبم علبى أن  4999يبدأ من مواليد  0242/0247الالعبات لموسم  التزام -4

 .موسمقبل بداية كل  لكرة السلة السوري االتحاد

 يلتزمن بعقود رعاية لمدة خمس مواسم حصراً  0242/0247لموسم  4999الالعبات من مواليد  -2

 يلتزمن بعقود رعاية لمدة أربع مواسم حصراً  0242/0247لموسم  4998 الالعبات من مواليد  -2
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 يلتزمن بعقود رعاية لمدة ثالث مواسم حصراً  0242/0247لموسم 4997الالعبات من مواليد  -7

 يلتزمن بعقود رعاية لمدة موسمين حصراً  0242/0247لموسم 4992الالعبات من مواليد -8

 يلتزمن بعقد رعاية لمدة موسم حصراً  0242/0247لموسم 4992الالعبات من مواليد  -9

 

 

 

 ( 07-49) بدل االنتقال لالعبين بين سن

 

مليون ليرة سورية أو حسب اتفاق الناديين ويدفع هذا المبلغ إلى (  1111111)يحدد بدل االنتقال بمبلغ مالي أقصاه  -

 . عام ( 27 -17 )والالعبات بين (  27-19 )النادي األم حصراً و لمرة واحدة ولالعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 27- 19 )يحدد بدل ا عارة بمبلغ مائتا ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد لالعبين الذين تتراوح أعمارهم بين  -

ألف  ومائتا(  سنة 22- 17 )أعمارهن بين ومائتا ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد لالعبات اللواتي تتراوح (   سنة

 (. سنة 27-22 ) أعمارهن بين تتراوحليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد لالعبات اللواتي 

 .تدفع بدالت االنتقال إلى النادي األم حصراً من قبل النادي المنتقل إليه أو الالعب ليصبح حراً  -

الناديين ،أما إذا كان عقد الالعب منتهياً في حال انتقال الالعب خارجياً وعقده ال يزال سارياً يتفق على بدل االنتقال بين  -

 .فال يتوجب دفع بدل االنتقال

عند استخدام النادي ميزة العقد المماثل فال يتوجب دفع بدل االنتقال ويسقط حق النادي بالمطالبة به ولو كان االنتقال هو  -

 .األول لالعب

من بدل االنتقال وتوزع باالتفاق بين النادي والالعب فيما ينال اتحاد  ( 91% )يحصل النادي المنتقل منه والالعب على -

 .من بدل االنتقال( 11% )كرة السلة 

 

 

 

 

 اللوائح االسمية

 األسس الناظمة لها –مواعيدها 

 :المادة الحادية عشر

 :تتعلق أحكام اللوائح االسمية بالبنود التالية

االتحاد السوري لكرة السلة المواعيد المحددة لتقديم العقود واللوائح االسمية لألنديدة بمختلدف درجاتهدا وفئاتهدا سدنوياً  يحدد .1

 .الجديد قبل وق  كافي من بدء الموعد المحدد للموسم

علدى عبدين ال 4العبداً مدن فئدة الرجدال و  14(  2116/2117)يحدد عدد الالعبين المحليين علدى اللدوائح االسدمية لموسدم .2

إلى الئحة إعارة على أن ال يقل الحد األدنى  على أن يقدم لالتحاد الئحتين منفصلتين الئحة أسمية رئيسية إضافةلوائح ا عارة ،

 .بالنسبة ألندية دوري المحترفينبين الع سبعةللوائح االسمية عند رفعها عن 

 0242/0247  يسمح تسجيل الالعبين األجانب على اللوائح االسمية لموسم ال .3

وح رفعهدم متحديد أعداد الالعبين المحليين واألجانب بالحد األدنى واألعلى  المسدي لكرة السلة تعديل ويعود لالتحاد السور .4

 .ئم االسمية قبل بدء كل موسم جديدعلى القوا
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ويحدق لهدم االنتقدال ار حدرأ يعتبرون العبدينألنديتهم  و لوائح ا عارة جميع الالعبين غير المرفوعين على اللوائح االسمية .5

وتطبق الشروط الجزائية المحددة في العقدود وفدي  للنادي الذي يرغبون بما فيهم الالعبين الملتزمين والالعبين السارية عقودهم

فدي حدال  مدن القيمدة ا جماليدة للمددة المتبقيدة مدن عقدده%25أن يدفع لالعب  ى النادييترتب عل حال عدم وجود شرط جزائي 

 .أو بموجب ما يتفق عليه الطرفين في حال تم فسخ العقد بالتراضي قبل بدء الموسم الجديد  ياً كان سار

لكدل ندادي حسدب الجددول  يتم إغالق قائمة الالعبين المحليين لجميع الفرق مع بدء مباريات األسبوع األول من ا ياب فعليا .6

ن وجد  ويعود التحداد كدرة السدلة تعدديل وتحديدد هدذه المواعيدد قبدل بما فيها الفرق المؤجلة مبارياتها إ األول المقرر من االتحاد

 .بدء كل موسم جديد

ضدمن حداالت خاصدة جدداً وتدواريخ محدددة يقررهدا اتحداد اللعبدة إال ال يحق لالعب المشاركة مع نداديين فدي نفدس الموسدم  .7

 .حسب الحاجة الفنية وبشكل مسبق قبل بدء كل موسم جديد

االتحاد السوري لكرة السلة قبل بدايدة كدل موسدم بتحديدد عددد الالعبدين والالعبدات وأعمدارهم المسدجلين علدى اللدوائح  يقوم .8

 .االسمية ولوائح ا عارة بما تقتضيه المصلحة العامة ويتم إعالن ذلك عند تعميم جداول المسابقات للموسم الجديد

 

 العقود

 كيفية إبرامها–صياغتها 

 :عشرالمادة الثانية 

 :تتعلق صياغة العقود و إبرامها بالبنود التالية

 .0242-0242أصدر االتحاد العربي السوري لكرة السلة صيغة عقود موحدة لجميع األندية ابتداًء من موسم  .1

عام  49عقود مع كافة العبيها الذين بلغوا  إبراممسابقات المعتمدة من اتحاد اللعبة العلى كافة األندية المشاركة في  .2

 .وبين النادي عام وال يحق لهؤالء الالعبين والالعبات اللعب بدون وجود عقد ينظم العالقة بينهم 47والالعبات ممن بلغن 

الحاجة كلما دع  أو يجوز لمجلس إدارة االتحاد السوري لكرة السلة تعديل صيغة نماذج العقود بعد انتهاء كل موسم  .3

 .لذلك

التقيد بنماذج العقود المعممة من االتحاد السوري لكرة السلة مع إمكانية إضافة البنود التي تراها كافة األندية إدارات على  .4

نظام االحتراف وبنود العقد المعمم من اتحاد اللعبة على أن ال الالئحة الداخلية ل يتعارض مع مناسبة في نهاية العقد  بما ال

 .بنود سةخمتتجاوز 

يعود لمجلس إدارة االتحاد السوري لكرة السلة دراسة ملفات تسجيل وانتقال وتجديد عقود الالعبين المحترفين والمعارين  .5

واألندية وكذلك الموافقة على تعديل هذه (الكوادر الفنية وا دارية-الالعبين)والتصديق على العقود المبرمة بين  اوالموافقة عليه

و على أن تتوافق بنود العقود مع األنظمة السارية أ من استكمال الوثائق الالزمة لذلك في كل حالةالتأكد بهدف  اإلغائه العقود أو

 .المقررة ألول موسم يبدأ فيه العقد

العقد الموقع بين  ويعتبروأية جهة أخرى ، الالعبين الموقعة بين العقود  اتحاد كرة السلة ال ينظر وال يصادق وال يعتمد .6

 .هو الناظم الوحيد للعالقة بين الطرفين أصوالوالمصادق عليه  الالعب والنادي

أما التي  0242/0242منتهية حكماً بانتهاء الموسم  /0242/تعتبر العقود المبرمة بين األندية والعبيها لغاية عام  .7

حيث يطبق عليها كل األحكام و البنود الواردة بالالئحة  تمتد ألكثر من موسم فعلي فهي سارية المفعول لحين انتهاء مدتها

 .الداخلية لنظام االحتراف الحالي

 كرة السلة بعد مصادقة اتحاد تعتبر سارية إال أي من بنود العقد بناء على اتفاق الطرفين العلى أي تعديل أو تغيير  .8

 .أيام 7والبالغة  االحترافعليها خالل المهلة المحددة من قبل لجنة 

 .يجب أن تكون بداية العقود محددة باليوم والشهر والسنة ونهايتها محددة بغاية آخر لقاء رسمي للموسم المنتهية فيه  .9

 أوملتزم  بالالعكان  إذاعلى جميع األندية الراغبة بإبرام عقود مع العبين جدد تقديم عرض مالي عبر لجنة االحتراف  .11

 .عقده ساري 

 : تتم آلية تصديق العقود بين أندية المحترفين والالعبين والكوادر الفنية وا دارية وفق المراحل التالية .11
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 :المرحلة األولى

وبالنسبة لألجانب يشترط أن  و على جميع الصفحات ثالثة نسخإبرام العقد بين الطرفين و توقيعه أصوالً على  .4

يكون العقد باللغتين العربية واالنكليزية مصدق من ترجمان محلف أصوالً وتقع مسؤولية تسديد رسم طابع العقد 

 .على إدارة النادي المتعاقد واالحتفاظ بالنسخة المهمورة بختم المالية

خالل سبعة أيام  ته للجنة الفنية بالمحافظةإرسال العقد بعد توقيعه إلى فرع االتحاد الرياضي بالمحافظة إلحال .0

وإال يعتبر  يوماً من تاريخ إبرامها 42الفرعية خالل  االحترافمن تاريخ إبرام العقد على أن تقدم العقود للجنة 

 .العقد الغياً ويجب إبرام عقد جديد وتقديمه للمصادقة ضمن المدد المحددة

 :المرحلة الثانية

لمقابلدة أصدحاب العقدود بحضدور عضدو فرع االتحاد الرياضدي بالمحافظدة تحديد موعد من قبل اللجنة الفنية بالتنسيق مع  يتم 

 .اتحاد كمندوب عن االتحاد السوري لكرة السلة

 :المرحلة الثالثة

 :حيث المحافظات منإلى يتم تدقيق العقود من قبل رئيس أو أمين سر اللجنة الفنية و ممثل اتحاد اللعبة 

وبمدا يتوافدق مدع األنظمدة  والتعليمدات المنبثقدة عنده االحتدراف نظدامل الالئحدة الداخليدة مدى مطابقة بنود العقدود لتعليمدات .1

 .السارية المقررة ألول موسم يبدأ فيه العقد

علددى جميددع  ( وا داريددةبالالعددب أو أحددد الكددوادر الفنيددة ) توقيددع الفريددق األول متمددثالً بالنددادي و الفريددق الثدداني متمددثالً  .2

 صفحات العقد إقراراً منهم بمعرفتهم بتفاصيلها و مهر توقيع رئيس النادي بالخاتم الرسمي و على جميع الصفحات

 . متطابقة للعقد ممهورة و موقعة أصوالً  ثالث نسخالتأكد من وجود  .3

لددى ترجمدان محلدف أصدوالً و مسدتكملين  بالنسبة لألجانب وجود عقدين باللغة العربية و ا نكليزية مدوقعين و ممهدورين .4

 .لتوقيع الفريقين

يدددتم رد العقدددد للندددادي معلدددالً بأسدددباب إعادتددده  جدددراء (  4 – 3 – 2 – 1) بندددود الدددواردة سدددابقا  الفدددي حدددال مخالفدددة أحدددد  .5

لعقدود المصدححة ويقدع علدى إدارة الندادي إعدادة ا نظام االحتراف الداخلي و التعليمات المنبثقدة عندهالتصحيحات بما ينسجم مع 

 .تلالتحاد وإن لم تفعل ا دارات يتم اعتماد تعديالت االتحاد في حال وجود نزاعا

فدي الفتدرة مدا بدين نهايدة جزئيدة  أو  تعديالت على نظام االحتراف ومهمدا كاند  هدذه التعدديالت كليدة أيفي حال حصول  .6

العقدد قبدل  إبدرام لدو كدان تداريخ  بهدا   بهدذه التعدديالت وااللتدزام المتعاقددة التقيدد األطدرافعلدى كافدة موسم وبداية موسم جديد 

وعلددى لجنددة  بمددا يتوافددق معهدداالتعددديالت الجديدددة  أسدداسالعقددود المبددرة فددي هددذه الفتددرة علددى  وتصددحيحصدددور هددذه التعددديالت 

العقود الجديدة الموقعة قبل  التعديالت تشمل كافة إن أي، األطرافاالحتراف اعتماد هذه التعديالت في حال وجود نزاعات بين 

 (. لجنة االحتراف ) لالتحاد  وإرسالهاهذه التعديالت  بإجراء األندية إداراتبداية الموسم الجديد وتقع على عاتق 

 :المرحلة الرابعة

و إلزامه بوضع بصمة إبهامه األيسر على توقيعده و علدى جميدع  يتم أثناء المقابلة إعطاء الفرصة للمتعاقد لبيان صحة  توقيعه

إقراراً منه بصحة توقيعه ليستكمل العقد شروطه / عضو االتحاد  –و أمين سر اللجنة الفنية أرئيس / الصفحات بحضور السادة 

 .القانونية التامة

 :المرحلة الخامسة

رئديس اللجندة الفنيدة بالمحافظدة و بموجدب كتداب أو التحداد المنددب يتم تسليم العقود للسديد أمدين سدر االتحداد  مدن قبدل عضدو ا

 .استالم أصولي الستكمال تواقيعها أصوالً 

 :المرحلة السادسة

العقود مع اللوائح االسمية المرفوعة من األندية  صدار البطاقات االتحادية أصوالً بعد أن يدتم تسدديد الرسدوم السدنوية  مطابقة

 .يعتمد أصوالً  يتم تسديد الرسوم السنوية المترتبة عليه ال ال المترتبة على تنظيم العقود والبطاقات وكل عقد
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وفق  من قبل اتحاد اللعبة 2115/2116سمية وإصدار البطاقات االتحادية لموسم وتحدد الرسوم السنوية لتصديق اللوائح اال -

 :اآلتي

 .س سنوياً .ل/ 5111/العب دوري المحترفين المحلي .1

 .تسدد منها نسبة االتحاد اآلسيوي دوالر سنوياً / 251/دوري المحترفين األجنبي أو مدرب أندية العب .2

 .س سنوياً .ل/ 1111/العبة السيدات .3

 .س لكل فئة سنوياً .ل/ 2111/العمريةالفئات  .4

 .س المحليين.ل/ 5111/مدربي أندية دوري المحترفين المحليين .5

تعفى أندية الدرجة الثالثة  وفئة الناشئات للدرجة الثانية  والصغار لكافة الددرجات مدن الرسدوم السدنوية  صددار البطاقدات  .6

 .في حال وجود تصنيف االتحادية

 .نقصان قبل بدء كل موسم جديد يعود لالتحاد السوري لكرة السلة تعديل هذه األرقام زيادةً أو .7

 

 

 نــالعبيـال الـــانتقق ــائــروط ووثــــش

 :المادة الثالثة عشر
 

 :بالبنود التالية آليات انتقال الالعبين وشروط ووثائق وإجراءات هذه المسألةتتعلق 

 : المطلوبة لالعبين والالعبات المجددين عقودهم مع أنديتهم األوراق الثبوتية:أوالً 

 .عقد الالعب مصدق و ممهور أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ. 4

 .صورة عن الهوية الشخصية.2

 .الئحة اسمية.3

 االتحاد الثانية ليتم حفظها لدى أمانة سرو / األولى لزوم البطاقة االتحادية / صورتين شخصيات .4

 .د انتهاء الموسم الرياضيعالسارية المفعول لما ب بوليصة التأمين الصحي على الالعب.5

 أ الطرفين بعضهما قبل توقيع عقد جديد من كافة بنود العقد السابقبراءة ذمة من الطرفين بحيث يبر 6

 

 

 الالعبين والالعبات المنقولين ألندية أخرى بعد انتهاء عقودهم

 ./أوالً  /البنود الواردة في  .1

يلتزم الالعبين المنتقلين من ناد  إلى آخر إبرام عقد لمدة سنة على األقل  في حال كان ندادي المنتقدل إليده مدن أنديدة الدرجدة  .2

 .الثانية في آخر موسم

 

 

 الالعبين والالعبات المنقولين من نادي لنادي آخر دون انتهاء العقد

 ./أوالً / البنود الواردة في  .1

انتهدى عقدده و هدو بدريء الذمدة ................إن الالعدب " براءة ذمة مالية من النادي المنتقدل منده الالعدب و تحددد بعبدارة  .2

 ."المالية اتجاه النادي و بالعكس

وثيقة تنازل من مجلس إدارة النادي المنقول منه الالعب مصدق أصوالً من مكتب التنظيم الفرعي بفرع االتحاد الرياضدي  .3

 .لمحافظة المنقول منهابا

 .  موافقة خطية من الالعب على االنتقال إلى النادي الجديد  .4
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 الالعبين والالعبات المعارين

 /.عقد إعارة / أن يتم ذكر عبارة  على/ أوالً / البنود الواردة في  .1

زال عقده مستمر لددينا و ال يوجدد مدانع  ما.................إن الالعب " براءة ذمة مالية من النادي المعار منه و تحدد بعبارة  .2

 ."من إعارته لمدة موسم و هو بريء الذمة المالية تجاه النادي و بالعكس

المعدار موافقة مجلس إدارة النادي المعار منه مصدق  أصوالً من مكتب التنظيم الفرعي بفرع االتحاد الرياضي بالمحافظدة  .3

 .منها

 .موافقة مجلس إدارة النادي المعار إليه .4

 .  ا عارةموافقة خطية من الالعب على  .5

 

 الالعبين والالعبات األجانب

 .عقد باللغتين العربية و ا نكليزية لدى ترجمان محلف أصوالً على خمس نسخ .1

 .مع ذكر اسم وكيل الالعب وثيقة تنازل دولية من اتحاد اللعبة في آخر دولة لعب فيها .2

 ./ايدز -التهاب كبد /من األمراض السارية تقرير طبي مصدق أصوالً يتضمن سالمة الالعب .3

 .صورة عن جواز سفره .4

 ./عدد اثنان فقط ال غير / صور شخصية  .5

 .تعهد من الالعب بأنه لم يسبق له اللعب في إسرائيل .6

 .لكرة السلةأو مكتب معتمد من االتحاد الدولي  شير عقد الالعب من قبل وكيلتأ .7

 

 : الالعبين المجنسين أو المستعيدي الجنسية

 

 :التالية يسمح لكافة المجنسين أو مستعيدي الجنسية السورية للعب في الدوري السوري بعد تقديم األوراق

 .البنود الواردة في أوالً  .1

 . وصورة عن الهوية الشخصية( ساري الصالحية)صورة عن جواز السفر السوري  .2

 /.بيان والدة / صورة مصدقة عن شهادة الوالدة  .3

 (.صورة عن جواز السفر للجنسية األخرى)الجنسيات الحاصل عليها الحقاً  الالعب بالوالدة أو جنسية .4

 .السبب القانوني الكتساب الجنسية .5

 . استعادة الجنسية السورية التاريخ الدقيق للحصول أو .6

 /. ايدز-التهاب كبد/تقرير طبي مصدق أصوالً يتضمن سالمة الالعب من األمراض السارية  .7

 دم المشاركة في الدوري ا سرائيليتعهد بع .8

 .تعهد خطي من الالعب عن استعداده التام للمشاركة في المنتخب الوطني في أي وق  يتم استدعائه  .9

 

 :نقاط هامة 

 .معاملة الالعب السوري فيما يتعلق بمواد هذه الالئحة  أو مستعيد الجنسية السورية يعامل الالعب المجنس - أ

العربيدة السدورية  يقدم االتحاد العربي السوري لكرة السلة جميع التسهيالت الممكنة الستقدام المجنسين أو مستعيدي الجنسدية - ب

 .وفق تعليمات القانون الدولي وبما يحقق الغاية المنشودة بمشاركتهم في المنتخبات الوطنية

 

 مدربي األندية

 أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ ممهورعقد المدرب مصدق و  .4

 .صورة عن الهوية الشخصية .2
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الرئيسية للمدربين السدوريين أو قدرار التصدنيف مدن االتحدادات المعنيدة للمددرب  قرار تصنيف المدرب من لجنة المدربين .3

 .غير المواطن

 .سر االتحاد و الثانية ليتم حفظها لدى أمانة/ األولى لزوم البطاقة االتحادية / صورتين شخصيات   .4

 .السارية المفعول لما بعد انتهاء الموسم الرياضي بوليصة التأمين الصحي على المدرب .5

 

 : إداريي األندية

 .عقد اإلداري مصدق و ممهور أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ .4

 .صورة عن الهوية الشخصية .2

 .وثيقة خبرة من النادي .3

 .شهادة دورة في التنظيم وا دارة إن وجدت .4

 .و الثانية ليتم حفظها لدى أمانة سر االتحاد/ األولى لزوم البطاقة االتحادية / صورتين شخصيات  .5

 .السارية المفعول لما بعد انتهاء الموسم الرياضي بوليصة التأمين الصحي على ا داري .6

 

 :معالجي األندية

 عقد المعالج مصدق و ممهور أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ .4

 .الهوية الشخصيةصورة عن  .2

 .وثيقة خبرة بالعمل  من النادي .3

 .شهادة معالج فيزيائي معتمدة من وزارة الصحة .4

 .و الثانية ليتم حفظها لدى أمانة سر االتحاد/ األولى لزوم البطاقة االتحادية / صورتين شخصيات  .5

 .السارية المفعول لما بعد انتهاء الموسم الرياضي بوليصة التأمين الصحي على المعالج .6

 :أحكام ذات صلة

بعد دراسة وتدقيق العقود بما يتناسب مع القوانين  بعض البنود تعديل أو إضافة يحق لالتحاد السوري لكرة السلة إلغاء أو.أ

 .السارية ويلتزم الطرفين المتعاقدين بهذه التعديالت

مبن حيبث الشبكل والمضبمون ومطابقتهبا  المقدمة سابقاً تقع مسؤولية صحتها على عاتق األندية جميع األوراق الثبوتية. ب

 .لقانون االحتراف وتعديالته الناظمة للموسم الذي تم فيه التعاقد

 

 آليات و نظام انتقال الالعبين بين األندية

 :المادة الرابعة عشر

 :بالبنود التالية انتقال الالعبين بين األندية أحكام تتعلق

 باستثناء الالعبمعه  االنتقال إلى أي نادي آخر يرغب التعاقدويحق له   الالعب بشكل نهائي يصبح حراً  د انتهاء عقدعن -1

حيث  ( للسيدات سنة 26) و ( سنة للرجال27) ولم يبلغ الذي انتهى عقده(  الالعب المتعاقد )وبنهاية عقد رعايته  الملتزم

ليرة سورية كحد مليون يحق له االنتقال للنادي الذي يرغب شريطة أن تسدد قيمة انتقاله من النادي المنتقل إليه والبالغ قدرها 

 .أقصى

لناد آخر بعد موافقة ناديه وتسديد قيمة انتقاله أو  أو ا عارةيزال عقده ساري مع ناديه يحق له االنتقال  الالعب الذي ال -2

يتفق عليه الناديين على أن يسدد التحاد كرة السلة رسم االنتقال بمبلغ  إعارته من النادي المنتقل إليه حسب ما

ة آالف لير خمسة/5111/بمبلغ وقدرها عارة ألف ليرة سورية من النادي المنتقل إليه ورسم  خمسة عشر/15111/وقدره

 .سورية من النادي المعار إليه

ألنديتهم تحرر كشوفهم ويحق لهم االنتقال للنادي أو لوائح ا عارة جميع الالعبين غير المرفوعين على اللوائح االسمية  .3

على أن يدفع النادي  دون أن يترتب عليهم أي أثر مادي والالعبين السارية عقودهم الذي يرغبون بما فيهم الالعبين الملتزمين
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أو بموجب ما يتفق عليه الطرفين في حال  في حال كان عقده سارياً  من القيمة ا جمالية للمدة المتبقية من عقده %25لالعب 

 .تراضي قبل بدء الموسم الجديد التم فسخ العقد ب

قوبات التالية في حال ثبوت ذلك بعد مع الالعبين السارية عقودهم مع أنديتهم تفرض بحقها الع تتفاوضجميع األندية التي  .4

 :إجراء التحقيقات الالزمة من قبل لجنة االنضباط أومن قبل من يتم تكليفه من اتحاد اللعبة 

 .الحرمان من التعاقد مع العبين جدد من أندية أخرى لموسم واحد-أ

 .ديمن قبل النا غرامة مئة ألف ليرة سورية تسدد لحساب االتحاد السوري لكرة السلة-ب

بالتمرين معها أو توقع عقود لهم أو تقوم بإشراكهم في الدورات جميع األندية التي تسمح لالعبين السارية عقودهم  .2

تفرض بحقها وحق الالعبين العقوبات التالية  الودية داخل وخارج القطر دون الحصول على موافقات أنديتهم واتحاد اللعبة

تتخذ في حال ثبوت ذلك بعد إجراء التحقيقات الالزمة من قبل لجنة االنضباط أومن قبل من يتم تكليفه من اتحاد اللعبة 

 : اإلجراءات التالية 

ناديه األصلي واتحاد  مناصفة بين توزعمع فرض غرامة بحقه مقدارها مئة ألف ليرة سورية الالعب لمدة عام  إيقاف-أ

 .اللعبة 

حرمان النادي الذي ارتكب المخالفة من التعاقد مع العبين جدد من أندية أخرى لموسم واحد مع فرض غرامة ثالثمائة -ب

 .واتحاد اللعبةنادي الالعب األصلي  مناصفة بين توزعألف ليرة سورية 

 

 

 عقود الالعبين مع األندية تجديد

 :المادة الخامسة عشرة

ويعتبدر راتبده سدارياً  لعقد فيواصدل النشداط مدع ناديدهنهاية الموسم واتفق معه على تجديد اناديه بانتهى عقد الالعب مع  إذا .1

 .توقيع العقد الجديد أما إذا لم يتفقا فال يحق لالعب المشاركة في أي نشاط رسمي للنادي اعتباراً من

لشددروط وفقددا لنددادي آخدر االنتقدال يتدر  لالعددب الخيدار بددين قبدول عددرض ناديدده أو .2 هددذه االنتقدال المنصددوص عليهدا فددي  ًً

 الالئحة

 .إذا لم يتفق الالعب وناديه على تجديد العقد يعتبر حراً  .3

 

 

 

 الالعبين المحترفينتعويضات 

 :المادة السادسة عشر

 :الالعبون 

 

حتددى لالعبددين السددوريين فددي االتحدداد السددوري لكددرة السددلة علددى صددعيد األنديددة  سببقوف التعويضببات الشببهريةتحدددد  .1

لدوطنيين المشداركين مدع المنتخدب العبين ال كحد أقصى ألف ليرة سورية شهرياً  خمس وعشرونس فقط مائة و.ل/1250111/

 .لالعبين الذين أنهوا فترة الرعاية ينخر موسمآالوطني األول ب

 تجداوزي الملتزمين تحدد مبالغها قياساً على موهبة الالعب وحاجة النادي لخدماته الفنيدة شدرط أن العقود رعاية الالعبين  .2

بحسدب تصدنيفه ضدمن الشدريحة األولدى المبيندة ) مدن سدقف الشدريحة  %  51وال يقدل عدن % 75السقف األعلى للتعويضات 

 (.العب المنتخب الوطني –أعاله 

مدن %  51الذين شاركوا في المنتخدب الدوطني للفئدة العمريدة مدا قبدل الرجدال يحددد سدقف شدريحتهمالملتزمون  الالعبون  .3

لحدد األدندى لدنفس عدن ا%  51وال يقدل عدن  سقف شريحة الالعب الملتزم الدذي شدار  فدي صدفوف المنتخدب الدوطني للرجدال

 .الشريحة
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من سقف شريحة الالعبين الوطنين % 51ال يتجاوز تعويضاً ، يتقاضى الالعبون غير المشمولين بالفقرتين األولى والثانية .4

 .المشاركين مع المنتخب الوطني األول

 اممن تجاوزو ينيتقاضى العبو المنتخب الوطني للرجال المشاركين فعلياً بمباريات المنتخب الوطني الرسمية بأخر موسم .2

ألف ليرة سورية شهرياً فيما  خمس وعشرونس فقط مائة و.ل/1250111/سنة السقف األعلى للتعويضات ويحدد حتى  27الـ 

 . ليرة سورية/ 62511/ ال يتجاوز  يتقاضى الالعبون غير المشمولين بشريحة المنتخب تعويضاً 

 

 :الالعبات

 

ليدرة سدورية  / 51111/تحدد سقوف التعويضات الشهرية لالعبات أندية الدرجة األولدى الممارسدة للعبدة كدرة السدلة حتدى  -1

 .في حال وجود تصنيف ليرة سورية ألندية الدرجة الثانية /25111/و

س لالعبدات اللدواتي شداركن .ل/18751/وحدها األدنى/37511/تحدد سقوف الالعبات الملتزمات ضمن نظام الرعاية بـ -2

 .بالمنتخب الوطني خالل فترة االلتزام 

س وحدها .ل/18751/ات يحدد سقف شريحتهم بـ الالعبات الالتي شاركن في المنتخب الوطني للفئة العمرية ما قبل السيد -3

 .س.ل/9375/األدنى

 

 :أحكام عامة للتعويضات

يحق للنادي منح العبين اثنين أو العبتين اثنتين بكرة السلة تعويضات السقف األعلى لشرائح الرجال وفدق مصدلحة فريدق  -

 .النادي

 .من راتبه الشهري في حال رغب النادي منحه إياها %25تحدد المكافآت الشهرية لالعب بنسبة ال تتجاوز  -

 .من راتبه الشهري في حال رغب النادي منحه ذلك % 25يحدد بدل تنقالت لالعب بنسبة ال تتجاوز  -

على إدارات األندية تأمين السكن الالئدق لالعبدين فدي حدال كدان مدن محافظدة أخدرى أو دفدع بددل سدكن لالعدب ال تتجداوز  -

 .رة سورية شهريا ًكحد أقصىقيمته ثالثون ألف لي

ال تدخل المكافآت والحوافز والبدالت التي يتقاضاها الالعبون ضدمن السدقوف المحدددة للرواتدب وال تددخل أيضداً فدي هدذه  -

الحسابات والسقوف النفقات الفعلية المترتبة عن مشاركته في اللعب كالسفر وا قامة وا طعام والتجهيزات والتدأمين والتددريب 

 .ه ذلكوما شاب

 .في حال عدم وجود تصنيف لألندية في مسابقات االتحاد تعتمد سقف الشريحة األعلى للتعاقدات وال تعتمد باقي الشرائح -

عند انتقال أو إعارة الالعبين من الدرجة األولدى إلدى الثانيدة والثالثدة فدي حدال % 51تخفض تعويضات الالعبين الشهرية  -

 .وجود تصنيف

بتحديث مبالغ البدالت والرواتب قبل بدايدة كدل موسدم اذا اقتضد  الحاجدة حسدب التغيدرات المعيشدية يقوم اتحاد كرة السلة  -

 . وبعد اخذ موافقة المكتب التنفيذي

 

 

 أحكام تتعلق بالمدربين من النواحي التنظيمية والمادية

 

 :المادة السابعة عشر

للمددربين السدوريين فدي االتحداد السدوري لكدرة السدلة علدى صدعيد المنتخبدات الوطنيدة  سقوف التعويضات الشبهريةتحدد  .1

 :واألندية وفق اآلتي

تقدل شدهادته التدريبيدة عدن مددرب وطندي  ئتا ألدف ليدرة سدورية للمددربين الدوطنيين لمدن الاس فقط م.ل/ 2110111/حتى  - أ

 درجة أولى وفقاً لتصنيف لجنة المدربين( محلي)
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تقدل درجدة شدهادته التدريبيدة عدن مددرب  س فقط مئة ألدف ليدرة سدورية للمددربين الدوطنيين ممدن ال.ل /1110111/حتى  - ب

 .وطني درجة ثانية وفقاً لتصنيف لجنة المدربين

 .تستثنى رواتب المدربين من المكافآت  والحوافز وبدالت االنتقال المقررة من قبل مجلس إدارة االتحاد أو النادي أصوالً  - ت

خمسدون ألدف ليدرة  يتجداوز منحه بدل سكن شدهري ال رة االتحاد أو النادي تأمين السكن الالئق للمدرب أويحق لمجلس إدا .2

 .كحد أقصىشهرياً سورية 

 .ممارسة التدريب لفرقها األندية  تإدارايحق ألعضاء مجلس  ال .3

لدديها وفدق شدهاداتهم التدريبيدة ومدؤهالتهم العلميدة  قائمة بأسدماء المددربين المصدنفين إصدارالرئيسية  المدربينعلى لجنة  .4

 .وذلك قبل بدء كل موسم جديد

تخضع عقود مددربي أنديدة الدرجدة األولدى للتصدديق مدن اللجندة الفنيدة الفرعيدة  ولجندة  االحتدراف الفرعيدة وتحفدظ عنهدا  .5

فتخضدع لتصدديق اللجندة الفنيدة  ئدات العمريدةوالف نسخة لدى لجنة االحتراف المركزية أما مددربي أنديدة الدرجدة الثانيدة والثالثدة

 .الفرعية واتحاد اللعبة  فقط

 .المعمم من اتحاد اللعبة  النموذجوفق تنظم عقود للمدربين في الدرجة الثانية والثالثة  .6

 .ذج المعمم من اتحاد اللعبة ووفق النمتنظم عقود لمدربي الفئات العمرية  .7

 .إذا وجدت عليه ذمم سابقة للمدربين يحق للنادي تنظيم أو تجديد عقد مدرب ال .8

 

 من النواحي التنظيمية و المادية اإلداريين والمعالجينبأحكام تتعلق 

 :المادة الثامنة عشر

المنتخبدات تحداد السدوري لكدرة السدلة علدى صدعيد لةداريدين والمعدالجين السدوريين فدي اال سقوف التعويضات الشهريةتحدد 

 :وفق اآلتي  من سقوف تعويضات الكادر التدريبي% 12بحيث ال تتجاوز الوطنية واألندية 

تسددتثنى رواتددب ا داريددين والمعددالجين مددن المكافددآت والحددوافز وبدددالت االنتقددال المقددررة مددن قبددل مجلددس إدارة االتحدداد أو  - أ

 .النادي أصوالً 

خمسدون  يتجاوز ال منحه بدل سكن شهري المعالج أو يحق لمجلس إدارة االتحاد أو النادي تأمين السكن الالئق لةداري أو - ب

 .كحد أقصى شهرياً ألف ليرة سورية  

 

 اإلجراءات المتخذة في حال التقصير بااللتزامات المالية

 :المادة التاسعة عشر

 :يتم إتباع ا جراءات التالية في حال عدم تسديد راتب الالعب لمدة تزيد عن شهرين لفئة الرجال .1

 .لتسديد راتب الشهرين أو أحدهما عشرة أيام بعد نهاية الشهرين يمنح النادي مهلة  -أ

 .الثانيةأيام   عشرةخالل ال دون تجزئة يصبح النادي ملزماً بتسديد رواتب الشهرين حصراً  عشرة األيام األولىنهاية مدة  -ب

يدتم إيقداف الالعدب عدن اللعدب مدع ناديده لمددة أسدبوع  الثانيةنهاية العشر أيام و مع /  ب–أ/ في حال عدم تقيد النادي بالبند  -ج

 بمثابة ا نذار األخير للنادي لتسديد الذمم المترتبدة بحقده لالعدب كاملدة دون تجزئدة وفدي حدال عددم  تسدديدها  هذه المهلة وتعتبر

عقده فدي حدال عددم وجدود شدرط  من القيمة ا جمالية للمدة المتبقية من %25 ادي بتسديديصبح كشف الالعب حراً مع إلزام الن

 .جزائي

أثندداء الموسددم يصددبح علددى قيدود االتحدداد السددوري لكددرة السددلة الدذي يحددق لدده السددماح لالعددب  حدراً  الالعددب أصددبحفدي حددال  .2

اد السوري لكرة السلة قبل بدء كدل ضمن تواريخ و حاالت خاصة جداً تحدد من قبل االتح آخر بنفس الموسمالمشاركة مع نادي 

 .بدء الموسم من حرصاً على عدم تجميد نشاطه واستغالله من قبل النادي الموقع له موسم جديد

يبزال بذمتبه مسبتحقات  يتم تصديق عقود أو بطاقات العبي وكوادر النادي البذي ال ال 0242/0247اعتباراً من موسم  .3

وذلبك وفبق /من خالل الشكاوى المقدمة لالتحباد/تسويتها ودياً  لحين تصفيتها أو السابقمالية لالعبيه وكوادره عن  الموسم 

 :اآللية التالية
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يصدق على عقد وبطاقة الالعب األجنبي المستقدم لهذا النادي إضافة لالعبين المحليين  إذا كان  الحقوق المادية لالعبين ال - أ

 .لالعبيه بحقه عن الموسم الذي مضى المالية المترتبةمن أندية أخرى  لحين تسديد الذمم  له المنتقلين

 يصدق على عقد وبطاقة مثيلهم المستقدم لهذا النادي بديالً عنهم إذا كان  الحقوق المادية للمدربين وا داريين والمعالجين ال - ب

 . لكافة كوادر الناديلحين تسديد الذمم المالية المترتبة بحقه عن الموسم الذي مضى 

موسدم جديدد يسدقط حدق الالعبدين والكدوادر بتقدديم شدكاوى التحداد السدلة لتحصديل حقدوقهم الماديدة عدن الموسدم  بمجرد بدء - ت

 .السابق وتبقى عالقتهم محصورة باألندية لتسوية أمورهم المالية والحصول عليها

حال عدم تسديد رواتب الكوادر الفنية وا داريدة لمددة تزيدد عدن شدهرين لفئدة الرجدال يفسدخ عقددهم ويحدق لهدم االنتقدال  في .4

س لالتحداد السدوري .ل/ 111111/للنادي الذي يرغبون دون أن يترتب عليهم أي أثر مادي مع وجوب تسديد غرامة مقدارها 

 .لهم مع تنفيذ جميع البنود الواردة في متن هذا العقد اكمةلكرة السلة من قبل ناديهم إضافة للرواتب المتر

يتم قبض التعدويض الشدهري بموجدب إيصداالت رسدمية  أنعلى حسب ما تم االتفاق عليه بالعقد يتم دفع التعويض الشهري  .5

 .في الحساب المصرفي لالعب لدى البنك المعتمد من قبل الناديعها اإيد أو

 .يوم مدفوعة األجر/31/تتجاوز يمنح الالعب إجازة سنوية ال .6

 .النادي منها إعفاء يعود لالتحاد السوري التأكيد على تسديد الغرامة أو .7

 

 

 أحكام تتعلق بالالعبين الموقوفين

 : المادة العشرون

من قبل اتحاد اللعبة خالل الموسم يحق لمجلس إدارتده حسدم مسدتحقاته الشدهرية بمدا يعدادل  الالعب الموقوف بقرار تأديبي .4

 .مدة إيقافه

الالعب الموقوف بقرار تأديبي من اتحاد اللعبة وانتهى عقده مع ناديه خالل هذه الفترة يحق له التعاقد مع نادي آخر خدالل  .0

مدن المبلدغ المتفدق عليده بدين الفدريقين وفدق نظدام %51االحتراف على أن يمنح  نظامل الالئحة الداخلية فترة إيقافه وفق تعليمات

 .الشرائح خالل فترة ا يقاف

 

 ارةــــــام اإلعـــنظ

 :و العشرون الحاديالمادة 

 .معه يحق للنادي أن يقوم بإعارة العبه ضمن مدة العقد المبرم .1

 ./الناديين-الالعب/تتطلب ا عارة موافقة األطراف الثالثة .2

 يسبتمرللنادي المعار منه إذا كان عقدده  بشكل تلقائيبمجرد انتهاء ا عارة يعود الالعب  إذتحتسب مدة ا عارة من العقد  .3

ويحدق لده  حبراً  فيعتبر العباً أما إذا انته  مدة عقده مع النادي المعار منه بانتهاء إعارته  العباً ملتزماً معه لمواسم قادمة أو كان 

 .وفق أسس االنتقال االنتقال للنادي الذي يرغب

يكون رسم إعارة الالعب المتوجب و حسب اتفاقهما يدفع النادي المعار إليه الالعب للنادي المعار منه قيمة إعارة الالعب .4

 .تسدد من النادي المعار إليه أما حصة الالعب فتعود لالتفاق بينه وبين الناديين آالف ليرة سورية خمسةتسديدها التحاد اللعبة 

ضبمن الفتبرة  إذا كان  إعارة الالعب ألحد األندية خارج سورية فإنه يحق لالعب بمجرد انتهداء إعارتده  أن يلعدب لناديده .2

 . لرفع اللوائح االسمية و بالعدد المحدد اصوالً  المخصصة

 :التالية ا جراءاتتفرض بحقه  إليهقوم بتسديد المستحقات المالية لالعبين المعارين ي النادي الذي ال .2

 .غرامة مالية خمسون ألف ليرة سورية تسدد لصالح اتحاد اللعبة - أ

 .واحد حصراً  حرمان النادي من فرصة استعارة الالعبين لمدة موسم - ب

المنتقلبين مبن تصديق عقود العبيه األجانبب أو  إيقافتحت طائلة  إليهتسديد كامل المستحقات المالية لالعب المعار  - ت

 .ة أخرى إليهيأند
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 (الزامي) الشرط الجزائي 

 

يحدد الشرط الجزائي بحق األندية أو الالعبين لفئة الرجال والسيدات بما فيهم المشمولين بنظام الرعاية بعد مخالفة أي من 

 :الطرفين لاللتزامات الواردة بالعقد ووفقاً للتالي

 .حتى نهاية العقد(  تعويضات) المبالغ المتبقية إجماليضعفي : السنة األولى -

 .حتى نهاية العقد( تعويضات) ثالثة أضعاف المبالغ المتبقية: السنة الثانية -

 .حتى نهاية العقد( تعويضات) أربعة أضعاف المبالغ المتبقية: السنة الثالثة -

 . فق الطرفين على مبلغ محدد ومسجل على العقد بتاريخ التوقيع في حال كان العقد لمدة تزيد عن ثالث سنوات يت -

 .يعتبر تاريخ نشوء الخالف بين الطرفين هو تاريخ بداية احتساب االستحقاقات المالية المترتبة على الطرفين -

    حال تم االتفاق بين الطرفين المتنازعين بالتراضي يعتمد االتحاد هذا االتفاق ويعتبر النزاع منتهياً بعد توقيع براءة ذمة  في -

 .من الطرفين

 

 أحكام تتعلق بالمنتخب الوطني من النواحي التنظيمية والمادية

 :و العشرون الثانيةالمادة 

فدي المنتخبدات الوطنيدة إلزامدي لجميدع الالعبدين ويكددون غيدابهم عدن أندديتهم مبدرراً وكدأنهم قدائمين علددى رأس  االشدترا  .1

 .عملهم

على كافة المدربين وا داريين والمعالجين االستجابة لطلبات اتحاداتهم باالشترا  فدي المنتخبدات الوطنيدة ويكدون غيدابهم  .2

 .ملهمعن أنديتهم مبرراً وكأنهم قائمين على رأس ع

 :في حال عدم التحاق أحد الالعبين في المنتخب تفرض بحقه ا جراءات التالية .3

تسدد من قبله لصالح االتحاد السوري لكدرة السدلة قبدل خدوض النشداط الرسدمي س .ل/151111/غرامة مالية مقدارها  - أ

 .قالداخلي أو الخارجي أيهما أسب

يوافى االتحاد السوري بصدورة عدن على أن  أشهر ثالثة دة من قبل إدارة ناديه لم% 51تخفيض راتب الالعب بنسبة  - ب

تحويل ومحضر مجلس ا دارة المبين فيه تخفيض راتب الالعب مع عدم جواز طي هذا القرار من قبل إدارة النادي الحقاً 

 .السوري لكرة السلةالعربي  لحساب االتحاد %51قيمة الحسم 

 مباريات رسمية و ما يتخللها من المباريات الودية  إيقاف الالعب لمدة عشرة - ت

 .مضمون ما سبق تسديد الغرامات الماديةحين يستمر إيقاف الالعب عن اللعب ل/ب–أ/في حال عدم تنفيذ البند  - ث

 .للمنتخبات الوطنية/معالج–إداري–مدرب/ال يحق ألعضاء مجلس إدارة االتحاد السوري لكرة السلة تولي مهمة  .4

الوطنية سنوياً من قبل المالية الالزمة للمنتخبات  االعتمادات يخصص تعويض يومي لالعبي المنتخبات الوطنية بعد رصد  .5

 :وفق اآلتي المكتب التنفيذي قابلة للتعديل حسب الظروف المعيشية

 .تعويض يومي للمعسكرات الداخلية( سيدات-رجال)س لالعبي المنتخب األول .ل1111 - أ

 .تعويض كامل للمعسكرات الخارجية( سيدات-رجال)لالعبي المنتخب األول  دوالر211 - ب

 .تعويض يومي للبطوالت الخارجية( سيدات-رجال)دوالر لالعبي المنتخب األول  51 - ت

 .تعويض يومي للمعسكرات الداخلية( إناث-ذكور)سنة 18س لالعبي المنتخب تح  .ل 511 - ث

 .تعويض كامل للمعسكرات الخارجية ( إناث-ذكور)سنة 18دوالر لالعبي المنتخب تح   111 - ج

 .تعويض يومي للبطوالت الخارجية( إناث-ذكور)سنة 18دوالر لالعبي المنتخب تح   25 - ح
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يعامددل رئددديس البعثدددة و الجهدداز الفندددي وا داري و الحكدددام معاملددة العبدددي المنتخدددب األول للرجددال والسددديدات فدددي  - خ

 .المعسكرات والبطوالت الخارجية

التحاد السلة تخفيض التعويضدات السدابقة أو زيادتهدا تبعداً للميزانيدة السدنوية المخصصدة للمنتخبدات مدن قبدل المكتدب  يعود .6

 .التنفيذي

 .على إدارة المنتخب تأمين التجهيزات الرياضية الالزمة لالعبي المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد اللعبة. 7

ن وسائط النقل الالزمدة لالعبدي المنتخبدات الوطنيدة إلدى محافظداتهم بعدد االنتهداء مدن المعسدكرات على إدارة المنتخب تأمي. 8

 .والبطوالت الداخلية والخارجية بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد اللعبة

ر أسدماء على لجنة المنتخبات الوطنية إصدار قائمة بأسدماء الالعبدين الدوطنيين المشداركين مدع المنتخبدات الوطنيدة مدع ذكد. 9

 .أنديتهم إلى جانب اسم كل منهم وذلك قبل بدء كل موسم جديد

 

 

 اتـــــابـــواإلص يـــأمين الصحــالت

 :و العشرون الثالثةالمادة 

بمهمدة رسدمية لصدالح الندادي  التدريب أو أحد أعضاء الجهاز الفني وا داري أثناء اللعب أو الالعب السليم أو إصابة عند .1

 :يسدد رواتبه وفق النسب التالية فإن على النادي أن

 .راتب كامل للشهور الثالثة األولى بعد ا صابة - أ

 .من الراتب للشهور الثالثة التي تليها%75 - ب

 .ومن بعدها يعفى النادي من تسديد أي التزام مالي  من الراتب حدها األقصى ستة أشهر%51 - ت

سبب  ا صابة عجزا يتم تحويل الالعدب إلدى اللجندة الطبيدة لتحديدد نسدبة العجدز للمصدادقة عليده مدن لجندة االحتدراف  إذا .2

 .المركزي

 التددريب أو تأمينداً صدحياً شدامال ضدد ا صدابة والعجدز والوفداة أثنداء اللعدب أو وكوادرها على األندية كافة تأمين العبيها .3

 .بمهمة رسمية لصالح النادي

بددون إرفداق  وكوادرهدا وال تصادق العقود المبرمدة بدين األنديدة والعبيهدا والكوادر التأمين إلزامي لجميع الالعبينيعتبر  .4

 .وذلك قبل بدء كل موسم جديد لما بعد انتهاء الموسم الرياضيوثيقة التأمين السارية المفعول 

 حيدث يقدوم الندادي بتشدميل التدأمين لجميدع العبيده دروالكدوا يتم تسديد قيمة وثيقدة التدأمين مناصدفةً بدين الندادي والالعبدين .5

 .من قيمة وثيقة التأمين لكل العب من رواتبه تدريجياً بشكل شهري% 51وتسديد كامل قيمة المبلغ ومن ثم اقتطاع  وكوادره

التحاد اللعبة ليصار إلى تكليفهم بمهام التحكديم وذلدك قبدل بددء  صحي تأمين(بوليصة)يشترط بالحكام العاملين تقديم وثيقة  .6

 .كل موسم جديد

 

 يـــــــارجـــراف الخــاالحت

 :و العشرون الرابعةالمادة 

 .أن يتمتع الالعب بمستوى يؤهله لممارسة االحتراف على الصعيد الخارجي .1

درس طلبده مدن قبدل لجندة االحتدراف الفرعيدة و يدو في حال رغبة االحتراف قبل هذا السن  عام/22/أن ال يقل عمره عن  .2

 .مقترحاً للجنة المركزية التخاذ القرارنقدم 

 .أن يكون ملماً بشروط وقواعد نظم االحتراف الخارجي .3

 .ط ناديه/أن يتلقى عرضاً خارجياً بصورة مباشرة أوع .4

 .لعرض وأخذ موافقتها أصوالً أن يتم تبليغ لجنة االحتراف الفرعية با .5

 .إذا كان العقد ساري يتقاضى النادي قيمة انتقال الالعب من النادي المنتقل إليه بموجب اتفاقهما .6
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تحد   أن يتقدم الالعب بتعهد خطي بعدم المشاركة مع المنتخب الوطني للبلدد الدذي يحتدرف فيده خارجيداً فدي حدال تجنيسده .7

 .طائلة اتخاذ أشد ا جراءات القانونية بحقه

 

 

 شروط استقبال الالعب األجنبي

 :و العشرون الخامسةالمادة 

 .أن يفوق مستواه الفني مستوى الالعبين المحليين .1

 .تقديم وثيقة صحية تثب  سالمته من األمراض السارية .2

 .مع ذكر اسم وكيل الالعب المعتمد أصوالً  وثيقة تنازل دولية من اتحاد اللعبة في آخر دولة شار  فيها تقديم .3

ال يحق لالعبين األجانب المحترفين في األندية السورية والمنتهية عقودهم مدن التعاقدد مباشدرة مدع ندادي ثداني فدي سدورية  .4

 مدنالالعبدين و يستثنى من هدؤالء نية تجديده لنفس النادي على التواليقبل مغادرته خارج القطر لموسم واحد على األقل مع إمكا

 .لم يشار  في مرحلة ا ياب في الدوري العام  

 .وعلى مسؤوليته الخاصة  سرائيلي ويقدم وثيقة تعهد بذلكأن ال يكون قد شار  في الدوري ا .5

دوالر ويعدود التحداد اللعبدة سدنوياً (311)تحدد قيمة طابع تصديق العقد الخارجي والحصول على وثيقة التنازل الدوليدة بدـ .6

 .تعديل و تحديد هذه القيمة قبل بدء كل موسم رياضي 

 

 

 

 أحكام تتعلق بالحكام

 :و العشرون السادسةالمادة 

قائمة بأسماء الحكام الدوليين وحكام الدرجة األولى والثانية والثالثة ممن تكليف لجنة الحكام الرئيسية باتحاد السلة بإصدار  .1

 .سيعتمدهم للتحكيم قبل بداية كل موسم جديد

 .كحد أقصى مع بداية كل موسم بعد موافقة مؤتمر اللعبة% 25اقتراح زيادة أجور التحكيم القائمة بمقدار .2

 ة من اتحاد اللعبة بتسديد أجور التحكيم وفق المبالغ المحددة أصوالً تلزم األندية المشاركة في البطوالت الرسمية المعتمد .3

التي تقام فيها المباراة وبنسبة  ة اللجان الفنية في المحافظاتبعد موافقإال يلتزم جميع الحكام بعدم قيادة المباريات الودية  .4

 .من األجور المحددة% 51

بعد موافقة لجنة الحكام إال يلتزم الحكام بعدم السفر خارج القطر مع األندية في معسكراتها ونشاطاتها الودية والرسمية  .5

 .الرئيسية واتحاد اللعبة تح  طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة

بتكليف من لجنة الحكام  للمنتخبات الوطنيةو الرسمية يلتزم الحكام في قيادة النشاطات التدريبية والمباريات الودية  .6

 الرئيسية بناًء على توجيه من اتحاد اللعبة تح  طائلة اتخاذ أشد العقوبات في حال الرفض

تأمين التحاد اللعبة ليصار إلى تكليفهم بمهام التحكيم وذلك قبل بدء كل موسم (بوليصة)يشترط بالحكام العاملين تقديم وثيقة  .7

 .جديد

 للحكام الملتزمين أصحاب األداء المتطور في حال توفر االعتمادات الالزمة  يقوم اتحاد السلة بصرف مكافآت .8

حال في منها %  51يتكفل االتحاد بالنفقات أو الدولية في حال قيام الحكام بدورة دراسات خارجية لنيل أو تجديد الشارة  .9

 .االعتمادات الالزمة لذلك أصوالً  توفر
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 أحكام تتعلق بالرعاية واإلعالن

 

 :و العشرون السابعةالمادة 

الفردية و الجماعية الثابتة و المتحركة في مختلف مجاالت و أشكال الدعاية و  أسماء و صور العبيهيحق للنادي استثمار  .1

و أن يعلدن مدا يشداء علدى لبداس الالعبدين دون أن يكدون لالعدب / باستثناء فترات انضمامهم للمنتخب/ا عالن طوال مدة العقد

 .وفق تعليمات قانون االحتراف بهذا الخصوص موافقة مجلس إدارة النادي خطياً ما لم يتم أخذ الحق بذلك 

الفرديدة و الجماعيدة الثابتدة و المتحركدة فدي مختلدف مجداالت و أشدكال  أسماء و صور العبيبهيحق التحاد اللعبة استثمار  .2

على لباس الالعبين دون أن يكون لالعب وناديده الحدق و أن يعلن ما يشاء  فترات انضمامهم للمنتخبالدعاية و ا عالن طوال 

 .وفق تعليمات قانون االحتراف بهذا الخصوص موافقة مجلس اتحاد اللعبة خطياً بذلك ما لم يتم أخذ 

يجوز لالعب الترخيص باستخدام اسمه وصورته الفرديدة فدي ا عدالن بنداء علدى موافقدة خطيدة مدن ناديده أو مدن االتحداد  .3

 االتحداد وأال يسدتخدم المالبدس أو يدربط اسدمه وصدورته باسدم ناديده أو المنتخدب أو امه للمنتخب علدى أن الخالل فترات انضم

 .العالمات أو األلوان الخاصة بأي منها بأي شكل من ا عالن

 

 

 

 

 أحكام تتعلق بحل النزاعات

 :الثامنة والعشرونالمادة 

 

النادي بشكواه للجنة االحتراف الفرعيدة  الجهاز الفني وا داري أو أحد أعضاء في حال النزاع يتقدم الالعب أو الالعبة أو .1

 .في االتحاد التي تفصل في جميع الخالفات الناجمة عن تطبيق هذا النظام وتنفيذ العقود المبرمة وتبلغ قراراتها للجهات المعنية

للتنفيذ من تاريخه في حال لدم يتقددم أحدد بعد مضي سبعة أيام من صدور قرار اللجنة الفرعية يصبح قرارها نهائياً وملزماً  .2

 .األطراف المعنية بأي استئناف

يحق ألحد األطراف المعنية رفدع اسدتئناف علدى قدرار اللجندة الفرعيدة لالحتدراف خدالل سدبعة أيدام عمدل مدن تداريخ قدرار  .3

 ل توفر معطيات جديدةفي حا يوم من تاريخ استالم االستئناف/15/اللجنة وتتخذ اللجنة الفرعية القرار الالزم خالل 

استئناف يحق ألي طرف من األطراف المعنية رفع تمييز للجنة المركزية لالحتراف خالل سبعة أيام عمل من تاريخ  .4

 .يوم من استالم التمييز/15/وتتخذ اللجنة المركزية قرارها خالل  اللجنة الفرعية

الل خمسة عشر من تداريخ تمييدز اللجندة المركزيدة يحق ألي طرف من األطراف المعنية رفع تمييز للمحكمة الرياضية خ .5

 .وتتخذ المحكمة قرارها الذي يعتبر قطعياً وملزماً للتنفيذ

على جميع الالعبين والكوادر االلتزام بتمارينهم ومبارياتهم وعدم االنقطاع عنها لحين الب  بشكواهم من اللجان المختصة  .6

 .واكتساب قرارها الدرجة القطعية

 ال تنظر لجنة االحتراف الفرعية بالشكاوى المقدمة عن موسم سابق مع بدء الموسم الجديد بشكل فعلي  .7

بندود العقدد المبدرم مدع  -نظدام االحتدرافالالئحدة الداخليدة ل في حل النزاعات بين األطراف يتم اللجوء حسدب التسلسدل إلدى .8

الالئحدة  اتخداذ القدرار فيمدا لدم يدرد بده ندص فديالفرعيدة الحتراف السوري لكرة السلة و لجنة االعربي  الالعب و يعود لالتحاد 

 .وبنود العقد نظام االحترافل الداخلية
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 فسخ العقد

 

وبناء عليه فإن العقد  القاعدة األساسية واألصل في العالقة التعاقُديَّة بين النادي والالعب تُوجب احترام العقد المبرم بينهما،

 .ينتهي إما بانتهاء مدته أو اتفاق الطرفين على إنهائه بالتراضي

 .فسخ العقد بالتراضي وذلك بموافقة الطرفين بموجب اتفاقية مصادق عليها من اللجنة الفرعية لالحتراف: أوالً 

 :يلي فسخ العقد من قبل أحد الطرفين وذلك وفق ما:ثانياً 

 :لجنة االحتراف الفرعية بموجب أسباب معللة من أحد الطرفين وفق الحاالت التالية قرار (4

 .من أجمالي المباريات الرسمية% 42عدم مشاركة الالعب في المباريات الرسمية لناديه ألكثر من  - أ

 عدم التزام أحد الطرفين بشروط العقد - ب

 .ا في النظام الداخلي لالتحاد الرياضي العامالخروج عن قيم ومثل المنظمة والعقوبات الشديدة المنصوص عنه - ت

 .األسباب التي تراها لجنة االحتراف الفرعية موجبة لفسخ العقد - ث

يتعين على الطرف المخالف في جميع األحوال دفع تعويض، ويتم حساب التعويض المترتب على مخالفة إنهاء العقبد :  ثالثاً 

والحبوافز المسبتحقة  كالمكافبتتللعببة، وأي معبايير موضبوعية أخبرى إذا لم ينص العقد علبى غيبر ذلبك، وفقباً لخصوصبية ا

 .لالعب، بموجب عقده الحالي ، وكذلك المدة المتبقية من عقده

إضببافة  موجببب للفسببخيفببرض علببى الالعببب الببذي ثبَببت قيامببه بإنهبباء العقببد فببي أثنبباء الفتببرة التعاقديببة لسبببب غيببر : رابعبباً 

أشبهر فبي المباريبات الرسبمية، ويجبوز مضباعفة هبذه ( 3)اإليقاف عن اللعبب لمبدة لتعويض المادي عقوبات رياضية هي ل

وفبي جميبع األحببوال يببدأ تطبيببق هبذه العقوببات الرياضببية علبى الالعببب مبع بدايببة  اشببهر( 2)العقوببة ليصبل اإليقبباف لمبدة 

 .مشاركته مع ناديه الجديد

ال يحق لها التعاقبد مبع  موجب للفسخفعل ذلك بدون سبب األندية التي فسخت عقد أو عقود العبين أو حرضت على :خامساً 

 .العبين جدد للموسم التالي للمخالفة

فببي حببال قببررت لجنببة االحتببراف أن سبببب إنهبباء العقببد غيببر مشببروع، فببإن الطببرف المنهببي للعقببد يتحمببل دف ببَع : سادسبباً 

 .التعويضات، ويتعرض للعقوبات الرياضية وفق ما تم ذكره

أيام من صدور قرار اللجنة الفرعية يصبح قرارها نهائياً وملزماً للتنفيذ من تاريخه في حال لم يتقدم  بعد مضي سبعة: ثامناً 

 .أحد األطراف المعنية بأي استئناف
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 أحكام تتعلق بالعقوبات المادية والتنظيمية

 

 :التاسعة والعشرونالمادة 

 :تطبق على الالعبين و الكوادر الفنية جميع العقوبات المقرة من اتحاد اللعبة و المستندة إلى  .1

 .نظام االحترافالالئحة الداخلية ل - أ

 .بنود العقد المبرم - ب

 .اللوائح االنضباطية المقرة سنوياً  - ت

واجبدة التسدديد مدن قبدل و ا داريدة  ةأو الكوادر الفني الالعبينالعقوبات المادية المفروضة من قبل اتحاد اللعبة بحق جميع  .2

 .التحاد اللعبة في موعدها المحدد ومن ثم اقتطاعها من رواتب الالعبين أو الكوادرمجالس ا دارات 

و إقرارها بمحضر مجلس إدارة و إبالغها لالعبين و  و العقوبات الخاصة بهاعلى إدارات األندية إصدار لوائح المكافآت  .3

 .ارتقاء الالعب بمستواهيفضل أن تشمل العقوبات النواحي المتعلقة بعنصري االنضباط و االلتزام و بما يضمن 

 

 

 :التالية الالعبين في حال ارتكاب المخالفاتتندرج عقوبات  .4

 .عدم التقيد بتعليمات الجهاز الفني و ا داري (1

 .باستثناء الحذاء الرياضي التقيد باللباس المخصص للناديعدم  (2

 .التأخر عن موعد التمارين و المباريات (3

 .التأخر عن موعد السفر للمباريات الودية و الرسمية (4

 .الغياب عن التمارين و المباريات دون إذن مسبق أو مبرر قانوني (5

 .التأخر عن موعد االجتماعات الرسمية (6

 .بسبب سوء السلو  أو االعتراض على قرارات الحكام ارتكاب األخطاء الفنية (7

 .ارتكاب أخطاء عدم األهلية (8

 .انخفاض المستوى الفني لالعب بناًء على تقرير الجهاز الفني  (9

 .عدم االلتزام و االنضباط أثناء التمارين و خالل المباريات بناًء على تقرير الجهاز الفني و ا داري  (11

 .و الحكام  تسيء للنادي و منظمة االتحاد الرياضي العام و اتحاد كرة السلةالتصريحات ا عالمية التي   (11

عدم تنفيذ بنود العقدد المبدرم و يعدود لمجلدس إدارة الندادي تقددير قيمدة الحسدم لكدل مخالفدة مدن المخالفدات السدابقة ضدمن  (12

 .الحدود المقبولة

 

 

 :و اإلداري في حال ارتكاب المخالفات التالية تندرج عقوبات الكادر الفني .5

 .مجلس إدارة الناديعدم التقيد بتعليمات  (1

 .باستثناء الحذاء عدم التقيد باللباس المخصص للنادي (2

 .التأخر عن موعد التمارين و المباريات (3

 .التأخر عن موعد السفر للمباريات الودية و الرسمية (4

 .ن مسبق أو مبرر قانونيالغياب عن التمارين و المباريات دون إذ (5

 .التأخر عن موعد االجتماعات الرسمية (6

 .ارتكاب األخطاء الفنية بسبب سوء السلو  أو االعتراض على قرارات الحكام (7
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 .ارتكاب أخطاء عدم األهلية (8

 .تحريض الالعبين على اللعب السلبي لدواعي مادية أو شخصية (9

 .مشرف اللعبةمباريات بناًء على تقرير و خالل ال أثناء التمارينعدم االلتزام و االنضباط  (11

 .و الحكام  و اتحاد كرة السلة للنادي و منظمة االتحاد الرياضي العامالتصريحات ا عالمية التي تسيء  (11

عدم تنفيذ بنود العقد المبرم و يعود لمجلس إدارة النادي تقدير قيمة الحسدم لكدل مخالفدة مدن المخالفدات السدابقة  (12

 .ضمن الحدود المقبولة

يجب أن تفرض عند وقوع المخالفة و تقر بموجب محضدر  و الكوادر الفنية و ا دارية العقوبات المفروضة بحق الالعبين .6

 .وتبلغ لالعب بشكل رسمي مجلس إدارة

في من قبل اتحاد اللعبة و ال تعتبر نافذة قانونياً  ال يؤخذ بهاو الكوادر الفنية و ا دارية العقوبات المفروضة بحق الالعبين  .7

 :الحاالت التالية

 .نظام االحتراف و بنود العقد المبرم مع الالعبل الالئحة الداخلية مخالفتها ألحكام (1

ً  من تاريخ وقوعها (2  .فرضها بعد مدة ثالثين يوماً

 .عدم إبالق العقوبة لالعب خطياً و بشكل رسمي  (3

و السدلو  لالعبدين أو أحدد أعضداء الجهداز الفندي و و االنضدباط باب تتعلدق بدااللتزام تدأديبي ألسدا يقاف بقدرار عقوبات  .8

 .بما يعادل مدة ا يقافا داري المقرة من قبل اتحاد اللعبة خالل الموسم تخول مجالس ا دارات حسم المستحقات الشهرية 

 

 

 

 

 ةـــــامــــام عـــــأحك

 :المادة الثالثون

قامد  بده لجندة االحتدراف المركزيدة المنبثقدة عدن المجلدس المركدزي علدى نظدام االحتدراف فدي  يالدذ األخيدرحدد التعديل  .1

سورية عدد الالعبين المسموح بانتقالهم من ناد  إلى آخر بالعبين أثنين من ضمن لدوائح الالعبدين السدارية عقدودهم والمعتمددين 

، سنة وال يدخل ضمن هذا العدد الالعبين المرفوعين على لوائح ا عارة 27آلخر موسم نشاط منتهي تح  الـ  االسميةباللوائح 

( سدنة 27)ولالعبين اثنين من الالعبين المنتهية عقودهم والمعتمدين باللوائح ألخر موسم نشاط منتهي و تجاوزت أعمارهم الدـ 

 .تقال لنادي واحداالنتقال إلى أي نادي أخر كحد أقصى  فقط  لالن

رفع قرار لجنة االحتراف المركزية عدد السنوات التدي تسدتوجب خاللهدا دفدع بددالت االنتقداالت لألنديدة األم لتصدبح حتدى  .2

 (.سنة للرجال وللسيدات 27)

 إن هذه التعديالت سارية لموسم واحد فقط يمكن تغييرها نهاية الموسم بقرار من المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي .3

 .لالتحاد الرياضي العام بناًء على اقتراح اتحاد اللعبة

تلزم األندية الممارسة لالحتراف بتقديم موازنة ماليدة التحداد كدرة السدلة مدع بددء كدل موسدم جديدد تثبد  قددرة الندادي علدى  .4

 .تغطية تكاليف نفقات ممارسة االحتراف وإيفاء مستحقات الالعبين وفق العقود المبرمة معها

الالئحدة  ههدذ بندود مدن مدواد أولالحتدراف اقتدراح تعدديل أي  العربي السدوري لكدرة السدلة أو اللجندة الفرعيدة لالتحاد يعود .5

 .بعد المصادقة أصوالً  الداخلية 

لمدا بعدد فدي األدوار النهائيدة لمسدابقة الددوري يؤجدل النظدر فيهدا  من الالعبين لتحصيل حقوقهم الماديدة الشكاوى التي تقدم .6

 . هائيانتهاء الن

حصبراً تطبببق علبيهم أحكبام انتقببال 0242/0247المنتهيبة عقبودهم بنهايببة موسبم 4992الالعببين الرجبال مبن مواليببد  .7

 .الالعب الملتزم في الالئحة الداخلية لنظام االحتراف الجديد 
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تزال عقدودهم سدارية يتوجدب  والبدون رغبة النادي  الالعبين الذين يتوقفون عن اللعب مع أنديتهم ألي سبب من األسباب .8

 .من القيمة ا جمالية للمدة المتبقية من عقدهم % 25عليهم تسديد 

بعدد أخدذ موافقدة المكتدب  ية كل موسماكل ما ورد من قيم مالية في هذه الالئحة قابل للتعديل من قبل اتحاد كرة السلة قبل بد .9

 .التنفيذي

اإلتحاد العربي السوري لكرة السلة و المنبثقة عن نظبام االحتبراف الصبادر يعمل في هذا الالئحة الداخلية الصادرة عن . 42

عن االتحاد الرياضي العام بعد المصادقة علبى هبذه اللبوائح مبن المكتبب التنفيبذي لاتحباد الرياضبي العبام أصبوالً اعتبباراً مبن 

 0247-0242موسم 
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