مقــــدمـــــة:

الالئحة الداخلية لنظام االحتراف
في االتحاد العربي السوري لكرة السلة

شهدت الحركة الرياضية السورية في السنوات األخيرة تناميا ً جماهيريا ً واكتسبت بعداً شعبياً ،ودخلت دائرة االهتمامات الشخصية األساس ية
للمواطن السوري ،وأصبحت المستويات الفنية لأللعاب ونتائج مشاركات الالعبين والفرق في مختلف المجاالت تشكل هم اً وطني اً وبرزت
الحاجة إ لى ضرورة تحقيق نهوض رياضي شامل ،يلبي تطلعات الجماهير ورغباتها المشروعة ويجسد توجهاات القياادة السياساية وقفااق
المشروع النهضوي المتكامل لقائد الوطن الدكتور بشار األسد.
ولقد أوجب ذلك على القيادة الرياضية البحث عن الصيغ والوسائل والطرق الكفيلة بتحقيق األمل المنشود ،ويترافق ذلك بادعم حكاومي
رسمي ،ومشاركة فعالة من الهيئات والمنظمات المعنية ومن األندية الرياضية وجماهيرها باإلضافة إلاى مسااهمة ضارورية مان مختلاف
الفعاليات االقتصادية واالجتماعية العامة والخاصة.
وتجري اآلن الكثير من األعمال الجادة للبحث عن قفاق جديدة للعمل الرياضي السوري وستتخذ المزيد من الخطوات الجريئة والمدروسة
في إطار (التغيير أو التحديث ،أو االستكمال) لكل القوانين والنظم والتعليمات المؤطرة للرياضة النوعية وبما ينسجم مع القانون رقم ( ) 8
لعام .2014
وفي هذا السياق يأتي نظام االحتراف المقترح كإحدى الوسائل (وليست كلها) المساعدة في التطوير النوعي لمستويات األلعاب الرياضية
ورفع سوية الالعبين وفرقهم إلى درجات تمكنهم من منافسة الرياضيين المحترفين عربيا ً وقاريا ً ودولياً.
وبذلك نكون قد خطونا على طريق تحقيق نقلة نوعية ألبطالنا ورياضيينا المبرزين عبر ما يحققه االحتراف من استقرار مادي واجتماعي
ونفسي.
و تماشيا ً مع نظام االحتراف الرياضي في الجمهورية العربية السورية لعام  2010المعمم من االتحاد الرياضي العام على اتحادات األلعاب
وتعديالته التي كان قخرها التعديل الص ادر عن لجنة االحتراف المركزية في االتحاد الرياضي العام بتاريخ  2015 /7 /8و الذي أصاب
مرجعا ً أساسيا ً لوضع نظام احترافي يتناسب مع واقع األلعاب و منها لعبة كرة السلة وضع االتحاد العربي السوري لكرة السالة الالئحاة
الداخلية لنظام االحتراف لكرة السلة بحيث تنظم العال قة التبادلية ما بين األطراف التي تضمها اللعبة ( االتحاد الرياضي العام و فروعه –
اتحاد السلة و اللجان الفنية – األندية – الالعبين – الكوادر الفنية و اإلدارية – الحكام ) و بما يحقق تأمين مصال كافة هذه األطراف ضمن
اإلمكانيات المتاحة للمرحلة الراهنة مع فت ا لمجال إلجراء تعديالت جديدة في مواد الالئحة من قبل اتحاد اللعبة قبل بدء كل موسم جديد حال
توفر معطيات جديدة تستوجب التعديل على أن يبدأ العمل بهذه الالئحة الداخلية اعتبار ًا من الموسم السلوي  2018- 2017و يأمل االتحاد
العربي السوري لكرة السلة أن تكون هذه الالئحة حالة تنظيمية صحيحة تنعكس قثارها اإليجابية على كافة مفاصل اللعبة بما يحقق استقرار
و تطور كرة السلة السورية في هذه المرحلة.

مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة السلة
رئيس مجلس إدارة الا تحاد العربي السوري لكرة السلة

محمد جالل نقرش

دمشق 2017/10/24
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الالئحة الداخلية لنظام االحتراف
نظام االحتراف
المبادئ واألسس
المادة الأولى:
ينطلق نظام االحتراف من المبادئ واألسس التالية:
 . 1المحافظة على أهداف الرياضة السورية وتوجهاتها وأبعادها الوطنية والتربوية.
 . 2التأكيد على الحق الحصري لمنظمة االتحاد الرياضي العام في استحداث األندية الرياضية.
 . 3تكوين البنية التنظيمية للنظام القائم.
 . 4بلورة نظام مستقل للرياضة النوعية.
 . 5وضع نظام احتراف نوعي وفق خصوصية القطر يساهم في تطوير لعبة كرة السلة.
إن النظام يسم بتحويل العمل الرياضي إلى مهنة اجتماعية تؤمن العيش الكريم والشريف للرياضيين.
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 . 7يحافظ النظام على أخالقيات وقيم ومثل الحركة الرياضية السورية.
 . 8تصدر كافة التعليمات الناظمة لالحتراف عن منظمة االتحاد الرياضي ومؤسساتها الفرعية كالً حسب اختصاصه.
يؤطر النظام عملية أو قليات نقل وانتقال الالعبين وشروط ووثائق وإجراءات هذه المسألة.
.9
 .10يحدد النظام القواعد واألسس الالزمة للصيغ العقدية بين مختلف أطراف االحتراف.
 .11يحدد قواعد وحقوق وامتيازات وواجبات الالعبين والجهات المتعلقة أو المعنية.

الئحة االحتراف السلوي
تعريفات
المادة الثانية:
 . 1المنظمة :منظمة االتحاد الرياضي العام.
 . 2المكتب التنفيذي :المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام.
 . 3االتحادات :اال تحاد العربي السوري لكرة السلة.
 . 4اللجنة أو اللجان :لج نة االحتراف الفرعية في االتحاد العربي السوري لكرة السلة.
 . 5االتحادات العربية والقارية والدولية :االتحادات العربية والقارية والدولية المنتسبين إليها رسمياً.
 . 6النادي أو األندية :هي األندية المرخصة رسميا من قبل المنظمة والمنتسبة إلى االتحادات المعنية.
 . 7النادي األم :هو النادي الذي مارس الالعب في أحد فئاته العمرية لكرة السلة ومن ثم تم ترفيعه إلى فئاة الرجاال
أو السيدات في هذا النادي وأبرم معه أول عقد كالعب محترف.
 . 8األلعاب :لعبة كرة السلة.
 . 9الالعب :هو الالعب الذي يمارس اللعبة بموجب عقاد ماع نادياه لقااء تعويضاات مالياة بهادف تاأمين حيااة كريماة
لتطوير مستواه الفني
 .10العبب المنتببب الببوين :هاو الالعااب أو الالعباة الااذي تام اساتدعائه لصاافوف المنتخاب وشااارك فاي البطااوالت
الخارجية في قخر موسمين سابقين لتاريخ إبرام عقد جديد أو تجديد عقده المنتهي  ،وفي حال عادم وجاود أي مشااركة
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دولية في قخر موسمين فإن لجنة المنتخبات الوطنية تقوم وبالتنسيق مع لجنة المادربين باعتمااد قائماة تضام  20العباا ً
أو العبة يعتبروا كالعبي المنتخب الوطني على أن تجدد هذه القائمة سنويا ً حسب المستوى الفني المقدم من الالعبين
في نهاية كل موسم.
.11الموسبم أو المواسببم :الموسام الرياضااي الاذي يحاادده االتحااد العربااي الساوري لكاارة السالة وهااو الفتارة الزمنيااة
للنشاط الرسمي.
.12فترة أو فترات التسجيل :هي الفترة الزمنية التي يحددها االتحاد العربي السوري لكارة السالة لتساجيل الالعباين
المحترفين الجدد أو المنتقلين أو من جددت عقودهم في بداية الموسم الرياضي.
.13النظام :نظام االحتراف و الرعاية الداخلي لالتحاد العربي السوري لكرة السلة.
لجنة االحتراف الفرعية في االتحاد العربي السوري لكرة السلة

المادة الثالثة:
 . 1رئيس اتحاد اللعبة
 . 2عضو من أعضاء اتحاد كرة السلة
 . 3خبير مالي
 . 4خبير قانوني
 . 5خبير في التسويق واالستثمار

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
األهــــــداف

المادة الرابعة:
تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق التالي:
 . 1إرساء قواعد تعطي الرياضي المحترف صفة اجتماعية معترفا ً بها كمصدر للكسب الشريف.
 . 2توفير االستقرار المادي والنفسي للرياضي المحترف.
 . 3إيجاد قواعد ناظمة لعالقة الرياضي المحترف بالنادي والمؤسسات الرياضية.
 . 4تطوير مستوى لعبة كرة السلة والالعبين من أجل بلوغ حدود المنافسة القادرة على تحقياق اإلنجاازات فاي البطاوالت
والمنافسات العربية والقارية والدولية.
 . 5تنظيم عمليات انتقال الالعبين المحترفين بين األندية.
 . 6تأمين مصادر دخل إضافية لألندية واالتحادات والفروع.

3

آلية تطبيق االحتراف الداخلي (فروع اال تحاد الرياضي العام)
المادة الخامسة:
يتلبص دور ومهام اللجان التنفيذية بفروع االتحاد الرياض العام ف تيبيق نظام االحتراف بـ :
 . 1دراسة واقع كافة األندية التابعة لكل فرع وفق األسس التالية:
أ  -توفر المنشآت الالزمة للتدريب.
ب -توفر الكادر البشري (مدربين  -إداريين  -العبين  -حكام  -معالجين) .
ج  -توفر الموارد المالية لتغطية نشاطاتهم السلوية
ح  -ايالء االهتمام بلعبة كرة السلة وتوجيه الدعم الكافي لها بما يوازي اهتمام إدارات األندية بكرة القدم.
 . 2االطالع على كافة العقود المبرمة بين األندية وبين المادربين واإلدارياين والمعاالجين وإباداء الارأي حولهاا قبال رفعهاا
إلى اتحادات األلعاب.
آلية تطبيق االحتراف الداخلي لالتحاد العربي السوري لكرة السلة
المادة السادسة:
تؤمن األندية الممارسة لالحتراف مواردها المالية من المصادر التالية:
 . 1إعانة االحتراف من المنظمة أو الحكومة عائدات حقوق اإلعالن والرعاية التجارية.
 . 2ريوع االستثمار التجاري لمنشآت النادي.
 . 3دخل المباريات الودية والرسمية.
 . 4عائدات قيمة انتقال الالعبين .
 . 5جوائز الحصول على البطوالت.
 . 6عائدات حقوق التسويق اإلذاعي والتلفزيوني و اإلعالني.
 . 7التاارخيب باساااتثمار شااعار الناااادي أو اساامه بماااا ال يتعااارض ماااع األنظمااة والقاااوانين المرعيااة وتعليماااات المنظماااة
واالتحادات.
 . 8عائدات بيع الهدايا.
رسوم االنتساب واالشتراك في األندية.
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 .10الهبات والتبرعات وأي موارد تتوافق مع األنظمة والتعليمات حسب األصول.
األنـــــدية المحتــــرفــــــــة
المادة السابعة :
 . 1تلتزم األندية بممارسة االحتراف على النحو التال :
أ  -تطباق األنديااة االحتاراف علااى عادد محاادد مان الالعبااين األجاناب تقااوم لجناة االحتااراف الفرعياة فااي اتحااد الساالة
بتحديده سنويا ً ويقره اتحاد اللعبة.
ب -تبرم األندية عقوداً مع الالعباين الرجاال والسايدات وفقاا ً لنمااذج معادة مان قبال االتحااد الساوري لكارة السالة خاالل
فترة التسجيل المعلن عنها ويكون تاريخ نهايتها محدداً وفقا ً للعقد على أن ال يقل عن شهر واحاد وال يعتبار العقاد نافاذاً إال
بعد مصادقة اتحاد اللعبة عليه.
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ت -إذا أبرم النادي عقداً مع العب عليه أن يتقدم بطلب إلى اللجان لتسجيله للنادي خالل فتارات التساجيل التاي يعلنهاا
االتحاد وفق اآللية المتبعة من قبله .
 . 2يشتري ف النادي الممارس لالحتراف ما يل :
أ  -أن يكون النادي مرخصا ً ومسجالً أصوالً لدى اتحاد كرة السلة .
ب  -أن يلتزم بكل ما يتضمنه هذا النظام وما قد يلحق به من قرارات وتعديالت صادرة عن المنظمة أو اتحااد كارة
السلة.
ت  -أن يقدم موازنة تتضمن خطته المالية مع بداية كل موسم تثبت قدرته علاى تغطياة تكااليف ممارساة االحتاراف
وفقا ً لهذا النظام.
ث  -أن يحتفظ بسجالت نظامياة باالالعبين المحتارفين لدياه وفقاا ً للنمااذج المعادة مان قبال اللجاان لهاذه الغاياة ويلتازم
بتقديمها إلى االتحاد عند طلبها ويحتفظ االتحاد بنسخة طبق األصل عنها للمطابقة عند الحاجة.
ج -أن ال يزيد عدد العبي الفريق المحترف عن العدد الذي يحدده اتحاد السلة من الالعبين المحترفين.
ح  -أن يمن الالعب المحترف ما ورد في هذا النظام من االمتيازات.
خ  -أن يلتزم النادي بالسماح لالعبين المحترفين باالشتراك مع المنتخبات الوطنية التي يشكلها االتحاد لتمثيل القطر.
د  -أن يقدم المساعدات الممكنة لالعبين لمتابعة تحصيلهم العلمي وتطوير مستوياتهم الثقافية.
ذ  -أن يوفر النادي لجميع الالعبين المحترفين تأمينا ً صحيا ً شامالً.

الالعبــــــون المحتــــرفــــــون
(شروط  -التزامات)
المادة الثامنة:
الالعبببب المحتبببرف  :هاااو الالعاااب الاااذي يتقاضاااى لقااااء ممارساااته األلعااااب مباااالغ مالياااة كرواتاااب وأجاااور وبااادالت
.1
بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي وال يدخل في هذه الحسابات النفقات الفعلية المترتبة عن مشاركته في اللعب كالسفر
واإلقامة واإلطعام و التجهيزات والتأمين والتدريب وما شابه ذلك.
شروي احتراف الالعب :
.2
أ  -أن يكون الئقا ً من الناحيتين البد نية والصحية بموجب اختبارات طبية وبدنية خاصة.
ب  -أن ال يكون قد صادر بحقاه قارار إيقااف تاأديبي ال يازال سااري المفعاولر أو قارار شاطب أو مناع عان ممارساة
اللعبة ( يجوز في حاالت اإليقاف لمدة محددة رأن يوقع الالعب عقداً ساري المفعول مع نااد شاريطة أن يتقاضاى خاالل
مدة إيقافه راتبا ً شهريا ً ال يتجاوز حده األعلى  %50من راتبه الشهري).
ت  -أن يبرم عقداً مع النادي محدد المدة والقيمة والبرنامج.
ث  -يمكن أن يبرم الالعب عقداً احترافيا ً مع النادي دون ان يتضمن راتبا ً شهريا ً  ،وفي هذه الحالة يطباق ماا تانب
عليه مواد الالئحة الداخلية تنظيميا ً وإدارياً.
ج  -االلتزام الكامل ببرامج التدريب الموضوعة من قبل الجهاز التدريبي للنادي.
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يلتزم الالعب المحترف بما يل :
أ  -التقيد الكامل بكل ما نصت عليه أحكام هذا النظام وما قد يلحق به مان قارارات وتعليماات صاادرة عان االتحااد
العربي السوري لكرة السلة أو منظمة االتحاد الرياضي العام.
ب  -تنفيذ بنود العقد المبرم.
ت  -عدم السفر خارج المدينة التي يقع فيها النادي إال بموافقة النادي.
ث  -االلتزام بااللتحاق في المنتخبات الوطنية التي تشكل لتمثيل القطر.
ج  -العمل على تطوير مستواه الفني بما يحقق تطور مستوى لعبة كرة السلة.

تصنيف الالعبين
تعريف – تحديد سن التعاقد
المادة التاسعة:
يتم تصنيف الالعبين ف اتحاد السلة وفق اآلت :
 . 1الالعب الملتزم هو الالعب الذي تجاوز  19سنة و ماارس اللعباة مان إحادى فئاات القواعاد وترفاع إلاى فئاة الرجاال فاي
ناديه األم حيث يتوجب عليه توقيع عقد رعاية لمدة 3مواسم حصاراً ماع نادياه األم وال يجاوز توقيعاه ألكثار مان ذلاك ويتطلاب
انتقاله لنادي قخر بعد انقضاء فترة التزامه تسديد قيمة انتقاله من النادي المنتقل إليه للنادي المنتقل منه لمرة واحدة بعاد نهاياة
فترة الرعاية  ،و يجوز انتقال الالعبين ضمن فترة الرعاية من أنديتهم االم الى اندية اخرى في حال موافقة ناديه أصوال على
ان يسديد بدل انتقال لناديه المنتقل يتفق عليه بين الناديين.
 تحدد أعمار الالعبين لفئاة الرجاال الملتازميين المشامولين بنظاام الرعاياة للاذين تجااوزت أعماارهم  19سانة ولمادة ثاالثمواسم متتالية.
 مدة عقود الالعبين المشمولين بنظام الرعاية ثالثاة مواسام علاى األكثار مان تااريخ اعتمااده بفئاة الرجاال حصاراً علاى اناليتجاوز عمر االعب الملتزم  22عام.
 . 2الالعب المتعاقد هو الالعب الذي أنهى التزامه بموجب عقد رعاية مع ناديه األم ورغب باالنتقال لنادي قخر أو التجديد
مع ناديه يلزم بالتوقيع وبماا ال يقال عان شاهر واحاد كحاد أدناى وحتاى  5مواسام كحاد أقصاى علاى أن اليتجااوز عمار الالعاب
المتعاقد ( )27سنة.
 مدة عقود الالعبين خمس سنوات على األكثر من تاريخ انتهائه من نظام الرعاية باتفااق الطارفين وبماا ال يقال عان شاهرواحد على أن اليتجاوز عمر الالعب المتعاقد ( )27سنة.
 . 3الالعب الحر هو الالعب الذي بلغ سن ( )27سنة فماا فاوق و يحاق لاه التعاقاد ماع الناادي الاذي يرغاب بالمادة المفتوحاة
على أن ال تقل عن شهر واحد ويعتبر حراً بعد انتهاء عقده ويحاق لاه االنتقاال للناادي الاذي يرغاب ولمادة غيار محاددة باتفااق
الطرفين.
 . 4الالعب المنفاك هاو الالعاب الاذي تحارر كشافه مان نادياه نتيجاة عادم تساديد التزاماتاه المالياة وفاق المادد المحاددة بنظاام
االحتراف الداخلي أو تم فسخ عقده لسبب من األسباب دون أن يحق له العودة لناديه المنفك عنه في الموسم الاذي يلاي انفكاكاه
مع أحقية المشاركة له ماع ناادي قخار ضامن الموسام وبانفس شاروط عقاده ضامن الحااالت الخاصاة التاي يقررهاا اتحااد اللعباة
حسب الحاجة الفنية قبل كل موسم جديد.
 . 5الالعب المعار هو الالعب الذي يبرم عقد إعارة مع أحد األندية وضاااااااامن التعليمات الناظمة لوعارة بموافقة األطراف
الثالثة /الالعب -الناديين /وضمن المدة المحددة لعقده المبرم مع ناديه األصلي بما ال يقل عن شهر كحد ادنى .
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المادة العاشرة:
الــالعــــب المــلتزم
تتلبص أحكام الالعب الملتزم بالبنود التالية :
 . 1يبدأ سن التزام الالعب عند بلوغه سن التاسعة عشر من عمره وال يجوز توقيعه ألكثر من ثالث مواسم حصراً الختالف
ماهية العقد القانونية بين الالعب الملتزم و ما يليه.
 . 2التزام الالعبين من مواليد 1998لمدة ثالث مواسم متتالية حصراً مع أنديتهم اعتباراً من موسم  2018/2017واليجوز
ذلك.وتحدث المواليد بشكل متتابع تناسبا مع كل عام.
توقيعه عقد رعاية ألكثر من
َ
 . 3التزام الالعبين من مواليد 1997لمدة موسمين متتاليين حصراً مع أنديتهم اعتباراً من موسم  2018/2017وال يجوز
توقيعه عقد رعاية ألكثر من ذلك.
 . 4التزام الالعبين من مواليد 1996لمدة موسم واحد حصراً مع أنديتهم اعتباراً من موسم 2018/2017
وال يجوز توقيعه عقد رعاية ألكثر من ذلك.
 . 5على جميع األندية إجراء عقود رعاية لالعبيها الملتزمين وفق المدد الواردة أعاله وبالمبال غ المادية المتفق عليها بين
الطرفين قياسا ً على موهبة الالعب وحاجة النادي إليه بما ال يتجاوز  %75من السقف األعلى للتعويضات وال يقل عن 50
 %من سقف الشريحة ( بحسب تصنيفه ضمن الشريحة األولى المبينة لالعب المنتخب الوطني) الالعبين الوطنيين المشاركين
مع منتخب الرجال األول وأما الالعبين الذين شاركوا في المنتخب الوطني للفئة العمرية ما قبل الرجال يحدد سقف الشريحة
بـ % 50من تعويض العبي المنتخب الرجال وحدها األدنى % 50من تعويض العب الرعاية المشارك مع المنتخب الوطني
للرجال.
وفي حال امتناع الالعب عن التوقيع يتم إعالم اتحاد كرة السلة /لجنة االحتراف/قبل بدء الموسم من قبل النادي بكتاب خطي
أصوالً لتسوية األمر وفي حال إصرار الالعب على عدم التوقيع يوقف وال يسم له اللعب مع أي ناد على أن تطوى عقوبة
إيقافه بمجرد إبداء رغبته اللعب مع ناديه األصلي وضمن المدة المحددة لتقديم اللوائ االسمية.
 . 6في حال إغفال النادي إرسال كتاب خطي إلى اتحاد كرة السلة /لجنة االحتراف /إلبالغه عن امتناع العبه الملتزم عن
التوقيع يسقط حقه فيه بمجرد انتقاله لنادي قخر و ال يحق له المطالبة باتخاذ اإلجراءات القانونية الواردة سابقاً/البند/5إضافة
لعدم ترتب أي أثر مادي على الالعب والنادي المنتقل إليه.
 . 7في حال رغبة الالعب الملتزم االنتقال إلى ناد قخر بعد انقضاء فترة التزامه يتوجب على النادي المنتقل إليه الالعب
تسديد مبلغ وقدره000/ر /1,300مليون ليرة سورية كحد أقصى للنادي المنتقل منه الالعب الملتزم.
 . 8يحق للنادي األم إعارة الال عب الملتزم على ان يسجل على لوائ االعارة ضمن فترة التزامه وتعتبر فترة اإلعارة
محسوبة من فترة عقد االلتزام.
 . 9التأمين الصحي الشامل يجب أن يشمل الالعبين الملتزمين نظراً ألنه إلزامي ويجب إرفاق عقود رعاية الالعبين
الملتزمين بوثيقة التامين السارية المفعول.
 .10الالئحة الداخلية لنظام االحتراف بجميع بنودها تن طبق على عقود رعاية الالعبين الملتزمين من حيث الواجبات
والحقوق المترتبة لهم وعليهم.
 .11الالعب الملتزم غير المرفوع على اللوائ االسمية أو لوائ اإلعارة لناديه األم يعتبر حراً ويحق له االنتقال إلى أي ناد
قخر دون تسديد قيمة انتقاله /باستثناء ما ورد بالبند  /5/المتعلق بامتناع الالعب عن التوقيع في حال إبالغ اتحاد كرة السلة/لجنة
االحتراف /من قبل ناديه.
 . .12جميع البنود التي تتعلق بالالعب الملتزم تنطبق عليه في كافة الدرجات.
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الالعب المتعاقد
هو الالعب الذي أنهى فترة التزامه مع ناديه األم .يلتازم الالعاب باالتوقيع علاى عقاد مدتاه ال تقال عان شاهر واحاد وحتبى 5
مواسم كحد أقصى على أن ال يتجاوز عمر الالعب المتعاقد ( )27سنة ويعتبر حراً بعد انتهاء عقده ويحق لاه االنتقاال للناادي
الذي يرغب دون أن يترتب على انتقاله أي أثر مادي حتى ولو كان االنتقال من النادي األم .
تتلبص أحكام الالعب المتعاقد بالبنود التالية :
 .1يحق لالعب الذي لم يتجاوز الـ  27عام االنتقال من نادي إلى قخر إما بانتهاء عقده االول أي عندما ينتهي عقده المبرم الول
مرة مع النادي بعد فترة االلتزام يصب الالعب حراً و يحق للنادي طلب بدل االنتقال على ان ال يتجاوز المليون ليرة كحد أقصى
 ،أو بإتفاق الناديين على انتقال الالعب خالل فترة التعاقد أو بعقد اعارة.
 .2الالعب الذي ال يزال عقده ساري مع ناديه يحق له االنتقال أو اإلعارة لناد قخر بعد موافقة ناديه وتسديد قيمة انتقاله أو
إعارته من النادي المنتقل إليه حسب ما يتفق عليه الناديين على أن يسدد التحاد كرة السلة رسم االنتقال بمبلغ
وقدره /15000/خمسة عشر ألف ليرة سورية من النادي المنتقل إليه ورسم اإلعارة بمبلغ وقدره/5000/خمسة قالف ليرة سورية
من النادي المعار إليه.
.3جميع الالعبين غير المرفوعين على اللوائ االسمية و لوائ اإلعارة ألنديتهم يعتبرون العبين أحرار ويحق لهم االنتقال
للنادي الذي يرغبون بما فيهم الالعبين الملتزمين والالعبين السارية عقودهم وتطبق الشروط الجزائية المحددة في العقود وفي
حال عدم وجود شرط جزائي يترتب على النادي أن يدفع لالعب % 25من القيمة اإلجمالية للمدة المتبقية من عقده في حال
كان ساريا ً أو بموجب ما يتفق عليه الطرفين في حال تم فسخ العقد بالتراضي قبل بدء الموسم الجديد .
 .4إذا انتهى عقد الالعب مع ناديه بنهاية الموسم واتفق معه على تجديد العقد فيواصل النشاط مع ناديه ويعتبر راتبه ساريا ً
اعتباراً من توقيع العقد الجديد أما إذا لم يتفقا فال يحق لالعب المشاركة في أي نشاط رسمي للنادي.
 .5يترك لالعب الخيار بين قبول عرض ناديه أو االنتقال لنادي قخر وفقا ً لشروط االنتقال المنصوب عليها سابقاً.
 .6إذا لم يتفق الالعب وناديه على تجديد العقد بالتراضي بين الطرفين ولم يستخدم النادي قلية العقاد المماثال فاي حاال أحقياة
النادي بذلك يعتبر الالعب حراً مع بداية اول مبارة للموسم.
 .7إذا انتهى عقد الالعب الملتزم ولم يتوصل التفاق ماع نادياه األم ولام يبارم عقاد ماع ناادي قخار يسادد لاه قيماة انتقالاه الباالغ
قدرها مليون ليرة سورية كحد أقصى لناديه األم نتبع الخطوات التالية:
أ -يعرض الالعب من قبل ناديه األم على الئحة اإلعارة لموسم واحد قابل للتجديد لموسمين اضافيين حصراً مقابل
مائتا ألف ليرة سورية كحد أقصى لموسم اإلعارة الواحد للرجال ومائتان وخمسون ألف ليرة سورية للسيدات
يدفعها النادي المعار إليه.
ب  -يعود الالعب تلقائيا ً بعد نهاية كل الموسم لناديه األم.
ت  -في حال عدم رغبة األندية باستعارة الالعب المعروض على الئحة اإلعارة من قبل ناديه األم يلزم الالعب بالتوقيع
لناديه لموسم واحد قابل للتجديد لموسم ثاني فقط في حال رغب ناديه بذلكرعلى ان يسجل ضمن العدد المحدد للوائ
االسمية مقابل راتب شهري اليقل عن ( )27500سبع وعشرون ألف وخمسمائة ليرة سورية وال
يتجاوز( )175000مئة وخمس وسبعون ألف ليرة سورية فقط الغير لفترة ال تقل عن عشرة أشهر لكامل الراتب
وشهرين لنصف الراتب  ،أما إذا لم يرغب النادي بالتوقيع له فيعتبر حراً ويسقط حق النادي بالمطالبة ببدل االنتقال.
ث  -في حال رغبة أحد األندية ضم الالعب بعد نهاية إعارته أو عقده للموسم األول يتوجب عليها تسديد قيمة انتقاله
لناديه األم مقابل مبلغ يتفق عليه الناديين ويترك الخيار لالعب في قبول العرض أو رفضه.
 .8يحق لالعبين الذين أتموا الـ  25سنة إبرام عقد جديد مع ناديهم لمدة تتجاوز السنة المتبقية لهم من فترة التعاقد بناء على
رغبة الطرفين ودون أن يعتبر ذلك زيادة في فترة التعاقد البالغة الخمس سنوات.
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العقد المماثل
 هو العقد المقدم من النادي األم لالعب المنتهي عقده ولم يتجاوز الـ ( )27سنة بعد حصوله على عرض تعاقد من ناديجديد مقدم عبر لجنة االحتراف في اتحاد كرة السلة  ،ويكون العقد المماثل مطابقا ً لعرض التعاقد من النادي الجديد على أن ال
يتجاوز سقف الشريحة المصنف بها الالعب ومطابقا ً له بكافة الحقوق وااللتزامات وفي هذه الحالة يلتزم الالعب بالبقاء في
ناديه األم  ،ويقدم العقد المماثل لالعب عبر لجنة االحتراف في اتحاد كرة السلة خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إبالغ
النادي بوجود عرض تعاقدي جديد ألحد العبيه.
 -ال يجوز للنادي إبرام عقد مماثل مع نفس الالعب سوى مرة واحدة.

الالعب الحر
هو الالعب الذي تجاوز سن ( )27يحق له التعاقد مع النادي الذي يرغب ولمدة يتفاق عليهاا ماع الناادي علاى أن ال تقال عان
شهر واحد ويعتبر حراً بعد انتهاء عقده ويحق له االنتقال للنادي الذي يرغب فيه بعد حصوله على براءة الذمة المالياة أصاوالً
و دون أن يترتب على انتقاله أي أثر مادي ولو كان االنتقال من النادي األم.
الالعبات
تطبق أحكام الالئحة الداخلية لنظام االحتراف في االتحااد العرباي الساوري لكارة السالة علاى فئاة السايدات ماع مراعااة النقااط
التالية:
 - 1عقود الالعبات هي عقود ذات صفة تنظيمية بحتة والشرط المالي فيها غير ملزم ولكنه واجاب التطبياق إن وجاد شاريطة
عدم تجاوزه السقوف المحددة لرواتب الالعبات المحترفات.
 - 2يجب أن يتم التأكيد في احتراف الالعبات على االلتزام بـ:
• تاريخ التعاقد يجب أن يبد أ باليوم والشهر والسنة وينتهي بنهاية قخر لقاء رسمي للموسم الذي ينتهي فيه العقد .
• التأمين الصحي على الالعبات إلزامي ويقع علاى عااتق الناادي بأكملاه بالنسابة لالعباات اللاواتي ال يتقاضاون أجاور
شهرية .
• يعتبر أول عقد موقع لالعبة بعد بلوغها  17عام هو بداياة فتارة الرعاياة ويمتاد إلاى خماس سانوات وتصانف كالعباة
ملتزمة مع ناديها األم.
• تبدأ فترة التعاقد بالنسبة لالعباات مان نهاياة فتارة االلتازام أي بعاد انتهائهاا مان الموسام الخاامس للرعاياة ولمادة حادها
األدنى شهر واحد وحدها األقصى خمسة مواسم قبل بلوغها الاـ ( 27سانة) وتعتبار الالعباة حارة وال يتقاضاى ناديهاا
األم بدل انتقال عند تجاوزها سن الـ ( 27عام).
• قلية انتقال الالعبات تتم بموجب تاريخ انتهاء العقد وتساري عليهاا األساس والتعليماات الناظماة لالنتقاال فاي الالئحاة
الداخلية لنظام االحتراف في االتحاد السوري لكرة السلة بالنسبة لالعبين المتعاقدين واألحرار.
• تتبع نفس قلية إعاارة الالعباين الاذكور بالنسابة إلعاارة الالعباات ماع األخاذ بعاين االعتباار تاواريخ اإلعاارة وبادالت
اإلعارة المحددة من االتحاد لالعبات.
 - 3يحادد عاادد الالعباات المحليااات علاى اللااوائ االسامية لموساام 2018- 2017خمساة عشاار العباة كحااد أقصاى بمااا فاايهن
الالعبات المعارات علاى أن ال يقال الحاد األدناى للاوائ االسامية عناد رفعهاا عان سابع العباات  ،والالعباات المساجالت علاى
الئحة اإلعارة أربع العبات.
 - 4التازام الالعبااات لموساام  2018/2017يبادأ ماان مواليااد  2000وتتباادل الموالياد بالتناسااب مااع كال موساام علااى أن يحااددها
االتحاد السوري المواليد قبل بداية كل موسم .
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 - 5الالعبات من مواليد  2000لموسم  2018/2017يلتزمن بعقود رعاية لمدة خمس مواسم حصراً
 - 6الالعبات من مواليد 1999لموسم  2018/2017يلتزمن بعقود رعاية لمدة أربع مواسم حصراً
 - 7الالعبات من مواليد  1998لموسم  2018/2017يلتزمن بعقود رعاية لمدة ثالث مواسم حصراً
- 8الالعبات من مواليد  1997لموسم  2018/2017يلتزمن بعقود رعاية لمدة موسمين حصراً
 - 9الالعبات من مواليد  1996لموسم  2018/2017يلتزمن بعقد رعاية لمدة موسم حصراً
بدل االنتقال لالعبين بين سن( 9ا) 27-
 يحدد بدل االنتقال بمبلغ مالي أقصاه ( )1300000مليون وثالثمائة ليرة سورية أو حسب اتفاق الناديين ويدفع هذا المبلغإلى النادي األم حصراً و لمرة واحدة ولالعبين الذين تتراوح أعمارهم بين ( )19-27والالعبات بين ()17-27عام.
 يحدد بدل اإلعارة بمبلغ مائتا وستون ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد لالعبين الذين تتراوح أعمارهم بين (19 27سنة) ومائتا ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد لالعبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين (22- 17سنة) و مائتاوستون ألف ليرة سورية كحد أقصى للموسم الواحد لالعبات اللواتي تترواح أعمارهن بين( 22-27سنة).
 تدفع بدالت االنتقال إلى النادي األم حصراً من قبل النادي المنتقل إليه أو الالعب ليصب حراً. في حال انتقال الالعب خارجيا ً وعقده ال يزال ساريا ً يتفق على بدل االنتقال بين الناديين ،أما إذا كان عقد الالعب منتهيا ًفال يتوجب دفع بدل االنتقال.
 عند استخدام النادي ميزة العقد المماثل فال يتوجب دفع بدل االنتقال ويسقط حق النادي بالمطالبة به ولو كان االنتقال هواألول لالعب.
 يحصل النادي المنتقل منه والالعب على( )%90م ن بدل االنتقال وتوزع باالتفاق بين النادي والالعب فيما ينال اتحادكرة السلة ( )%10من بدل االنتقال.

اللوائح االسمية
مواعيدها – األسس الناظمة لها
المادة الحادية عشر:
تتعلق أحكام اللوائح االسمية بالبنود التالية:
 . 1يحدد االتحاد الساوري لكارة السالة المواعياد المحاددة لتقاديم العقاود واللاوائ االسامية لألندياة بمختلاف درجاتهاا وفئاتهاا
سنويا ً قبل وقت كافي من بدء الموعد المحدد للموسم الجديد.
 . 2يحدد عدد الالعبين المحليين على اللوائ االسمية لموسم( 14 )2018/2017العبا ً من فئاة الرجاال و  4العباين علاى
لوائ اإلعارة ،على أن يقدم لالتحااد الئحتاين منفصالتين الئحاة أسامية رئيساية إضاافة إلاى الئحاة إعاارة علاى أن ال يقال الحاد
األدنى للوائ االسمية عند رفعها عن سبعة العبين بالنسبة ألندية دوري المحترفين.
 . 3يسام تسااجيل الالعبااين األجانااب علااى اللااوائ االساامية لموساام  2018/2017بحاااالت خاصااة يحااددها االتحاااد وفق اا ً
لرؤيته الفنية.
 . 4يعود لالتحاد السوري لكرة السلة تعديل و تحديد أعداد الالعباين المحلياين واألجاناب بالحاد األدناى واألعلاى المساموح
رفعهم على القوا ئم االسمية قبل بدء كل موسم جديد.
 . 5جميع الالعبين غيار المرفاوعين علاى اللاوائ االسامية و لاوائ اإلعاارة ألناديتهم يعتبارون العباين أحارار ويحاق لهام
االنتقال للنادي الذي يرغبون بما فيهم الالعبين الملتزمين والالعباين الساارية عقاودهم وتطباق الشاروط الجزائياة المحاددة فاي
العقود وفي حال عدم وجود شرط جزائاي يترتاب علاى الناادي أن يادفع لالعاب %25مان القيماة اإلجمالياة للمادة المتبقياة مان
عقده في حال كان ساريا ً أو بموجب ما يتفق عليه الطرفين في حال تم فسخ العقد بالتراضي قبل بدء الموسم الجديد .
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 . 6يتم إغالق قائمة الالعبين المحليين لجميع الفرق ماع بادء مبارياات األسابوع األول مان اإليااب فعلياا لكال ناادي حساب
الجادول األول المقاارر مان االتحاااد بمااا فيهاا ا لفاارق المؤجلااة مبارياتهاا إن وجااد ويعااود التحااد كاارة الساالة تعاديل وتحديااد هااذه
المواعيد قبل بدء كل موسم جديد.
 . 7ال يحق لالعب المشاركة مع ناديين في نفس الموسم إال ضمن حاالت خاصة جداً وتواريخ محددة يقررها اتحاد اللعبة
حسب الحاجة الفنية وبشكل مسبق قبل بدء كل موسم جديد.
 . 8يقاوم االتحااد السااوري لكارة السالة قباال بداياة كاال موسام بتحدياد عاادد الالعباين والالعباات وأعمااارهم المساجلين علااى
اللوائ االسمية ولوائ اإلعارة بما تقتضيه المصلحة العامة ويتم إعالن ذلك عند تعميم جداول المسابقات للموسم الجديد.

العقود
صياغتها – كيفية إبرامها
المادة الثانية عشر:
 . 9تتعلق صياغة العقود و إبرامها بالبنود التالية:
 .10أصدر االتحاد العربي السوري لكرة السلة صيغة عقود موحدة لجميع األندية ابتداءً من موسم .2016- 2015
 .11على كافة األندية المشاركة فاي مساابقات المعتمادة مان اتحااد اللعباة ابارام عقاود ماع كافاة العبيهاا الاذين بلغاوا  19عاام
والالعبات ممن بلغن  17عام وال يحق لهؤالء الالعبين والالعبات اللعب بدون وجود عقد ينظم العالقة بينهم و بين النادي.
 . 1يجوز لمجلس إدارة االتحاد السوري لكرة السلة تعديل صيغة نماذج العقود بعد انتهاء كل موسم أو كلما دعت الحاجة
لذلك.
 . 2على إدارات األندية كافة ا لتقيد بنماذج العقود المعممة من االتحاد السوري لكرة السلة مع إمكانية إضافة البنود التي
تراها مناسبة في نهاية العقد بما ال يتعارض مع الالئحة الداخلية ل نظام االحتراف وبنود العقد المعمم من اتحاد اللعبة على
أن ال تتجاوز خمسة بنود.
 . 3يعود لمجلس إدارة االتحاد السوري لكرة السلة دراسة ملفات تسجيل وانتقال وتجديد عقود الالعبين المحترفين والمعارين
والموافقة عليها والتصديق على العقود المبرمة بين (الالعبين-الكوادر الفنية واإلدارية) واألندية وكذلك الموافقة على تعديل
هذه العقود أو إلغائها بهدف التأكد من استكمال الوثائق الالزمة لذلك في كل حالة على أن تتوافق بنود العقود مع األنظمة
السارية أو المقررة ألول موسم يبدأ فيه العقد.
 . 4اتحاد كرة السلة ال ينظر وال يصادق وال يعتمد العقود الموقعة بين الالعبين وأية جهة أخرى  ،وبعتبر العقد الموقع بين
الالعب والنادي والمصادق عليه اصوال هو الناظم الوحيد للعالقة بين الطرفين.
 . 5تعتبر العقود المبرمة بين األندية والعبيها لغاية عام /2017/منتهية حكما ً بانتهاء الموسم  2017/2016أما التي تمتد
ألكثر من موسم فعلي فهي سارية المفعول لحين انتهاء مدتها حيث يطبق عليها كل األحكام و البنود الواردة بالالئحة الداخلية
لنظام االحتراف الحالي.
 . 6أي تعديل أو تغيير على أي من بنود العقد بناء على اتفاق الطرفين التعتبر سارية إال بعد مصادقة اتحاد كرة السلة عليها
خالل المهلة المحددة من قبل لجنة اإلحتراف والبالغة  7أيام.
 . 7يجب أن تكون بداية العقود محددة باليوم والشهر والسنة ونهايتها محددة بغاية قخر لقاء رسمي للموسم المنتهية فيه .
 . 8على جميع األندية الراغبة بإبرام عقود مع العبين جدد تقديم عرض مالي عبر لجنة االحتراف اذا كان االعب ملتزم او
عقده ساري .
 . 9تتم قلية تصديق العقود بين أندية المحترفين والالعبين والكوادر الفنية واإلدارية وفق المراحل التالية
:
المرحلة األولى:
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إبرام العقد بين الطرفين و توقيعه أصوالً على ثالثة نسخ و على جميع الصفحات وبالنسابة لألجاناب يشاترط أن يكاون العقاد
بااللغتين العربيااة واالنكليزياة مصاادق مان ترجمااان محلاف أصااوالً وتقااع مساؤولية تسااديد رسام طااابع العقاد علااى إدارة النااادي
المتعاقد واالحتفاظ بالنسخة المهمورة بختم المالية.
إرسال العقد بعد توقيعه إلاى فارع االتحااد الرياضاي بالمحافظاة إل حالتاه للجناة الفنياة بالمحافظاة خاالل سابعة أياام مان تااريخ
إبرام العقد على أن تقدم العقود للجنة اإلحتراف الفرعية خالل  15يوما ً من تاريخ إبرامها وإال يعتبر العقد الغيا ً ويجاب إبارام
عقد جديد وتقديمه للمصادقة ضمن المدد المحددة.
المرحلة الثانية:
يتم تحديد موعد من قبل اللجنة الفنية بالتنسيق مع فرع االتحاد الرياضي بالمحافظة لمقابلة أصحاب العقاود بحضاور عضاو
اتحاد كمندوب عن االتحاد السوري لكرة السلة.
المرحلة الثالثة:
يتم تدقيق العقود من قبل رئيس أو أمين سر اللجنة الفنية و ممثل اتحاد اللعبة إلى المحافظات من حيث:
مادى مطابقااة بناود العقااود لتعليمااات الالئحاة الداخليااة لنظاام االحتااراف والتعليمااات المنبثقاة عنااه وبماا يتوافااق مااع
.1
األنظمة السارية المقررة ألول موسم يبدأ فيه العقد .
توقيع الفريق األول متمثالً بالنادي و الفريق الثاني متمثالً ( بالالعب أو أحد الكوادر الفنية واإلدارية ) على جمياع
.2
صفحات العقد إقراراً منهم بمعرفتهم بتفاصيلها و مهر توقيع رئيس النادي بالخاتم الرسمي و على جميع الصفحات
 . 3التأكد من وجود ثالث نسخ متطابقة للعقد ممهورة و موقعة أصوالً.
 . 4بالنسبة لألجانب وجود عقدين باللغة العربية و اإلنكليزية موقعين و ممهاورين لادى ترجماان محلاف أصاوالً و مساتكملين
لتوقيع الفريقين.
في حال مخالفة أحاد البناود الاواردة ساابقا (  ) 4 – 3 – 2 – 1ياتم رد العقاد للناادي معلاالً بأساباب إعادتاه إلجاراء
.5
التصحيحات بما ينسجم مع نظام االحتراف الداخلي و التعليمات المنبثقة عنه و يقع على إدارة الناادي إعاادة العقاود المصاححة
لالتحاد وإن لم تفعل اإلدارات يتم اعتماد تعديالت االتحاد في حال وجود نزاعات.
في حال حصول اي تعديالت على نظام االحتراف ومهماا كانات هاذه التعاديالت كلياة او جزئياة فاي الفتارة ماا باين
.6
نهاية موسم وبداية موسم جديد على كافة االطراف المتعاقدة التقيد بهذه التعديالت وااللتزام بها لاو كاان تااريخ ابارام العقاد قبال
صدور هذه التعديالت وتصححي العقاود المبارة فاي هاذه الفتارة علاى اسااس التعاديالت الجديادة بماا يتوافاق معهاا وعلاى لجناة
االحتراف اعتماد هذه التعديالت في حال وجود نزاعات بين االطارافر اي ان التعاديالت تشامل كافاة العقاود الجديادة الموقعاة
قبل بداية الموسم الجديد وتقع على عاتق ادارات االندية باجراء هذه التعديالت وارسالها لالتحاد ( لجنة االحتراف ).
المرحلة الرابعة:
يتم أثناء المقابلة إعطاء الفرصة للمتعاقد لبيان صحة توقيعه و إلزامه بوضع بصمة إبهامه األيسر على توقيعه و على جميع
الصافحات بحضاور الساادة  /رئاايس أو أماين سار اللجناة الفنيااة – عضاو االتحااد  /إقاراراً منااه بصاحة توقيعاه ليساتكمل العقااد
شروطه القانونية التامة.
المرحلة البامسة:
يتم تسليم العقود للسيد أمين سر االتحاد مان قبال عضاو االتحااد المنادب أو رئايس اللجناة الفنياة بالمحافظاة و بموجاب كتااب
استالم أصولي الستكمال تواقيعها أصوالً.
المرحلة السادسة:
مطابقة العقود مع اللوائ االسمية المرفوعة من األندية إلصدار البطاقات االتحادية أصوالً بعد أن يتم تسديد الرسوم السانوية
المترتبة على تنظيم العقود والبطاقات وكل عقد ال يتم تسديد الرسوم السنوية المترتبة عليه ال يعتمد أصوالً.
 وتحادد الرساوم السانوية لتصاديق اللاوائ االسامية وإصادار البطاقاات االتحادياة لموسام  2016/2015مان قبال اتحااد اللعبااةوفق اآلتي:
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 . 1العب دوري المحترفين المحلي /5000/ل.س سنويا ً.
 . 2العب أو مدرب أندية دوري المحترفين األجنبي /250/دوالر سنويا ً تسدد منها نسبة االتحاد اآلسيوي.
 . 3العبة السيدات /1000/ل.س سنويا ً.
 . 4الفئات العمرية /2000/ل.س لكل فئة سنويا ً.
 . 5مدربي أندية دوري المحترفين المحليين /5000/ل.س المحليين.
 . 6تعفى أندية الدرجة الثالثة وفئة الناشئات للدرجة الثانية والصغار لكافة الدرجات من الرسوم السنوية إلصدار البطاقاات
االتحادية في حال وجود تصنيف.
 . 7يعود لالتحاد السوري لكرة السلة تعديل هذه األرقام زياد ًة أو نقصان قبل بدء كل موسم جديد.
شــــروط و وثــائــق انتقـــال الـالعبيــن
المادة الثالثة عشر:
تتعلق آليات انتقال الالعبين وشروي ووثائق وإجراءات هذه المسألة بالبنود التالية:
أوال  :األوراق الثبوتية الميلوبة لالعبين والالعبات المجددين عقودهم مع أنديتهم
 .1عقد الالعب مصدق و ممهور أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ.
.2صورة عن الهوية الشخصية.
.3الئحة اسمية.
.4صورتين شخصيات  /األولى لزوم البطاقة االتحادية  /و الثانية ليتم حفظها لدى أمانة سر االتحاد
.5بوليصة التأمين الصحي على الالعب السارية المفعول لما بعد انتهاء الموسم الرياضي.
 6براءة ذمة من الطرفين بحيث يبر أ الطرفين بعضهما قبل توقيع عقد جديد من كافة بنود العقد السابق
الالعبين والالعبات المنقولين ألندية أبرى بعد انتهاء عقودهم
 . 1البنود الواردة في  /أوالً ./
 . 2يلتزم الالعبين المنتقلين من ناد إلى قخار إبارام عقاد لمادة سانة علاى األقال فاي حاال كاان ناادي المنتقال إلياه مان أندياة
الدرجة الثانية في قخر موسم.
الالعبين والالعبات المنقولين من نادي لنادي آبر دون انتهاء العقد
 . 1البنود الواردة في  /أوالً ./
 . 2براءة ذمة مالية من النادي المنتقل منه الالعب و تحدد بعبارة " إن الالعب ................انتهى عقاده و هاو باريء الذماة
المالية اتجاه النادي و بالعكس".
 . 3وثيقااة تنااازل ماان مجلااس إدارة النااادي المنقااول منااه الالعااب مصاادق أصااوالً ماان مكتااب التنظاايم الفرعااي بفاارع االتحاااد
الرياضي بالمحافظة المنقول منها .
 . 4موافقة خطية من الالعب على االنتقال إلى النادي الجديد .
الالعبين والالعبات المعارين
 . 1البنود الواردة في  /أوالً  /على أن يتم ذكر عبارة  /عقد إعارة ./
 . 2باراءة ذمااة ماليااة مان النااادي المعااار منااه و تحادد بعبااارة " إن الالعااب .................ماا زال عقااده مسااتمر لاادينا و ال
يوجد مانع من إعارته لمدة موسم و هو بريء الذمة المالية تجاه النادي و بالعكس".
 . 3موافقة مجلس إدارة النادي المعار منه مصدق أصوالً مان مكتاب التنظايم الفرعاي بفارع االتحااد الرياضاي بالمحافظاة
المعار منها.
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 . 4موافقة مجلس إدارة النادي المعار إليه.
 . 5موافقة خطية من الالعب على اإلعارة .
الالعبين والالعبات األجانب
 . 1عقد باللغتين العربية و اإلنكليزية لدى ترجمان محلف أصوالً على خمس نسخ.
 . 2وثيقة تنازل دولية من اتحاد اللعبة في قخر دولة لعب فيها مع ذكر اسم وكيل الالعب.
 . 3تقرير طبي مصدق أصوالً يتضمن سالمة الالعب من األمراض السارية/التهاب كبد  -ايدز./
 . 4صورة عن جواز سفره.
 . 5صور شخصية  /عدد اثنان فقط ال غير ./
 . 6تعهد من الالعب بأنه لم يسبق له اللعب في إسرائيل.
 . 7تأشير عقد الالعب من قبل وكيل أو مكتب معتمد من االتحاد الدولي لكرة السلة.
الالعبين المجنسين أو المستعيدي الجنسية :
يسمح لكافة المجنسين أو مستعيدي الجنسية السورية للعب ف الدوري السوري بعد تقديم األوراق التالية:
 . 1البنود الواردة في أوالً.
 . 2صورة عن جواز السفر السوري (ساري الصالحية) وصورة عن الهوية الشخصية.
 . 3صورة مصدقة عن شهادة الوالدة  /بيان والدة ./
 . 4جنسية الالعب بالوالدة أو الجنسيات الحاصل عليها الحقا ً (صورة عن جواز السفر للجنسية األخرى).
 . 5السبب القانوني الكتساب الجنسية.
 . 6التاريخ الدقيق للحصول أو استعادة الجنسية السورية.
 . 7تقرير طبي مصدق أصوالً يتضمن سالمة الالعب من األمراض السارية /التهاب كبد -ايدز./
 . 8تعهد بعدم المشاركة في الدوري اإلسرائيلي
 . 9تعهد خطي من الالعب عن استعداده التام للمشاركة في المنتخب الوطني في أي وقت يتم استدعائه .
نقاط هامة :
أ -يعامل الالعب المجنس أو مستعيد الجنسية السورية معاملة الالعب السوري فيما يتعلق بمواد هذه الالئحة .
ب  -يقدم االتحاد العربي السوري لكرة السلة جميع التسهيالت الممكنة الستقدام المجنسين أو مستعيدي الجنسية العربية السورية
وفق تعليمات القانون الدولي وبما يحقق الغاية المنشودة بمشاركتهم في المنتخبات الوطنية.
مدرب األندية
 . 1عقد المدرب مصدق و ممهور أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ
 . 2صورة عن الهوية الشخصية.
 . 3قرار تصنيف المدرب من لجنة المدربين الرئيسية للمدربين السوريين أو قرار التصنيف من االتحادات المعنية للمادرب
غير المواطن.
 . 4صورتين شخصيات  /األولى لزوم البطاقة االتحادية  /و الثانية ليتم حفظها لدى أمانة سر االتحاد.
 . 5بوليصة التأمين الصحي على المدرب السارية المفعول لما بعد انتهاء الموسم الرياضي.
إداري األندية :
 . 1عقد اإلداري مصدق و ممهور أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ.
 . 2صورة عن الهوية الشخصية.
 . 3وثيقة خبرة من النادي.
 . 4شهادة دورة في التنظيم واإلدارة إن وجدت.
 . 5صورتين شخصيات  /األولى لزوم البطاقة االتحادية  /و الثانية ليتم حفظها لدى أمانة سر االتحاد.
 . 6بوليصة التأمين الصحي على اإلداري السارية المفعول لما بعد انتهاء الموسم الرياضي.
معالج األندية :
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عقد المعالج مصدق و ممهور أصوالً بخاتم النادي على ثالث نسخ
صورة عن الهوية الشخصية.
وثيقة خبرة بالعمل من النادي.
شهادة معالج فيزيائي معتمدة من وزارة الصحة.
صورتين شخصيات  /األولى لزوم البطاقة االتحادية  /و الثانية ليتم حفظها لدى أمانة سر االتحاد.
بوليصة التأمين الصحي على المعالج السارية المفعول لما بعد انتهاء الموسم الرياضي.

أحكام ذات صلة:
البنبود بعبد دراسببة وتبدقيق العقبود بمبا يتناسبب مببع

أ.يحبق لالتحباد السبوري لكبرة السبلة إلوبباء أو إضبافة أو تعبديل بعب
القوانين السارية ويلتزم اليرفين المتعاقدين بهذه التعديالت.
ب .جميع األوراق الثبوتية المقدمة سابقا تقع مسؤولية صحتها على عاتق األندية من حيث الشكل والمضمون وميابقتها
لقانون االحتراف وتعديالته الناظمة للموسم الذي تم فيه التعاقد.
آليات و نظام انتقال الالعبين بين األندية
المادة الرابعة عشر:
تتعلق أحكام انتقال الالعبين بين األندية بالبنود التالية:
 - 1عن د انتهاء عقد الالعب بشكل نهائ يصبح حرا ويحق له االنتقال إلى أي نادي آبر يرغب التعاقد معه باستثناء الالعب
الملتزم بنهاية عقد رعايته و(الالعب المتعاقد) الذي انتهى عقده ولم يبلغ ( 27سنة للرجال) و ( 26سنة للسيدات)حيث
يحق له االنتقال للنادي الذي يرغب شريية أن تسدد قيمة انتقاله من النادي المنتقل إليه والبالغ قدرها مليون ليرة سورية
كحد أقصى.
 - 2الالعب الذي ال يزال عقده ساري مع ناديه يحق له االنتقال أو اإلعارة لناد قخر بعد موافقة ناديه وتسديد قيمة انتقاله أو
إعارته من النادي المنتقل إليه حسب ما يتفق عليه الناديين على أن يسدد التحاد كرة السلة رسم االنتقال بمبلغ
وقدره/15000/بمسة عشر ألف ليرة سورية من النادي المنتقل إليه ورسم اإلعارة بمبلغ وقدره/5000/بمسة آالف ليرة
سورية من النادي المعار إليه.
 . 3جميع الالعبين غير المرفوعين على اللوائ االسمية أو لوائ اإلعارة ألنديتهم تحرر كشوفهم ويحق لهم االنتقال للنادي
الذي يرغبون بما فيهم الالعبين الملتزمين والالعبين السارية عقودهم دون أن يترتب عليهم أي أثر مادي على أن يدفع
النادي لالعب % 25من القيمة اإلجمالية للمدة المتبقية من عقده ف حال كان عقده ساريا أو بموجب ما يتفق عليه اليرفين
ف حال تم فسخ العقد بالتراض قبل بدء الموسم الجديد .
 . 4جميع األندية التي تتفاو مع الالعبين السارية عقودهم مع أنديتهم تفرض بحقها العقوبات التالية في حال ثبوت ذلك بعد
إجراء التحقيقات الالزمة من قبل لجنة االنضباط أومن قبل من يتم تكليفه من اتحاد اللعبة :
أ -الحرمان من التعاقد مع العبين جدد من أندية أخرى لموسم واحد.
ب -غرامة مئة ألف ليرة سورية تسدد لحساب االتحاد السوري لكرة السلة من قبل النادي .
 . 5جميع األندية التي تسم لالعبين السارية عقودهم بالتمرين معها أو توقع عقود لهم أو تقوم بإشراكهم ف الدورات الودية
دابل وبارج القير دون الحصول على موافقات أنديتهم واتحاد اللعبة تفرض بحقها وحق الالعبين العقوبات التالية في حال
ثبوت ذلك بعد إجراء التحقيقات الالزمة من قبل لجنة االنضباط أومن قبل من يتم تكليفه من اتحاد اللعبة تتبذ اإلجراءات التالية
:
أ-إيقاف الالعب لمدة عام مع فر

غرامة بحقه مقدارها مئة ألف ليرة سورية توزع مناصفة بين ناديه األصل واتحاد اللعبة

.
ب -حرمان النادي الذي ارتكب المبالفة من التعاقد مع العبين جدد من أندية أبرى لموسم واحد مع فر
ليرة سورية توزع مناصفة بين نادي الالعب األصل و اتحاد اللعبة.
15

غرامة ثالثمائة ألف

تجديد عقود الالعبين مع األندية
المادة الخامسة عشرة:
 . 1إذا انتهى عقد الالعب مع ناديه ب نهاية الموسم واتفق معه على تجديد العقد فيواصل النشاط مع ناديه ويعتبر راتباه سااريا ً
اعتباراً من توقيع العقد الجديد أما إذا لم يتفقا فال يحق لالعب المشاركة في أي نشاط رسمي للنادي.
 . 2يترك لالعب الخيار بين قبول عرض ناديه أو االنتقال لنادي قخر وفقا ً لشروط االنتقال المنصوب عليها في هذه الالئحة
 . 3إذا لم يتفق الالعب وناديه على تجديد العقد يعتبر حراً.

تعويضات الالعبين المحترفين
المادة السادسة عشر:
اللاعبون :
 . 1تحاادد سببقوف التعويضببات الشببهرية لالعبااين السااوريين فااي االتحااااد السااوري لكاارة الساالة علااى صااعيد األنديااة حتاااى
 /175.000/ل.س فقط مائة وخمس وسبعون ألف ليرة سورية شهريا ً كحد أقصى لالعبين الوطنيين المشااركين ماع المنتخاب
الوطني األول بآخر موسمين لالعبين الذين أنهوا فترة الرعاية.
 . 2عقود رعاية الالعبين الملتزمين تحدد مبالغها قياسا ً على موهبة الالعب وحاجة النادي لخدماته الفنية شرط أن ال يتجاوز
السقف األعلى للتعويضات  %75وال يقل عن  % 50من سقف الشاريحة ( بحساب تصانيفه ضامن الشاريحة األولاى المبيناة
أعاله – العب المنتخب الوطني).
 . 3الالعبون الملتزمون الذين شاركوا في المنتخب الوطني للفئة العمرية ما قبال الرجاال يحادد ساقف شاريحتهم  % 50مان
سقف شريحة الالعب الملتزم الذي شارك في صفوف المنتخب الاوطني للرجاال وال يقال عان  % 50عان الحاد األدناى لانفس
الشريحة.
 . 4يتقاضاى الالعب اون غياار المشاامولين بااالفقرتين األولااى والثانيااةر تعويض اا ً ال يتجاااوز  %50ماان سااقف شااريحة الالعبااين
الوطنين المشاركين مع المنتخب الوطني األول.
 . 5يتقاضاى العبااو المنتخاب الااوطني للرجاال المشاااركين فعلي اا ً بمبارياات المنتخااب الاوطني الرساامية باأخر موساامين مماان
تجاوزوا الـ  27سنة السقف األعلى للتعويضات ويحدد حتى  /175.000/ل.س فقط مائة وخمس وسابعون ألاف ليارة ساورية
شهريا ً فيما يتقاضى الالعبون غير المشمولين بشريحة المنتخب تعويضا ً ال يتجاوز  / 85000 /ليرة سورية .
اللاعبات:
 - 1تحدد سقوف التعويضات الشهرية لالعبات أندية الدرجة األولى الممارساة للعباة كارة السالة حتاى  /65000/ليارة ساورية
و /25000/خمس وعشرون ألف ليرة سورية لالعبات غير المشموالت بشريحة المنتخب الوطني.
 . - 2تحدد سقوف الالعبات الملتزمات ضمن نظام الرعاية  /40.000/وحدها األدنى  /25.000 /ل.س لالعبات اللواتي شاركن بالمنتخب
الوطني خالل فترة األلتزام
 - 3الالعبات الالتي شاركن في المنتخب الوطني للفئة العمرية ما قبل السيدات يحدد سقف شريحتهم بـ  / 25.000 /ل.س وحدها األدنى
 /15.000/ل.س.
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أحكام عامة للتعويضات:
 يحق للنادي من العبين اثنين أو العبتين اثنتين بكرة السلة تعويضات السقف األعلى لشرائ الرجال وفق مصلحة فريقالنادي.
 تحدد المكافآت الشهرية لالعب بنسبة ال تتجاوز  % 25من راتبه الشهري في حال رغب النادي منحه إياها. يحدد بدل تنقالت لالعب بنسبة ال تتجاوز  % 25من راتبه الشهري في حال رغب النادي منحه ذلك . على إدارات األندية تأمين السكن الالئق لالعبين في حاال كاان مان محافظاة أخارى أو دفاع بادل ساكن لالعاب ال تتجااوزقيمته ثالثون ألف ليرة سورية شهريا ًكحد أقصى.
 ال تدخل المكافآت والحوافز والبدالت التي يتقاضاها الالعبون ضمن السقوف المحددة للرواتب وال تادخل أيضاا ً فاي هاذهالحسابات والسقوف النفقات الفعلية المترتبة عن مشاركته في اللعب كالسفر واإلقامة واإلطعام والتجهيزات والتأمين والتدريب
وما شابه ذلك.
 في حال عدم وجود تصنيف لألندية في مسابقات االتحاد تعتمد سقف الشريحة األعلى للتعاقدات وال تعتمد باقي الشرائ . تخفض تعويضات الالعبين الشهرية  % 50عند انتقال أو إعارة الالعبين من الدرجة األولى إلى الثانية والثالثة في حاالوجود تصنيف.
 يقوم اتحاد كرة السلة بتحديث مبالغ البدالت والرواتب قبل بداية كل موسم اذا اقتضت الحاجة حسب التغيارات المعيشايةوبعد اخذ موافقة المكتب التنفيذي.
مقدم العقد:
يسم للنادي بدفع مبلغ مالي عند التعاقد مع أحد العبي المنتخب الوطني بشكل مقدم عن انطالق الموسم السلوي
س واء عند التعاقد معهم بعد انتقالهم من ناديهم األم أو أحد األندية بعد دفع بدل االنتقال إن وجب أو عند تجديد عقد

العب المنتخب الوطني عقده مع ناديه األم وفق المبالغ التالية:
 - 1مليون ليرة سورية عند التعاقد مع العب المنتخب الوطني لمدة ال تتجاوز الموسم الواحد.
 - 2ثالثة ماليين ليرة سورية عند التعاقد مع العب المنتخب الوطني لمدة ال تتجاوز الموسمين ويحق للنادي
تقسيط المبلغ على دفعتين .
 - 3أربعة ماليين ليرة سورية عند التعاقد مع العب المنتخب الوطني لمدة ال تتجاوز الثالثة مواسم ويحق للنادي
تقسيط المبلغ على ثالث دفعات.
-

عند التعاقد مع أحد الالعبين المدعويين للمنتخب الوطني والذي لم يتم مشاركته في إحدى المشاركات

الرسمية وتواجد رغبة من النادي بدفع مقدم عقد لالعب نظرا لمستواه الفني فيجب أن التتجاوز نسبة مقدم العقد
 % 75من العب المنتخب الوطني المشارك في االستحقاقات الخارجية ووفقًا لعدد ال سنوات المحددة بالعقد.
-

في حال رغبة النادي منح أحد الالعبين الموهوبين مقدم عقد نظراً لموهبته و مستواه الجيد فيجب أن

التتجاوز النسبة من مقدم العب المنتخب الوطني المشارك في االستحقاقات الخارجية  %50ووفقاً لعدد السنوات
المحددة بالعقد.
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-

تطبق نفس المبالغ ووفقاً لن فس عدد السنوات بالنسبة لعقود الالعبين على عقود الالعبات المشاركين في

وبناء على رغبة النادي بالتعاقد مع إحدى العبات المنتخب الوطني.
صفوف المنتخب الوطني ً
-

السماح للنادي بالتعاقد ومنح مقدم عقد بسقف الشريحة للمنتخب الوطني لالعبين اثنين وإن لم يتم

استدعائهم للمنتخب إذا أرتأت إدارة النادي ذلك.
 يدفع النادي التحاد كرة السلة مبلغ يعادل  % 10من قيمة مقدم العقد المتفق عليه مع الالعبين  ،حيث يتمخصم  %5من الالعب و  % 5من النادي وذلك قبل مصادقة االتحاد على العقد.
أحكام تتعلق بالمدربين من النواحي التنظيمية والمادية
المادة السابعة عشر:
 . 1تحدد سقوف التعويضات الشهرية للمدربين السوريين في االتحااد الساوري لكارة السالة علاى صاعيد المنتخباات الوطنياة
واألندية وفق اآلتي:
حتى  /200.000/ل.س فقط مائتان ألف ليارة ساورية للمادربين الاوطنيين لمان التقال شاهادته التدريبياة عان
أ-
مدرب وطني (محلي) درجة أولى وفقا ً لتصنيف لجنة المدربين
حتى  /100.000/ل.س فقط مائة ألف ليرة ساورية للمادربين الاوطنيين ممان التقال درجاة شاهادته التدريبياة
ب-
عن مدرب وطني درجة ثانية وفقا ً لتصنيف لجنة المدربين.
تستثنى رواتب المدربين من المكافآت والحوافز وبدالت االنتقاال المقاررة مان قبال مجلاس إدارة االتحااد أو
ت-
النادي أصوالً.
 . 2يحق لمجلس إدارة االتحاد أو النادي تأمين السكن الالئق للمادرب أو منحاه بادل ساكن شاهري ال يتجااوز خماس وسابعون
ألف ليرة سورية شهريا ً كحد أقصى.
 . 3ال يحق ألعضاء مجلس إدارت األندية ممارسة التدريب لفرقها.
 . 4على لجنة المدربين الرئيسية إصدار قائمة بأسماء المدربين المصنفين لاديها وفاق شاهاداتهم التدريبياة وماؤهالتهم العلمياة
وذلك قبل بدء كل موسم جديد.
 . 5تخضع عقود مدربي أندية الدرجة األولى للتصاديق مان اللجناة الفنياة الفرعياة ولجناة االحتاراف الفرعياة وتحفاظ عنهاا
نسخة لدى لجنة االحتراف المركزية أما مدربي أندية الدرجة الثانية والثالثاة والفئاات العمرياة فتخضاع لتصاديق اللجناة الفنياة
الفرعية واتحاد اللعبة فقط.
 . 6تنظم عقود للمدربين في الدرجة الثانية والثالثة وفق النموذج المعمم من اتحاد اللعبة .
 . 7تنظم عقود لمدربي الفئات العمرية وفق النموذج المعمم من اتحاد اللعبة .
 . 8اليحق للنادي تنظيم أو تجديد عقد مدرب إذا وجدت عليه ذمم سابقة للمدربين.
أحكام تتعلق باإلداريين والمعالجين من النواحي التنظيمية و المادية
المادة الثامنة عشر:
تحدد سقوف التعويضات الشهرية لوداريين والمعالجين السوريين فاي اال تحااد الساوري لكارة السالة علاى صاعيد المنتخباات
الوطنية واألندية بحيث ال تتجاوز  %40من سقوف تعويضات الكادر التدريب وفق اآلتي :
أ  -تستثنى رواتب اإلداريين والمعالجين مان المكافاآت والحاوافز وبادالت االنتقاال المقاررة مان قبال مجلاس إدارة االتحااد أو
النادي أصوالً.
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ب  -يحااق لمجلااس إدارة االتحاااد أو النااادي تااأمين السااكن الالئااق لااوداري أو المعااالج أو منحااه باادل سااكن شااهري ال يتجاااوز
خمسون ألف ليرة سورية شهريا ً كحد أقصى.
اإلجراءات المتخذة في حال التقصير بااللتزامات المالية
المادة التاسعة عشر:
 . 1في حال عدم تسديد راتب الالعب لمدة تزيد عن شهرين لفئة الرجال يتم إتباع اإلجراءات التالية:
أ  -بعد نهاية الشهرين يمن النادي مهلة عشرة أيام لتسديد راتب الشهرين أو أحدهما.
ب  -نهاياة ماادة عشاارة األيااام األولاى يصااب النااادي ملزم اا ً بتسااديد رواتاب الشااهرين حصااراً دون تجزئااة خااالل
العشرة أيام الثانية.
ج  -في حال عدم تقيد النادي بالبند  /أ – ب  /و مع نهاية العشر أيام الثانية ياتم إيقااف الالعاب عان اللعاب ماع نادياه لمادة
أسبوع وتعتبر هذه المهلة بمثابة اإلنذار األخيار للناادي لتساديد الاذمم المترتباة بحقاه لالعاب كاملاة دون تجزئاة وفاي حاال عادم
تسديدها يصب كشف الالعب حراً مع إلزام النادي بتسديد  %25من القيمة اإلجمالية للمدة المتبقية من عقاده فاي حاال عادم
وجود شرط جزائي.
 . 2في حال أصب الالعب حراً أثناء الموسم يصب على قيود االتحاد السوري لكرة السالة الاذي يحاق لاه الساماح لالعاب
المشاركة مع نادي قخر بنفس الموسم ضمن تواريخ و حاالت خاصة جداً تحدد من قبل االتحااد الساوري لكارة السالة قبال بادء
كل موسم جديد حرصا ً على عدم تجميد نشاطه واستغالله من قبل النادي الموقع له من بدء الموسم.
 . 3اعتباراً من موسم  2017/2016ال يتم تصديق عقود أو بطاقات العبي وكوادر النادي الاذي ال يازال بذمتاه مساتحقات
مالية لالعبيه وكاوادره عان الموسام الساابق لحاين تصافيتها أو تساويتها ودياا ً /مان خاالل الشاكاوى المقدماة لالتحاد/وذلاك وفاق
اآللية التالية:
إذا كانات الحقاوق الماديااة لالعباين ال يصاادق علاى عقااد وبطاقاة الالعاب األجنبااي المساتقدم لهااذا الناادي إضااافة
أ-
لالعبين المحليين المنتقلين له من أندية أخرى لحين تسديد الذمم المالية المترتبة بحقه عن الموسم الذي مضى لالعبيه.
إذا كانات الحقااوق الماديااة للمادربين واإلداريااين والمعااالجين ال يصادق علااى عقااد وبطاقاة مثاايلهم المسااتقدم لهااذا
ب-
النادي بديالً عنهم لحين تسديد الذمم المالية المترتبة بحقه عن الموسم الذي مضى لكافة كوادر النادي.
بمجرد بدء موسم جديد يسقط حق الالعبين والكوادر بتقديم شكاوى التحااد السالة لتحصايل حقاوقهم المادياة عان
ت-
الموسم السابق وتب قى عالقتهم محصورة باألندية لتسوية أمورهم المالية والحصول عليها.
 . 4فاي حااال عادم تسااديد رواتاب الكااوادر الفنياة واإلداريااة لمادة تزيااد عان شااهرين لفئاة الرجااال يفساخ عقاادهم ويحاق لهاام
االنتقال للنادي الذي يرغبون دون أن يترتب عليهم أي أثر مادي مع وجوب تسديد غرامة مقادارها  /100000/ل.س لالتحااد
السوري لكرة السلة من قبل ناديهم إضافة للرواتب المتراكمة لهم مع تنفيذ جميع البنود الواردة في متن هذا العقد.
 . 5يتم دفع التعويض الشهري حسب ما تم االتفاق علياه بالعقاد علاى أن ياتم قابض التعاويض الشاهري بموجاب إيصااالت
رسمية أو إيداعها في الحساب المصرفي لالعب لدى البنك المعتمد من قبل النادي.
 . 6يمن الالعب إجازة سنوية ال تتجاوز/30/يوم مدفوعة األجر.
 . 7يعود لالتحاد السوري التأكيد على تسديد الغرامة أو إعفاء النادي منها.

أحكام تتعلق بالالعبين الموقوفين
المادة العشرون:
 . 1الالعب الموقوف بقرار تأديبي من قبل اتحاد اللعبة خالل الموسم يحق لمجلس إدارته حسم مستحقاته الشهرية بما يعاادل
مدة إيقافه.
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 . 2الالعب الموقوف بقرار تأديبي من اتحاد اللعباة وانتهاى عقاده ماع نادياه خاالل هاذه الفتارة يحاق لاه التعاقاد ماع ناادي قخار
خالل فترة إيقافه وفق تعليمات الالئحة الداخلية لنظام االحتراف على أن يمن % 50من المبلغ المتفق عليه بين الفريقين وفق
نظام الشرائ خالل فترة اإليقاف.
نظـــام اإلعــــــارة
المادة الحادي و العشرون:
 . 1يحق للنادي أن يقوم بإعارة العبه ضمن مدة العقد المبرم معه.
 . 2تتطلب اإلعارة موافقة األطراف الثالثة/الالعب -الناديين./
 . 3تحتسب مدة اإلعارة مان العقاد إذ بمجارد انتهااء اإلعاارة يعاود الالعاب بشبكل تلقبائ للناادي المعاار مناه إذا كاان عقاده
يستمر معه لمواسم قادمة أو كان العبا ملتزما أما إذا انتهت مدة عقده مع النادي المعاار مناه بانتهااء إعارتاه فيعتببر العببا حبرا
ويحق له االنتقال للنادي الذي يرغب وفق أسس االنتقال.
 . 4يادفع الناادي المعاار إلياه الالعاب للنااادي المعاار مناه قيماة إعاارة الالعاب حسااب اتفاقهماا و يكاون رسام إعاارة الالعااب
المتوجب تسديدها التحاد اللعبة بمسة آالف ليرة سورية تسدد من الناادي المعاار إلياه أماا حصاة الالعاب فتعاود لالتفااق بيناه
وبين الناديين.
 . 5إذا كانت إعارة الالعب ألحاد األندياة خاارج ساورية فإناه يحاق لالعاب بمجارد انتهااء إعارتاه أن يلعاب لنادياه ضبمن
الفترة المبصصة لرفع اللوائح االسمية و بالعدد المحدد اصوال .
النادي الذي ال يقوم بتسديد المستحقات المالية لالعبين المعارين إليه تفرض بحقه اإلجراءات التالية:
.6
غرامة مالية بمسون ألف ليرة سورية تسدد لصالح اتحاد اللعبة.
أ-
حرمان النادي من فرصة استعارة الالعبين لمدة موسم واحد حصرا.
ب-
تسببديد كامببل المسببتحقات الماليببة لالعببب المعببار إليببه تحببت يائلببة إيقبباف تصببديق عقببود العبيببه األجانببب أو
ت-
المنتقلين من أندية أبرى إليه.

الشرط الجزائي ( الزامي)
يحدد الشرط الجزائي بحق األندية أو الالعبين لفئة الرجال والسيدات بما فيهم المشمولين بنظام الرعاية بعد مخالفة أي من
الطرفين لاللتزامات الواردة بالعقد ووفقا ً للتالي:
 السنة األولى :ضعفي إجمالي المبالغ المتبقية ( تعويضات ) حتى نهاية العقد. السنة الثانية :ثالثة أضعاف المبالغ المتبقية ( تعويضات) حتى نهاية العقد. السنة الثالثة :أربعة أضعاف المبالغ المتبقية ( تعويضات) حتى نهاية العقد. في حال كان العقد لمدة تزيد عن ثالث سنوات يتفق الطرفين على مبلغ محدد ومسجل على العقد بتاريخ التوقيع . يعتبر تاريخ نشوء الخالف بين الطرفين هو تاريخ بداية احتساب االستحقاقات المالية المترتبة على الطرفين. في حال تم االتفاق بين الطرفين المتنازعين بالتراضي يعتمد االتحاد هذا االتفاق ويعتبر النزاع منتهيا ً بعد توقيع براءة ذمةمن الطرفين.
أحكام تتعلق بالمنتخب الوطني من النواحي التنظيمية والمادية
المادة الثانيةو العشرون:
 . 1االشتراك في المنتخبات الوطنية إلزامي لجميع الالعبين ويكون غيابهم عان أناديتهم مبارراً وكاأنهم قاائمين علاى رأس
عملهم.
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 . 2علاى كافاة الماادربين واإلدارياين والمعااالجين االساتجابة لطلبااات اتحااداتهم باالشااتراك فاي المنتخبااات الوطنياة ويكااون
غيابهم عن أنديتهم مبرراً وكأنهم قائمين على رأس عملهم.
 . 3في حال عدم التحاق أحد الالعبين في المنتخب تفرض بحقه اإلجراءات التالية:
أ  -غرامة مالية مقدارها /225000/ل.س تسدد من قبله لصال االتحاد السوري لكارة السالة قبال خاوض النشااط الرسامي
الداخلي أو الخارجي أيهما أسبق.
تخفاايض راتااب الالعااب بنساابة  %50ماان قباال إدارة ناديااه لماادة ثالثااة أشااهر علااى أن يااوافى االتحاااد السااوري
ب-
بصورة عن محضر مجلس اإلدارة المبين فيه تخفيض راتب الالعب مع عدم جواز طي هذا القرار من قبل إدارة النادي
الحقا ً و تحويل قيمة الحسم  %50لحساب االتحاد العربي السوري لكرة السلة.
إيقاف الالعب لمدة عشرة مباريات رسمية و ما يتخللها من المباريات الودية
ت-
ث  -في حال عدم تنفيذ البند  /أ – ب  /يستمر إيقاف الالعاب عان اللعاب لحاين تساديد الغراماات المادياة مضامون ماا
سبق.
 . 4ال يحااق ألعضاااء مجلااس إدارة االتحاااد السااوري لكاارة الساالة تااولي مهمااة  /ماادرب – إداري – معااالج  /للمنتخبااات
الوطنية.
 . 5يخصب تعويض يومي لالعبي المنتخبات الوطنية بعد رصاد االعتماادات المالياة الالزماة للمنتخباات الوطنياة سانويا ً
من قبل المكتب التنفيذي قابلة للتعديل حسب الظروف المعيشية وفق اآلتي:
أ  1000 -ل.س لالعبي المنتخب األول (رجال -سيدات) تعويض يومي للمعسكرات الداخلية.
ب 200 -دوالر لالعبي المنتخب األول (رجال -سيدات) تعويض كامل للمعسكرات الخارجية.
ت  50 -دوالر لالعبي المنتخب األول (رجال -سيدات) تعويض يومي للبطوالت الخارجية.
ث  500 -ل.س لالعبي المنتخب تحت 18سنة (ذكور -إناث) تعويض يومي للمعسكرات الداخلية.
ج  100 -دوالر لالعبي المنتخب تحت 18سنة (ذكور -إناث) تعويض كامل للمعسكرات الخارجية .
ح  25 -دوالر لالعبي المنتخب تحت 18سنة (ذكور -إناث) تعويض يومي للبطوالت الخارجية.
يعامل رئيس البعثاة و الجهااز الفناي واإلداري و الحكاام معاملاة العباي المنتخاب األول للرجاال والسايدات فاي
خ-
المعسكرات والبطوالت الخارجية.
 .6يعود التحاد السلة تخفيض التعويضات السابقة أو زيادتهاا تبعاا ً للميزانياة السانوية المخصصاة للمنتخباات مان قبال المكتاب
التنفيذي.
 .7على إدارة المنتخب تأمين التجهيزات الرياضية الالزمة لالعبي المنتخبات الوطنية بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد اللعبة.
 .8على إدارة المنتخب تأمين وسائط النقل الالزمة لالعبي المنتخبات الوطنياة إلاى محافظااتهم بعاد االنتهااء مان المعساكرات
والبطوالت الداخلية والخارجية بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد اللعبة.
 .9على لجنة المنتخبات الوطنية إصدار قائمة بأسماء الالع بين الوطنيين المشاركين ماع المنتخباات الوطنياة ماع ذكار أساماء
أنديتهم إلى جانب اسم كل منهم وذلك قبل بدء كل موسم جديد.
التــأمين الصحـــي واإلصـــابـــــات
المادة الثالثةو العشرون:
 . 1عند إصابة الالعاب الساليم أو أحاد أعضااء الجهااز الفناي واإلداري أثنااء اللعاب أو التادريب أو بمهماة رسامية لصاال
النادي فإن على النادي أن يسدد رواتبه وفق النسب التالية:
راتب كامل للشهور الثالثة األولى بعد اإلصابة.
أ-
% 75من الراتب للشهور الثالثة التي تليها.
ب-
%50من الراتب حدها األقصى ستة أشهر ومن بعدها يعفى النادي من تسديد أي التزام مالي .
ت-
 . 2إذا سببت اإلصابة عجزا يتم تحويل الالعب إلى اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز للمصادقة عليه من لجنة االحتراف
المركزي.
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االحتــراف الخـــارجـــــــي
المادة الرابعة و العشرون:
 . 1أن يتمتع الالعب بمستوى يؤهله لممارسة االحتراف على الصعيد الخارجي.
 . 2أن ال يقل عمره عن /22/عام و في حال رغبة االحتراف قبل هذا السن يدرس طلبه من قبل لجناة االحتاراف الفرعياة و
نقدم مقترحا ً للجنة المركزية التخاذ القرار.
 . 3أن يكون ملما ً بشروط وقواعد نظم االحتراف الخارجي.
 . 4أن يتلقى عرضا ً خارجيا ً بصورة مباشرة أوع/ط ناديه.
 . 5أن يتم تبليغ لجنة االحتراف الفرعية بالعرض وأخذ موافقتها أصوالً.
 . 6يتقاضى النادي قيمة انتقال الالعب من النادي المنتقل إليه بموجب اتفاقهما إذا كان العقد ساري.
 . 7أن يتقدم الالعب بتعهد خطي بعدم المشاركة مع المنتخب الوطني للبلد الذي يحترف فيه خارجيا ً فاي حاال تجنيساه تحات
طائلة اتخاذ أشد اإلجراءات القانونية بحقه.
شروط استقبال الالعب األجنبي
المادة الخامسة و العشرون:
 . 1أن يفوق مستواه الفني مستوى الالعبين المحليين.
 . 2تقديم وثيقة صحية تثبت سالمته من األمراض السارية.
 . 3تقديم وثيقة تنازل دولية من اتحاد اللعبة في قخر دولة شارك فيها مع ذكر اسم وكيل الالعب المعتمد أصوالً.
 . 4ال يحق لالعبين األجانب المحترفين في األندية السورية والمنتهية عقودهم من التعاقد مباشرة مع ناادي ثااني فاي ساورية
قبل مغادرته خارج القطر لموسم واحد على األقل مع إمكانية تجديده لنفس النادي على التوالي و يستثنى من هاؤالء الالعباين
من لم يشارك في مرحلة اإلياب في الدوري العام .
 . 5أن ال يكون قد شارك في الدوري اإلسرائيلي ويقدم وثيقة تعهد بذلك وعلى مسؤوليته الخاصة.
 . 6تحدد قيمة طابع تصديق العقد الخارجي والحصول على وثيقة التنازل الدولية بـ()300دوالر ويعاود التحااد اللعباة سانويا ً
تعديل و تحديد هذه القيمة قبل بدء كل موسم رياضي .
أحكام تتعلق بالحكام
المادة السادسة و العشرون:
 . 1تكليف لجنة الحكام الرئيسية باتحاد السلة بإصدار قائمة بأسماء الحكام الدوليين وحكام الدرجة األولى والثانية والثالثة ممن
سيعتمدهم للتحكيم قبل بداية كل موسم جديد.
 . 2اقتراح زيادة أجور التحكيم القائمة بمقدار % 25كحد أقصى مع بداية كل موسم بعد موافقة مؤتمر اللعبة.
 . 3تلزم األندية المشاركة في البطوالت الرسمية المعتمدة من اتحاد اللعبة بتسديد أجور التحكيم وفق المبالغ المحددة أصوالً
 . 4يلتزم جميع الحكام بعدم قيادة المباريات الودية إال بعد موافقة اللجان الفنية في المحافظات التي تقام فيها المباراة وبنسبة
 %50من األجور المحددة.
 . 5يلتزم الحكام بعدم السفر خارج القطر مع األندية في معسكراتها ونشاطاتها الودية والرسمية إال بعد موافقة لجنة الحكام
الرئيسية واتحاد اللعبة تحت طائلة اتخاذ العقوبات المناسبة.
 . 6يلتزم الحكام في قيادة النشاطات التدريبية والمباريات الودية و الرسمية للمنتخبات الوطنية بتكليف من لجنة الحكام الرئيسية
بناءً على توجيه من اتحاد اللعبة تحت طائلة اتخاذ أشد العقوبات في حال الرفض
 . 7يشترط بالحكام العاملين تقديم وثيقة (بوليصة)تأمين التحاد ال لعبة ليصار إلى تكليفهم بمهام التحكيم وذلك قبل بدء كل موسم
جديد.
 . 8يقوم اتحاد السلة بصرف مكافآت للحكام الملتزمين أصحاب األداء المتطور في حال توفر االعتمادات الالزمة
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 . 9في حال قيام الحكام بدورة دراسات خارجية لنيل أو تجديد الشارة الدولية يتكفل االتحاد بالنفقات أو  % 50منها في حال
توفر االعتمادات الالزمة لذلك أصوالً.
أحكام تتعلق بالرعاية واإلعالن
المادة السابعة و العشرون:
 . 1يحق للنادي استثمار أسماء و صور العبيه الفردية و الجماعية الثابتة و المتحركة في مختلف مجااالت و أشاكال الدعاياة
و اإلعالن طوال مدة العقد/باستثناء فترات انضمامهم للمنتخب /و أن يعلن ما يشاء على لباس الالعبين دون أن يكون لالعاب
الحق بذلك ما لم يتم أخذ موافقة مجلس إدارة النادي خطيا ً وفق تعليمات قانون االحتراف بهذا الخصوب.
 . 2يحق التحاد اللعبة استثمار أسماء و صور العبيه الفردياة و الجماعياة الثابتاة و المتحركاة فاي مختلاف مجااالت و أشاكال
الدعاية و اإلعالن طاوال فتارات انضامامهم للمنتخاب و أن يعلان ماا يشااء علاى لبااس الالعباين دون أن يكاون لالعاب ونادياه
الحق بذلك ما لم يتم أخذ موافقة مجلس اتحاد اللعبة خطيا ً وفق تعليمات قانون االحتراف بهذا الخصوب.
 . 3يجوز لالعب الترخيب باستخدام اسمه وصورته الفردية في اإلعاالن بنااء علاى موافقاة خطياة مان نادياه أو مان االتحااد
خالل فترات انضمامه للمنتخب على أن ال يربط اسمه وصورته باسام نادياه أو المنتخاب أو االتحااد وأال يساتخدم المالباس أو
العالمات أو األلوان الخاصة بأي منها بأي شكل من اإلعالن.

أحكام تتعلق بحل النزاعات
المادة الثامنة والعشرون:
 . 1فااي حااال الناازاع يتقاادم الالعااب أو الالعبااة أو أحااد أعضاااء الجهاااز الفنااي واإلداري أو النااادي بشااكواه للجنااة االحتااراف
الفرعياة فاي االتحااد التاي تفصال فااي جمياع الخالفاات الناجماة عان تطبياق هااذا النظاام وتنفياذ العقاود المبرماة وتبلاغ قراراتهااا
للجهات المعنية.
 . 2بعد مضي سبعة أيام من صدور قرار اللجنة الفرعية يصب قرارها نهائيا ً وملزما ً للتنفيذ من تاريخه في حال لم يتقدم أحد
األطراف المعنية بأي استئناف.
 . 3يحق ألحد األطراف المعنية رفع استئناف على قرار اللجناة الفرعياة لالحتاراف خاالل سابعة أياام عمال مان تااريخ قارار
اللجنة وتتخذ اللجنة الفرعية القرار الالزم خالل  /15/يوم من تاريخ استالم االستئناف في حال توفر معطيات جديدة
 . 4يحق ألي طرف من األطراف المعنية رفع تمييز للجنة المركزية لالحتراف خالل سبعة أيام عمل من تاريخ استئناف
اللجنة الفرعية وتتخذ اللجنة المركزية قرارها خالل  /15/يوم من استالم التمييز.
 . 5يحق ألي طرف من األطراف المعنية رفع تمييز للمحكمة الرياضية خالل خمسة عشر من تاريخ تمييز اللجنة المركزية
وتتخذ المحكمة قرارها الذي يعتبر قطعيا ً وملزما ً للتنفيذ.
 . 6علااى جميااع الالعبااين والكااوادر االلتاازام بتمااارينهم ومبارياااتهم وعاادم االنقطاااع عنهااا لحااين الباات بشااكواهم ماان اللجااان
المختصة واكتساب قرارها الدرجة القطعية.
 . 7ال تنظر لجنة االحتراف الفرعية بالشكاوى المقدمة عن موسم سابق مع بدء الموسم الجديد بشكل فعلي
 . 8في حل النزاعات بين األطراف يتم اللجوء حسب التسلسل إلى الالئحة الداخلية لنظام االحتراف  -بنود العقد المبرم مع
الالعب و يعود لالتحاد العربي السوري لكرة السلة و لجنة االحتراف الفرعية اتخاذ القرار فيما لام يارد باه ناب فاي الالئحاة
الداخلية لنظام االحتراف وبنود العقد.
فسخ العقد
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القاعدة األساسية واألصل في العالقة التعاقديَّة بين النادي والالعب توجب احترام العقد المبرم بينهماا ،وبنااء علياه فاإن العقاد
ينتهي إما بانتهاء مدته أو اتفاق الطرفين على إنهائه بالتراضي.
أوالً :فسخ العقد بالتراضي وذلك بموافقة الطرفين بموجب اتفاقية مصادق عليها من اللجنة الفرعية لالحتراف.
ثانياً:فسخ العقد من قبل أحد الطرفين وذلك وفق مايلي:
 ) 1قرار لجنة االحتراف الفرعية بموجب أسباب معللة من أحد الطرفين وفق الحاالت التالية:
أ  -عدم مشاركة الالعب في المباريات الرسمية لناديه ألكثر من  %10من أجمالي المباريات الرسمية.
ب  -عدم التزام أحد الطرفين بشروط العقد
ت  -الخروج عن قيم ومثل المنظمة والعقوبات الشديدة المنصوب عنها في النظام الداخلي لالتحاد الرياضي العام.
ث  -األسباب التي تراها لجنة االحتراف الفرعية موجبة لفسخ العقد.
ثالثاً :يتعين على الطرف المخالف في جميع األحوال دفع تعويض ،ويتم حساب التعويض المترتب على مخالفة إنهاء العقاد
إذا لم ينب العقاد علاى غيار ذلاك ،وفقاا ً لخصوصاية اللعباة ،وأي معاايير موضاوعية أخارى كالمكافاآت ،والحاوافز المساتحقة
لالعب ،بموجب عقده الحالي  ،وكذلك المدة المتبقية من عقده.
رابعاً :يفرض على الالعب الذي ث َبت قيامه بإنهاء العقد في أثناء الفترة التعاقدية لسبب غير موجب للفسخ إضافة للتعاويض
المادي عقوبات رياضية هي اإليقاف عن اللعب لمدة ( )3أشهر في المباريات الرسمية ،ويجوز مضاعفة هذه العقوبة ليصل
اإليقاف لمدة ( ) 6أشهر ،وفي جميع األحوال يبدأ تطبيق هذه العقوبات الرياضية علاى الالعاب ماع بداياة مشااركته ماع نادياه
الجديد.
خامساً :األندية التي فسخت عقد أو عقود العبين أو حرضت على فعل ذلك بدون سبب موجب للفسخ ال يحاق لهاا التعاقاد ماع
العبين جدد للموسم التالي للمخالفة.
ااع
سادساااً :فااي حاااال قااررت لجناااة االحتااراف أن ساابب إنهااااء العقااد غيااار مشااروع ،فااإن الطااارف المنهااي للعقاااد يتحماال دفا َ
التعويضات ،ويتعرض للعقوبات الرياضية وفق ما تم ذكره.
ثامناً :بعد مضي سبعة أيام من صدور قرار اللجنة الفرعية يصب قرارها نهائيا ً وملزما ً للتنفيذ من تاريخه فاي حاال لام يتقادم
أحد األطراف المعنية بأي استئناف.
تاسعاً :يحق ألحد األطراف المعنية رفع استئناف على قرار اللجنة الفرعية لالحتراف خالل سبعة أيام عمل من تاريخ قرار
اللجنة وتتخذ اللجنة الفرعية القرار الالزم خالل  /15/يوم من تاريخ استالم االستئناف في حال توفر معطيات جديدة.
عاشاراً :يحااق ألي طارف ماان األطاراف المعنيااة رفااع تميياز للجن اة المركزياة لالحتااراف خااالل سابعة أيااام عمال ماان تاااريخ
استئنا ف اللجنة الفرعية وتتخذ اللجنة المركزية قرارها خالل  /15/يوم من استالم التمييز.
أحد عشر :يحق ألي طرف من األطراف المعنية رفع تمييز للمحكمة الرياضية خالل خمسة عشر مان تااريخ تميياز اللجناة
المركزية وتتخذ المحكمة قرارها الذي يعتبر قطعيا ً وملزما ً للتنفيذ.
أحكام تتعلق بالعقوبات المادية والتنظيمية
المادة التاسعة والعشرون:
تطبق على الالعبين و الكوادر الفنية جميع العقوبات المقرة من اتحاد اللعبة و المستندة إلى :
.1
أ  -الالئحة الداخلية لنظام االحتراف.
ب  -بنود العقد المبرم.
ت  -اللوائ االنضباطية المقرة سنويا ً.
جميع العقوبات المادية المفروضة من قبل اتحاد اللعبة بحق الالعبين أو الكوادر الفنية و اإلدارية واجبة التسديد من
.2
قبل مجالس اإلدارات التحاد اللعبة في موعدها المحدد ومن ثم اقتطاعها من رواتب الالعبين أو الكوادر.
 . 3علااى إدارات األنديااة إصاادار لااوائ المكافااآت و العقوبااات الخاصااة بهااا و إقرارهااا بمحضاار مجلااس إدارة و إبالغهااا
لالعبين و يفضل أن تشمل العقوبات النواحي المتعلقة بعنصري االنضباط و االلتزام و بما يضمن ارتقاء الالعب بمستواه.
24

 . 4تندرج عقوبات الالعبين ف حال ارتكاب المبالفات التالية:
 ) 1عدم التقيد بتعليمات الجهاز الفني و اإلداري.
 ) 2عدم التقيد باللباس المخصب للنادي باستثناء الحذاء الرياضي.
 ) 3التأخر عن موعد التمارين و المباريات.
 ) 4التأخر عن موعد السفر للمباريات الودية و الرسمية.
 ) 5الغياب عن التمارين و المباريات دون إذن مسبق أو مبرر قانوني.
 ) 6التأخر عن موعد االجتماعات الرسمية.
 ) 7ارتكاب األخطاء الفنية بسبب سوء السلوك أو االعتراض على قرارات الحكام.
 ) 8ارتكاب أخطاء عدم األهلية.
 ) 9انخفاض المستوى الفني لالعب بناءً على تقرير الجهاز الفني.
عدم االلتزام و االنضباط أثناء التمارين و خالل المباريات بناءً على تقرير الجهاز الفني و اإلداري.
) 10
التصريحا ت اإلعالمية التي تسيء للنادي و منظمة االتحاد الرياضي العام و اتحاد كرة السلة و الحكام .
) 11
عدم تنفياذ بناود العقاد المبارم و يعاود لمجلاس إدارة الناادي تقادير قيماة الحسام لكال مخالفاة مان المخالفاات الساابقة
) 12
ضمن الحدود المقبولة.
تندرج عقوبات الكادر الفن و اإلداري ف حال ارتكاب المبالفات التالية:
.5
عدم التقيد بتعليمات مجلس إدارة النادي.
)1
عدم التقيد باللباس المخصب للنادي باستثناء الحذاء.
)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
ارتكاب األخطاء الفنية بسبب سوء السلوك أو االعتراض على قرارات الحكام.
)7
ارتكاب أخطاء عدم األهلية.
)8
تحريض الالعبين على اللعب السلبي لدواعي مادية أو شخصية.
)9
عدم االلتزام و االنضباط أثناء التمارين و خالل المباريات بناءً على تقرير مشرف اللعبة.
) 10
 ) 11التصريحات اإلعالمية التي تسيء للنادي و منظمة االتحاد الرياضي العام و اتحاد كرة السلة و الحكام .
عدم تنفيذ بنود العقد المبرم و يعاود لمجلاس إدارة الناادي تقادير قيماة الحسام لكال مخالفاة مان المخالفاات
) 12
السابقة ضمن الحدود المقبولة.
العقوبات المفروضة بحق الالعبين و الكوادر الفنية و اإلدارية يجب أن تفرض عناد وقاوع المخالفاة و تقار بموجاب
.6
محضر مجلس إدارة وتبلغ لالعب بشكل رسمي.
العقوبات المفروضة بحق الالعباين و الكاوادر الفنياة و اإلدارياة ال يؤخاذ بهاا مان قبال اتحااد اللعباة و ال تعتبار نافاذة
.7
قانونيا ً في الحاال ت التالية:
 ) 1مخالفتها ألحكام الالئحة الداخلية ل نظام االحتراف و بنود العقد المبرم مع الالعب.
 ) 2فرضها بعد مدة ثالثين يوماًُ من تاريخ وقوعها.
 ) 3عدم إبالغ العقوبة لالعب خطيا ً و بشكل رسمي .
عقوبات اإليقاف بقرار تأديبي ألس باب تتعلق بااللتزام و االنضباط و السلوك لالعبين أو أحد أعضاء الجهاز الفني و
.8
اإلداري المقرة من قبل اتحاد اللعبة خالل الموسم تخول مجالس اإلدارات حسم المستحقات الشهرية بما يعادل مدة اإليقاف.
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أحكـــــام عــــامـــــة
المادة الثلاثون:
 . 1رفع قرار لجنة االحتراف المركزية عدد السنوات التي تستوجب خاللها دفع بدالت االنتقااالت لألندياة األم لتصاب حتاى
( 27سنة للرجال وللسيدات).
 . 2إن هذه التعديالت سارية لموسم واحد فقط يمكن تغييرها نهاية الموسم بقرار من المجلس المركزي أو المكتب التنفيذي
لالتحاد الرياضي العام بناءً على اقتراح اتحاد اللعبة.
 . 3تلزم األندية الممارسة لالحتراف بتقديم موازنة مالية التحاد كارة السالة ماع بادء كال موسام جدياد تثبات قادرة الناادي علاى
تغطية تكاليف نفقات ممارسة االحتراف وإيفاء مستحقات الالعبين وفق العقود المبرمة معها.
 . 4يعود لالتحاد العربي السوري لكرة السلة أو اللجناة الفرعياة لالحتاراف اقتاراح تعاديل أي مان ماواد أو بناود هاذه الالئحاة
الداخلية بعد المصادقة أصوالً .
 . 5الشكاوى التي تقدم من الالعبين لتحصيل حقوقهم المادية في األدوار النهائية لمساابقة الادوري يؤجال النظار فيهاا لماا بعاد
انتهاء النهائي .
 . 6الالعبين الرجال من مواليد  1996المنتهية عقودهم بنهاية موسبم  2018/2017حصبرا تيببق علبيهم أحكبام انتقبال
الالعب الملتزم ف الالئحة الدابلية لنظام االحتراف الجديد .
 . 7الالعباين الاذين يتوقفاون عاان اللعاب ماع أنااديتهم ألي سابب مان األسااباب بادون رغباة النااادي و ال تازال عقاودهم سااارية
يتوجب عليهم تسديد  % 25من القيمة اإلجمالية للمدة المتبقية من عقدهم .
 . 8كال ماا ورد مان قايم مالياة فاي هاذه الالئحاة قابال للتعاديل مان قبال اتحااد كارة السالة قبال بداياة كال موسام بعاد أخاذ موافقااة
المكتب التنفيذي.
 .10يعمل ف هذا الالئحة الدابلية الصادرة عن اإل تحاد العرب السوري لكرة السلة و المنبثقة عن نظام االحتراف الصادر
عن االتحاد الرياضببب العام بعد المصبببادقة على هذه اللوائح من المكتب التنفيذي لاتحاد الرياضببب العام أصبببوال اعتبارا من

موسم 2018-2017
أمين سر لجنة االحتراف
المحامي أنس شقير

دمشق 2017/10/24

رئيس لجنة االحتــــــراف
محمد جالل نقرش

تمت الموافقة و المصادقة على هذه اللوائح الداخلية في اجتماع المكتب التنفيذي في جلسته رقم /
تاريخ  2017/ /و العمل بها يبدأ في موسم 2018-2017
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