
SYRIAN ARAB REPUBLIC   الجمهورية العربية السورية 
GENERAL FEDERATION OF SPORT  ي الـعـاماالتـحـاد الـريـاضـ 

SYRIAN ARAB BASKETBALL  االتـحـاد الـعـربي الـسـوري 
FEDERATION  لــكــرة الــســلــة 

 

 خاتم النادي                      يثانالفريق اللو                                األفريق ال             

 االسم

 التلوقيع

            .........................                ........................ 

     ........................                       ......................... 

 

  العبةعقد العب / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........(...........................................................................) ......................... :مدة العقد (1مادة

 ..............................(...............................................) .................................. :   تاريختبدأ من 

 .....................................................(....................................................) ...... : بتاريخوتنتهي 

 :لويضاً شهرياً قدرهيتقاضى الفريق الثاني تع : ( قيمة التعاقد2مادة 

..........كتابة..............................رقماً..........................................................................................  

.................................................... أشهر سنلوياً .وذلك لمدة   

 

 

 20إنه في يلوم ............................................. الملوافق :      /     /     
 

 تم االتفاق بين   
 الفريق األول : 

 ............................................. لومقره.........................................نادي  -1
 ....................  بصفته : ..................................................................ويمثله :

 

 الفريق الثاني : 

 .............................................................................:   الالعبة / الالعب -2
 ................................................................................................الجنسية : 

 ...........................................تليفلون محملو  رقم :..............................عنوان  : ال
 تليفلون منز  رقم : ...............................                                                       

 الشخصية : ................... سج  مدني : .................. محافظة : ...............رقم الهلوية 
 تاريخ الميالد :       /       /           مكان الميالد : .................. محافظة :.................    

 .....................................اسم النادي السابق لالعب : .......................................
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 خاتم النادي                      يثانالفريق اللو                                األفريق ال             

 االسم

 التلوقيع

            .........................                ........................ 

     ........................                       ......................... 

 

 النادي تجاه الالعب :( التزامات  3مادة 

المباريات لوخارج القطر ضد اإلصابة لوالعجز لواللوفاة أثناء تلواجده في   طلوا  مدة التعاقد داختأميناً صحياً الالعب  نتأمي - 1 - 3

نديوة اتحاد اللعبة على العقولود المبرموة بوين األ  لن تتم مصادقةحيث  الرسمية والودية والتمارين والمهمات المكلف بها من النادي

 .وثيقة التأمين السارية المفعولالرياضية لوالعبيها بدلون إرفاق 

 .حسب المدة المتفق عليهاتسديد الرلواتب في ملواعيد استحقاقها /األلو  من ك  شهر ميالدي/ لو  -3-2

لو في حا  عدم من قب  االتحاد السلوري لكرة السلة  لاللتحاق بالمنتخب الوطني هو فور استدعائ رسمياً إعالم الالعب  - 3 - 3

يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه وفق الالئحة الداخلية لنظام من النادي  إبالغه رسميا وبشكل خطيالتحاق الالعب بعد 

 االحتراف واللوائح االنضباطية المقرة سنوياً من اتحاد السلة

ة لنظام االحتراف لوتعليمات اتحاد كرة السلة  يقع على عاتق النادي جميع االلتزامات المنصلوص عليها في الالئحة الداخلي 4 - 3

 لوبعد االطالع عليها.

  : الفريق الثاني ) الالعب ( تجاه الناديالتزام  ( 4مادة 

االنتظام في جميع التدريبات لوالمباريات اللودية لوالرسمية للنادي محلياً لوعربياً لودلولياً لوبذ  أقصى جهد ممكن ضمن  – 1 – 4

إنذاره خطياً لوإبالغه في حا  عدم التزامه ألو انخفاض مستلواه الفني بعد  تخفيض ألو إيقاف راتبهحت طائلة التدريبات لوالمباريات ت

 .تقرير من الجهاز الفني لواإلداري للفريقبتاريخ اللواقعة بناًء على  أصلولي إياه لوتثبيت ذلك بمحضر مجلس إدارة

ع/ط مجلس إدارة النادي الذي يقلوم  مستحقاته الماديةاللعبة لو تسديدها من  االلتزام بتنفيذ العقلوبات المادية التي يتخذها اتحاد -4-2 

 لوتحلويلها لحساب االتحاد. باقتطاعها

بمحضر مجلس إدارة  المخالفات المقرة أصلوالً االلتزام بتنفيذ العقلوبات التي يقرها مجلس إدارة النادي استنادا لالئحة  – 3 –4

 ق األسس اللواردة في الالئحة الداخلية لنظام االحتراف.أصلولي لوالملوقع عليها الالعب لو ذلك لوف

يقع على عاتق الالعب جميع االلتزامات المنصلوص عليها في الالئحة الداخلية لنظام االحتراف لوتعليمات اتحاد كرة السلة   -4 – 4

 لوبعد االطالع عليها.

 .ة الداخلية لنظام االحترافالطرفين عند تلوقيع هذا العقد االطالع الكام  على الالئحعلى  – (5مادة
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 خاتم النادي                      يثانالفريق اللو                                األفريق ال             

 االسم

 التلوقيع

            .........................                ........................ 

     ........................                       ......................... 

 

: يدفع الفريق المخ  بالتزامات المنصلوص عليها في العقد ألو في الالئحة الداخلية لنظام االحتراف الشرط الجزائي - (6مادة

 ددة بالالئحة الداخلية لالحتراف.لوتعليمات اتحاد كرة السلة الشرط الجزائي لوفق النسب المح 2015/2016المعملو  بها لملوسم 

 

 بنود خاصة تمأل من قبل النادي والالعب بما اليتعارض مع بنود العقد والالئحة الداخلية لنظام االحتراف // -( 7مادة

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 قيع الفريق الثانيتلوقيع الفريق األلو                              تلو                                                                              

 بنود خاصة تمأل من قبل النادي والالعب بما اليتعارض مع بنود العقد والالئحة الداخلية لنظام االحتراف // -( 8مادة

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 تلوقيع الفريق الثاني                 تلوقيع الفريق األلو                                                                                           

 بنود خاصة تمأل من قبل النادي والالعب بما اليتعارض مع بنود العقد والالئحة الداخلية لنظام االحتراف // -( 9مادة

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 ق األلو                              تلوقيع الفريق الثانيتلوقيع الفري                                                                              

 بنود خاصة تمأل من قبل النادي والالعب بما اليتعارض مع بنود العقد والالئحة الداخلية لنظام االحتراف // -( 10مادة

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 تلوقيع الفريق األلو                              تلوقيع الفريق الثاني                                                                              

 بنود خاصة تمأل من قبل النادي والالعب بما اليتعارض مع بنود العقد والالئحة الداخلية لنظام االحتراف // -( 11مادة

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 تلوقيع الفريق األلو                              تلوقيع الفريق الثاني                                                                              
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 خاتم النادي                      يثانالفريق اللو                                األفريق ال             

 االسم

 التلوقيع

            .........................                ........................ 

     ........................                       ......................... 

 

ومصااادقة اتحاااد اللعبااة أصااوالً ووفقاااً لتعليمااات الالئحااة الداخليااة لنظااام يمكاان إنهاااء أو تجديااد العقااد باتفاااق الطاارفين  -(11مااادة

 االحتراف.

من اللجنة التنفيذية في المحافظة أو اتحاد كرة السلة خالل مدة  العبيهاعمل على تصديق عقود على إدارات األندية ال –( 12مادة

 . أقصاها أسبوع من تاريخ إبرام العقد وفي حال تجاوز المدة  المحددة يعتبر العقد الغي ويجب إبرام عقد جديد

 رئيس اللجنة التنفيذية في المحافظة            رئيس اللجنة الفنية في المحافظة                                    

 

 لجنة االحتراف في اتحاد اللعبة                                       رئيس االتحاد السوري لكرة السلة


