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أبعــث لســیادتكم بصـــادق تحیــات وتمنیــات اإلتحــاد المصـــرى لكــرة الســلة مـــع أن  یســعدنى
  .تحیاتى وتمنیاتى الشخصیة

كما أتشـرف بأن أرسـل لسـیادتكم رفقھ نشـرة قید الالعبین والتعلیمات االداریة الخاصـة بتسـجیل الالعبین ، وكذا 

، على أن یتم التنبیھ على أندیة   ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ودلیل المســابقات للموســم الریاضــي    ٣×٣تعلیمات قید وتســجیل دورى 

ـبالنشـــــرة حـیث لن تُقـبل القوائم الغیر مـطابـقة للتعلیـمات الـمدرـجة فرعكم الموقر ـبااللتزام ـبالتعلیـمات والتوقیـتات الـمدرـجة  

  بھا.

  كما یرجى التكرم بااللتزام باآلتي ..

 . مراجعة كافة استمارات تسجیل الالعبین 

 . تقدیم قوائم األندیة فى المواعید المحددة على أن یحدد بھا التاریخ حفاظاً على حقوق األندیة 

  الالعبین فور تسجیلھا على البرنامج .ارسال قوائم تسجیل 

 . االلتزام بقید الالعبین كال فى مرحلتھ السنیة طبقا للسن المقررة فى نشرة قید الالعبین 

  ــین ــاد وكـــذلك الالعبـ عـــدم تســـجیل الالعبـــین المقیـــدین باندیـــة بفـــروع اخـــرى وتســـجیلھم باالتحـ
  االجانب الناشئین.

 مطابقــة للســن / غیــر غیر م اســتخراج اى بطاقــة (تحــدیث الصــور الخاصــة بــالالعبین حیــث لــن یــت
ــامج ( محــل المــیالد  ) واضــحة المالمــح ــى البرن ــین عل ــات الخاصــة بتســجیل الالعب واســتكمال البیان

 ) . األلكترونىوالمحافظة / العنوان / رقم التلیفون / البرید 

  

  للتفضل باإلطالع والتوجیھ نحو إتخاذ الالزم. 

 او ل واا  

  ا اى

د ا  



  

  

  

  
  

  

  ا اذ / ا اى

دب / ا  / دىم  

ط    وام  و  

أبعــث لســیادتكم بصـــادق تحیــات وتمنیــات اإلتحــاد المصـــرى لكــرة الســلة مـــع أن  یســعدنى

  .تحیاتى وتمنیاتى الشخصیة

ــم الریاضــى  ــدء الموس ــان ارســل لســیادتكم  ٢٠٢٢/٢٠٢٣بمناســبة ب ــین ، اتشــرف ب ــد الالعب نشــرة قی

  . ٢٠٢٢/٢٠٢٣واألجھزة الفنیة للموسم الریاضى 

ــزة  ــین واألجھ ــد وتســجیل الالعب ــود وشــروط خاصــة بقی ــا تضــمنتھ مــن بن ــى م ــاإلطالع عل للتفضــل ب

ــدى اإل ــد الرســمیة المعتمــدة ل ــة ونمــاذج واســتمارات القی ــث  تحــاد الفنی ــین حی ــع صــور الالعب ، وتحــدیث جمی

  .لن یتم استخراج اى بطاقة لالعب أو العبة (صورة صغیرة السن ) 

علماً بأنھ لن یتم اـستالم اى قوائم غیر مـستكملة البیانات أو المرفقات والالعب الغیر مـستكمل اوراقھ یعتبر غیر  

  مقید بالقائمة .

رـجال وســــــیدات وممـتاز (ب) یتم قـیدھم ـباالتـحاد بـعد اعتـماد القوائم من علـما ـبان قوائم قـید الـعب الممـتاز (أ)  

  الفروع .

  

  مع أطیب االمنیات بدوام التوفیق والنجاح 

 اوا ل وا  

  ا اى

د ا  



 
 
 
 
 

 

 و )ب( رجال  موعد تسجيل فرق الممتاز )أ( رجال وسيدات
 

ية
س
سا
 أ
ئم
وا
ق

 

 اليييييييييييوم واليييييتييييياريييييي  
 

 إسيييييييم ال اد  
 

 إسيييييييم ال يييياد  
 

 إسيييييييم ال يييياد  
 31/07/2022األحييييييد  

 
 

 اليييييييييييز يييييييييييور
 

 أكييييييتييييييو يييييير 6
 

 مييييدييي يييية   يييييييير 
 01/08/2022اإلثيي ييييي   

 
 

 الييييييي يييييييييييييييرا 
 

 ال يييييييييييييييييييييييييييييييد
 

 الشييييييييييييييييميييييييييي  
 

 02/08/2022الثالثيييا  
 
 

  ييويييييو ييولييييي 
 

 الييي ييي يييي  األ يييوييي  
 اندية الممتاز )ب( 

 03/08/2022األر عييا  
 
 

 اليييييييجيييييييزيييييييير  
 

 اإلت يييييييييييييييييييا ت
 
 04/08/2022الخمي   

 
 

 05/08/2022الجمعييي   راحــــــــــــــــــــــــة 
 
 06/08/2022السيييييي ت  
 
 

 األ ييييييييييييويييييييييييي 
 

 الييييييييييي ييييييييييي يييييييييييا  
 

 دسييييييييييييييييييييييييييييوق
 07/08/2022األحييييييد  

 
 

 اليييييييزميييييييالييييييي 
 

 م ييييييير لوتيي مي  
 

 

 08/08/2022اإلثيي ييييي  
 
 

 سيييييييييييميييييوحييييي 
 

 أ يييييييحيييياب الجييييياد

 
 اليييييييييجييييييييييييييييييي 

 
 09/08/2022الثالثيييا  

 
 

 سييييييييي يييورتييي ييي 
 

 األولييييييييميييييييي يييييييي  
 اندية الممتاز )ب( 

 10/08/2022األر عييا  
 
 

 اإلتيييييييييييحييييييييييياد
 

 جييييزييييير  الييييورد
 
 11/08/2022الخمي   

 
 

 12/08/2022الجمعييي   راحــــــــــــــــــــــــة 
 
 

ت
فا
ضا

إ
 

 13/08/2022الس ت 
 
 

 أ دية م  خارج ال ا ر  } ممتاز )أ( و )ب( {
 14/08/2022األحييييييد 

 
 

 } ممتاز )أ( و )ب( { أ دية ال ا ر 
 15/08/2022اإلثيي ييييي  

 
 

 16/08/2022الثالثيييا  
 
 

 17/08/2022األر عييا  
 
 18/08/2022الخمي   
 
 

 19/08/2022الجمعييي   راحــــــــــــــــــــــــة 
 
 20/08/2022السيييييي ت  
 
 

 

 





  

  

  

  

 

  

  

  

  تمھیـــــــــــد 

) وعلى  www.egypt.basketballتم رفع ھذه النشـــرة على الموقع الرســـمى لإلتحاد المصـــرى لكرة الســـلة ( . ١

) ویـستطیع أى ـشخص أو www.facebook.com/EBBFEDالفیـسبوك (الـصفحة الرـسمیة لإلتحاد على موقع  

 ھیئة الحصول علیھا، وعلیھ.. فاإلتحاد غیر مسئول عن إنتفاء العلم بأى من بنود ھذه النشرة نتیجة عدم قراءتھا.

 وصف (الالعب) یقصد بھ (الالعب و الالعبة) ما لم یتطلب البند التمییز بینھما. . ٢

 ادى العام والنادى الخاص ومركز الشباب) ما لم یتطلب البند التمییز بینھما.وصف (النادى) یقصد بھ (الن . ٣

جمیع المكاتبات والمراســــالت واإلســــتمارات والنماذج المقدمة لإلتحاد یجب أو تكون موقعة من المدیر التنفیذى   . ٤

 للنادى ومختومة بخاتم النادى الرسمى المعتمد .

ــتوفاة بال . ٥ ــر مس ــة أوراق غی ــتالم أی ــتم إس ــن ی ــد ل ــات قی ــیالد / صــورة شخصــیة / اثب ــھادة الم ــل ( اصــل ش كام

 .بالقائمة موجود  غیر ویعتبرالمدرسة / اقرار ولى االمر) 

الممتاز "أ" رجال وســیدات والممتاز "ب" رجال بناء على عقود مبرمة بین الالعب والنادى، تســجیل العبى    یتم . ٦

ــلة ( ةعلى أن تحرر (العقود الجدیدة) على نماذج العقود المعتمد  ــرى لكرة الســ ــخة العام  لدى اإلتحاد المصــ نســ

األندیة التى لدیھا إصدارات و  ،او عقد االتحاد الدولى    ٣١/٠١/٢٠٢٣والتى تنتھى بتاریخ القید  )    السابق والحالى

 قدیمة ال یتم إستخدامھا فى التعاقدات الجدیدة، ویمكن التوجھ لمقر اإلتحاد إلستبدالھا باإلصدار الجدید.

تســجیل باقى المراحل الســنیة بناء على إســتمارة إنضــمام العب موقعة من الالعب وولى أمره ومعتمدة من یتم   . ٧

 النادى والفرع التابع لھ.

تسجیل الالعب بالفرع فقط دون اإلتحاد ال یحفظ حق النادى فى الالعب، ویعد الالعب حراً فى اإلنتقال ألى نادى  . ٨

 ن النادى أو الھیئة السابقة.أوھیئة أخرى دون الحاجة إلى إستغناء م

 ال یعتد بأى بطاقة صادره من األفرع، والبطاقات الوحیدة المعتمده ھى الصادره من اإلتحاد المصرى لكرة السلة. . ٩

یتم طباعة البطاقات عن طریق االتحاد المـصرى لكرة الـسلة (دون غیره) بعد تقدیم النادى أوالفرع األوراق أول   . ١٠

 علما بان النادى مسئول عن متابعة اوراقھ مع الفرع التابع لھ حتى یتم التسجیل باالتحاد.   ،بأول لالتحاد لمراجعتھا

النماذج واإلسـتمارات الملحقة بھذه النشـرة ھى الوحیدة المعتمدة لدى اإلتحاد المصـرى لكرة السـلة دون غیرھا،   . ١١

 ولن یعتد بأى نماذج أو إستمارات بخالف الملحقة بھذه النشرة.

ــدد ( . ١٢ ــتبدال ع ــة تحــت ٤یســمح باس ــن مرحل ــد اقصــى م ــس  ١٦او  ١٤) العــب بح ــى (ب) أوالعك ــنھ (أ) ال س

 أو فروع االندیة .

 طبقا لآلتى.. ٢٠٢٢/٢٠٢٣قوائم الفرق بأسماء الالعبین المشتركین فى مسابقات األتحاد لموسم  . ١٣

  القواعد واإلجراءات
الخاصة بتسجیل وانتقاالت وإصدار بطاقات الالعبین واالجھزة 



 

 

 

 

 

 سنه  20فريق واحد فقط للدرجة االولى و تحت  ❖

 ه .سن 18فريقان بحد أقصى لمرحلة  ❖

 سنه . 16بحد أقصى لمرحلة  ثالث فرق ❖

 سنه . 14أربع فرق بحد أقصى لمرحلة  ❖

 سنه بدون حد اقصى . 13قائمة واحد لمرحلة  ❖

 ى .سنه بدون حد اقص 12قائمة واحد لمرحلة  ❖

 سنه بدون حد اقصى . 11قائمة واحد لمرحلة  ❖

 سنه بدون حد اقصى . 10قائمة واحد لمرحلة  ❖

 سنه بدون حد اقصى . 9قائمة واحد لمرحلة  ❖

 سنه بدون حد اقصى . 8قائمة واحد لمرحلة  ❖

وسببم يلى حدب باسببتمار   يتم تسببجيا الاليبين والاليبات  ا مسببنه (      16و سببنه (      18بالنسبببه لقائمة تحت  .14

 (  .   سنه  16  لب  4000سنه (   و  18   لب  3000وقدرها  من الالي  او الاليبة برسوم إضافية    انضمام موقعة

قائمة بأسبببماأل ازج ا  الةنية (مدربون د إداريون د أطباأل د احصبببائى  موضبببح به المرحلة السبببنية التى يقوم   .15

 ،  2022راك يببام  قببابببة الم ن الريبباضبببببيببة ومسببببببددين اال بببببتبتببدريب ببا يلى أن ي ونوا مقيببدين بن  المببدر  

 ةه وسداد رسم اال تراك واستيةاأل إستمار  اإلنضمام .ولن يسمح باستخرا  بطاقة المدر  اال بعد تصني

 .2023د2022سنه موسم  16الاام فرق الممتاا أ رجاا وسيدات بوجود فريق تحت  .16

 باس ت .جميع فرق الدرجة االولى بوجود فريق مينى الاام  .17

ولن يتم تسبببجيا فرق   3*3سبببنه نا بببئين وأنسبببات    18سبببنه و    16الاام االندية بتسبببجيا فريق واحد تحت   .18

سبنه   13سبنه رجاا وسبيدات و  23سبيدات وفرق تحت    20، وتسبجيا فريق    3*3المرحلتين فى حالة يدم تسبجيا  

 او من خارج ا . 5*5ان ي ونوا من الاليبين المسجلين بةرق  اختياريا ، يلى 3*3اوالد وبنات 

يتم تسبببجيا المدر  بناأل يلى إسبببتمار  إنضبببمام مدر  موقعة من المدر  ومعتمد  من النادب موضبببحا ب ا   .19

 المرحلة السنية التى يقوم بتدريب ا ( مدير فنى د مدر  د مدر  مسايد   .

  والتح يم فى نةس  ن بةرق ازندية  بببريطة يدم الجمع بين اللعيسبببمح بقيد الح ام المسبببجلين باإلتحاد  اليبي .20

 التي يلعبون في ا. الموسم لدرجة المسابقة

ال يجوا الب ح م الجمع بين التح يم والعما لدب أب نادب من االندية المقيد  بان بببطة االتحاد تحت اب مسبببمى   .21

 وذلك طبقا لنص الئحة الح ام.

 

 

 

 

صد  افشتافا داصصدكل ااكا داسدع   عس اسدفت دشتافا افاا    يتم سدادا افة  دشتدتكدافا دا ف
 . دأليادع اتسعيصهف االتافا ودااصول  عس ديصفل صقفال داساداصافتكا صع دألاتففظ اقسفئم 

  عصف اف ه ان يتم قاول دل صافاغ  قاي  .
 دكقفم اسفافا دشتافا : د 

مصبببببببببببر  ببببببببنبببببببك 
 

مصبببببرب    جبنبيبببه 
 

 1070001000000380 

مصبببببببببببر  ببببببببنبببببببك 
 

أمببريبب ببى   دوالر 
 

 107د120د1310 

البب ببويببتببى  االهببلببى   البببببنبببك 
 

مصبببببرب    جبنبيبببه 
 

 0006044226 
 



 

 

 

 

 

 

 الالعبين مواعيد تسجيل

 25/07/2022يتم تسججج يع ى ال رق ال رقة بجججا ا قن طر    لايع رق ا   ةتع رق تا      فترة القيد األولى: (1

 .20/08/2022رقل 

 تتقطم رألنطيا قل او  رقت اعا قه  اقورئم قيط رقت اي  لاق  ق   يلل : ـ 

o      رق حطط ، ويعتاا رقت ب ى ب لاق  قلسججججججج   12احط أطنل  20/08/2022حتل  25/07ةتع رق تا

 .21/08/2022رققطيم رقغيا  قيط ا قق ئ ا حا    

o .تكو  رققورئم  عت ط  و ةتو ا اة تم رقن طر واشال أى يكو  اه  أر شلب أو تبحيح 

   25/08/2022أةا  و ط ىستتم رققورئم    رق او  يوم. 

عن طريق اإلتحاد بعد اعتمادها من  15/09/2022رقل  26/08ويسججججججج ح ا ىنججججججج         فترة القيد الثانية: (2

 ، ويتم تس يع رقت اي  ااسم إن  ا    رقت ب لاق  ق   يلــــــــل : ـالفرع 

 

  نيجججججججججججججججججججججججج  2000
 

 قت اججججججججججججججججج 
 

 رق  تجججججججججججججججججججج    أ   ا جججججججججججججججججججج ع وسججججججججججججججججججججيطر (
  نيجججججججججججججججججججججج   1000 

 
 قت اججججججججججججججججج 

 
 رق  تججججججججججججججججججج    ب   ا ججججججججججججججججججج ع وسجججججججججججججججججججيطر (

  نيجججججججججججججججججججججججججج   750 
 

 قت اججججججججججججججججج 
 

 رقطا جججججججججججججا رألوقجججججججججججججل  ا ججججججججججججج ع وسجججججججججججججيطر (
  نيجججججججججججججججججججججججججج   400 

 
 قت اججججججججججججججججج 

 
 سججججججججن  20حتججججججججل  14رق ارحججججججججع رقسججججججججنيا  جججججججج  

  نيجججججججججججججججججججججججججج   150 
 

 قت اججججججججججججججججج 
 

 سجججججججججن  13حتجججججججججل  8رق ارحجججججججججع رقسجججججججججنيا  ججججججججج  
 

 لمراكز الشباب %50على ان يتم تخفيض 

 .31/12/2022حتى  16/09/2022لن يتم أى أضافات أخرى لالعبين خالل الفترة من 

رقل  01/01/2023يتم  تح رققيط  ا  رةار ةتع رق تا      فترة القيد الثالثة )اإلنتقاالت الشتتتتتتتتوية : (3

 وااسوم رن  يا لاق ً قانط  رإلنتق ى  رقشتويا(. 31/01/2023



 

 

 

 

 

  قواعد تسجيل الالعبني

 
تعتمد الفروع قوائم األندية ويتم مراجعتها ومطابقه تاريخ الميالد على شهادة الرقم القومى ويحتفظ الفرع بصورة من 

 .االوراق 

ب دددد   اهدددد تددددبيا ات ادددد ن باستاددددتا ا  ددددتل عب ن ولددددل نتددددب باستاددددتا ي يدددد   ا الددددي   بالع دددد    ت دددد  با تاددددتا  (1

 . باستب اه  باليتببابعب تل  با اليبالبع ل بي باج لعل 

 ويعتبرلن يسمح بتسجيل اى العب غير مستوفى االوراق )اصل شهادة الميالد / صورة شخصية / اثبات قيد المدرسة(  (2

 ، وبالنسبة لالعبين المقيدين بقوائم أندية آخرى يضاف )استغناء أو إعارة(. بالقائمة موجود غير

 اددادددد بتددددب تددعددتدداددع  تددددب جددددبتددددب  2021/2022باددستددددب بادددد ي ادد  تددتدد  نددتددددب   دد  باددلددي دددددددد  با دددددددددد ادد   (3

 تيب  ك  ل بال تاببن باخ صل ا استب باجبتب ) شه بب بالتسب + ب تل عب بايتب (  .

ب دددتل عب بامدددل   باستب+   ددداب( 16 إا  8 لاباا شدددوتا ) ال ددد اي نا اا دددال اكع  تب جبتب تيب  لع باييبو   (4

صدددديعب ا  نل يا  ب لع + شصددددع شدددده بب بالتسب )باعن  باييل ( باا ن نتب لا بالبع ددددل يلاان ت ته  صدددديعب 

 باستب   ياإلتح ب باح       ب شى ل تاببن شخعى إ ب از  بأللع.

تع   اه   ( ددداب  18    دددال 20باكا ع )باللت ز "ش"   باللت ز "ب"   بابعجل بأليا     افعق ا اا دددال اييبو  بايتب (5

 صيعب ا  نل باعن  باييل  لختيلل يلعتلبب لا باا بي.

 ال  28ا اا ال اييبو  نتب  عق بابعجل بأليا  يبا  ع بالا    عج ع تعبت   ته  باحب بألٌنص  ا ا باستب هي  (6

 .. باخ  (. 1992   1993   1994 ليباتب تب لا كع  عت  )  6حت  تبب  يت تاا  لا شع  با ا

تلكا نتب باستاتا ب ج اب باليتلتا لع ب ددعه     لصددع افتعب تزتب تا ت   ) لتسبى ( العبحع باا شددوتا حت   (7

 . "قيد الالعبين الناشئين األجانبي ي   ا شعي  بال كيعب اااب " اب ا شوتا  18 ا 

 ا بى تعتتا بحص و  ملا  عق باللت ز ش عج ع ي تببن ت   با تكيا لعتلب ا  تح ب .تجب ت   كع  (8

 دددال إ     ح ال باستاتا بالصدددعتتا  24ت دددلق ايتب  تب جبتب  تع ليتب ا دددجسن بيتح ب تزتب  ددداب تا  لن (9

 ا  .بايب بتا لا باخ ع  , ت   با تت  تيبت  بال تاببن باببال ت   يجيب  ا اخ ع  باع   با  

ت دددلق اتابتع شي ترتتع ش دددل ب باستاتا شي باستا ن ا اييبو  اعب ت ددد تله  اإلتح ب ألى  ددداب  تل  تبب ح  ن  لن (10

 ب  تاببع ي ي   ا شعي  باليمحل اااب ب تابب ن باستاتا.

بعب ت ددلق اتاتي ع شى  تب لا ا بي إا  ا بي رخع إ  اليجب ب ددترا ب ع ددل  )لع  (  لعتلب لا لج   بب لن (11

 باا بى يلا بافعع شي بت عب )لع  ( يت عى  اك ت   جلتع بالعبحع با اتل.

 تح  استب باحع با تام  با  بى ا بى رخع. (12



 

 

مسـئولیة كاملة عن صـحة البیانات المقدمة بقوائمھ سـواء كان الالعب قدیماً أو جدیداً، وسـوف یتم  النادي مسـئول   )١٣

شـــطب نتائج الفریق والمدرب واالدارى مع توقیع غرامة مالیة تحدد بمعرفة مجلس االدارة فى حالة ثبوت واقعة 

 التزویر وذلك بعد اجراء التحقیقیات الالزمة.

 عن طریق االتحاد برسم قدره  یتم االستعالم عن الالعبین )١٤

  ( ب ) جنیھ ٧٥٠الممتاز ( أ ) و 

  جنیھ ٤٠٠الدرجة االول رجال وسیدات  

  جنیھ ٣٠٠المراحل السنیة المختلفة 

 ســنھ  ١٦تحت     ٢٠٢٢/٢٠٢٣موســم  المســجلین بقائمة الفریق  یســمح بتســجیل اى عدد من العبى طوال القامة   )١٥

ــم١٩٢ذكور  تعدى طولھم (  الذین ــم  ١٨٠اناث   –  سـ فى صـــحیفة تســـجیل المباراة  ، وتنطبق علیھم جمیع    )  سـ

 .االمتیازات الممنوحة لطوال القامة خالل المباراة 

  تحتسب الرمیة الثالثیة  بأربعة نقاط .  

   تحتسب التصویبة الساحقة بثالثة نقاط . 

  حرة اضافیةعند احتساب رمیات حرة لصالح الالعب طویل القامة یضاف الیھ رمیة  . 

ــمح   )١٦ ــجیل اى عدد من العبى طوال القامة للفریق  ذكور بحد ادنى یسـ ــم ، اناث بحد ادنى    ١٨٣بتسـ ــم  ١٧٥سـ سـ

سـنھ ، وتنطبق علیھم جمیع االمتیازات الممنوحة لطوال القامة عدا الرمیات الحرة التى تنفذ قبل ١٣،   ١٤لمرحلة  

 المتواجدین بالملعب . ) العبین فقط من الالعبین طوال القامة ومن٢المبارة ، وتنطبق على عدد (

العب    ١٨سـنھ ) یكون الحد االقصـى لالعبین    ١٦،    ١٤فى حالة عدم وجود العبین طوال قامة للمرحلة السـنیة ( )١٧

 العب . ١٧یكون  ٢٠٢٣/٢٠٢٤والموسم القادم 

  قیاس طوال القامة تحت اشراف لجنة المدربین فى المواعید التالیة : ـ )١٨

  (مجانى) قبل بدایة الموسم  

  جنیھ على كل العب} ٥٠٠قبل بدایة تصفیات الجمھوریة {رسوم  

  جنیھ على كل العب} ١٠٠٠قبل نھائیات الجمھوریة { رسوم  

 .وال یسمح باى قیاسات بخالف ھذه التوقیتات  

 . جنیھ   ٢٠٠٠برسوم اضافیة قدرھا  یسمح باستخراج اى بطاقة اضافة خاصة بالالعبین فى نفس یوم المباراة  )١٩

  
  



 

 

 

  

  ما یلى .. المقدم عن الالعب یشترط في االستغناء

ــاد  . ١ ــن االتح ــوذج الصــادر م ــى النم ــون محــررا عل ــر  أن یك ــون غی ــذه النشــرة، وأن یك ــاذج ھ ــق ضــمن نم والمرف

  ).ولن یعتد بنموذج اإلستغناء دون إستیفاء كامل البیانات والتوقعیاتموجھ ألى نادى (

  .التابع لھ والفرع مجلس ادارة النادى مختوم بخاتم النادى الرسمى المعتمد  معتمداً منأن یكون  . ٢

مــن علــى صــورة  الفــرعلالتحــاد مــع حصــول  رة قیــد الالعــب إســتمامــع وبطاقــة الالعــب االســتغناء  أصــلتقــدیم  . ٣

 .ھذه األوراق
  
  
  

  :ـإستبدال العب بالقائمة فى الحاالت التالیــة طبقا لمواعید التسجیل یجوز للنادي  . ١

 تقدیم صورة من شھادة الوفاة اةــالوف ... 

 بمعرفة القومسیون الطبي العام لنفس المحافظة ذلك .. یحدد  العجز الكلى.  

ــون الالعــب  . ٢ ــتبدلیك ــدیل لالعــب المس ــادى  الب ــداً لن ــان مقی ــال ك ــى ح ــتغناء ف ــادى آخــر، أو باس ــد الى ن ــر مقی غی

 أخر فى الموسم الحالى .

ــرع، وتخــتم اإلســتمارة مــن  . ٣ ــرع اإلتحــاد أمــام مســئول الف ــى إســتمارة اإلنضــمام بف ــدیل عل ــع الالعــب الب ــتم توقی ی

  الفرع وقت التوقیع .

ــادى قبــل بدایــة أى مســابقة الإذا انســحب أو اعتــذر  . ٤ ــادي المقیــدین فــي نفــس  مســجل فیھــان یكــون لالعبــي ھــذا الن

ــاد  ــى آي ن ــال إل ــة االنتق ــابقة حری ــر ىالمس ــاد  آخ ــن اإلتح ــاب م ــب خط ــتغناءات و بموج ــى اس ــول عل دون الحص

 .للنادى االخر واالشتراك في مباریات نفس الموسم
   

ءات اإ  

ت ااإ  



 

 

ما ا ا   

  

  

ــى ســن  . ١ ــب بمراحــل الناشــئین حت ــین االجان ــد الالعب ــن قی ــى  ١٨یمك ــع اســرھم ف ــامتھم م ــئین شــریطة إق ــنھ ناش س

 .مصر لفترة تزید عن عام ( میالدى أو دراسى ) سابق تاریخ التقدم للقید 

 ریة.یقدم باإلضافة إلى أوراق التسجیل جواز سفر الالعب وولى أمره وإقامة سا . ٢

ــر  . ٣ ــین الناشــئین األجانــب وتســلیمھا مق ــال الالعب ــة والخاصــة بإنتق إســتیفاء نمــاذج اإلســتمارات واإلقــرارات المرفق

 اإلتحاد المصرى لمخاطبة اإلتحاد الدولى بطلب تصریح لالعب باللعب بجمھوریة مصر العربیة.

 اإلقرارات المرفقة والمطلوب إستیفائھا لقید الالعب ھى .. . ٤

 National Team Declaration  .أ

 Player's Self Declaration .ب 

 لن یتم تسجیل الالعب أو إعتبار أوراقھ مكتملة ومستوفاة لحین الحصول على تصریح اإلتحاد الدولى . . ٥

 

  

 
    

  نظام التصعید  المرحلھ  م

نـــات   ١٤ـتحـــت    ١ ـب اوالد/  ــنـــھ   ســـ
  

  سنھ . ١٣العب من  ٤یسمح بالتصعید عدد 

نـــات   ١٦ـتحـــت    ٢ ـب اوالد/  ــنـــھ   ســـ
  

 الیسمح بالتصعید من أى مرحلة .

ــئات   ١٨تحت    ٣ ــئین/ ناشـ ــنھ ناشـ  سـ
  

  سنھ. ١٦العب / العبھ من مرحلھ تحت  ٤یسمح بتصعید 

ــت    ٤ ــحـــ ــاب   ٢٠تـــ ــبـــ   شـــــــ
 

  سنھ  ١٨العب من مرحلھ تحت  ٤یسمح بتصعید عدد 
العب من  العبى الدرجھ االولى الـصاعد    ٢یـسمح بمـشاركھ عدد  

 . ٢٠٠٢موالید اول سنھ 
رجـــــال  ٥ (أ)    الـــــمـــــمـــــتـــــاز 

  
  ســــنة أومرحلھ تحت   ١٨یســــمح بتصــــعید  أى عدد من مرحلھ  

  سنھ . ٢٠ 
ســــــــیـــدات   ٦ (أ)    الـــمـــمـــتـــاز 

  
  سنھ.١٨یسمح بتصعید  أى عدد من مرحلھ تحت 

 ممتـاز ب / درجـھ اولي ( رجـال)   ٧
 

  سنھ. ٢٠او مرحلھ  ١٨یسمح بتصعید أى عدد من مرحلھ تحت 

  سنھ. ١٨یسمح بتصعید أى عدد من مرحلھ تحت   درجھ اولي (سیدات)ممتاز ب /   ٨

 م ا ق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطولة الدورى العام الممتاز )ب( رجال الدورى العام الممتاز )أ( رجال وسيدات البيان
 وسيدات والدرجة االولى رجال وسيدات

الالعبين الصاعدين 
سنه   20من تحت 

والالعبات الصاعدات 
 سنه 18من تحت 

( العبين ولمدة سنننننن وين ب وي وب   4عدد ) 
قيد الالعب الم ا  فى  اديه االصننننننن ى ال 

 ي وب  عقدا جديدا .
ع ى ان يوم اخطننننا  الالعننننب   الالعبننن  

 2022 08 15الم ا ين فى موعد اقصاه 
وإال يكون الالعب الذى لم يوم وسننننننجي ه او 
اعا وه فى الموعد المحدد لالعا ة ح  فى 

 اخ  . ان ي وقل الى  ادى
 

لمدة موسننننننم  يا ننننننى  ( العبين 2عدد ) 
ق  الالعب ع ى االعا ة  لك بمواف حد وذ وا

 ل  ادى الذى سي ا  اليه .
ع ى ان يوم اخطنننا  الالعنننب   الالعبننن   

  2022 08 15الم ا ين فى موعد اقصاه 
وإال يكون الالعب الذى لم يوم وسننننجي ه او  

اعا وه فى الموعد المحدد لالعا ة ح  فى 
 وقل الى  ادى اخ  .ان ي 

 ج يه 2000 ج يه 2000 الرسوم 

 المراحل السنية 

 سنة 20دون مرحلة 

( العبنننننين ل م ح ننننن  الواحننننندة  وذلنننننك 5)
بموافقننن  الالعنننب )وولنننى نمننن ه( وال ننناديين 
ع ننننى ان وكننننون االعننننا ة لموسننننم واحنننند 

ووجنننندد بحنننند اقصننننى منننن ة واحنننندة ي ننننود ,

 ب دها الالعب ل اديه االص ى

ل م ح ننننن  الواحننننندة  وذلنننننك ( العبنننننين 5)
بموافقننن  الالعنننب )وولنننى نمننن ه( وال ننناديين 
ع ننننى ان وكننننون االعننننا ة لموسننننم واحننننند 
ووجنننندد بحنننند اقصننننى منننن ة واحنننندة ي ننننود 

 ب دها الالعب ل اديه االص ى

 ج يه 1000 ج يه  1000 الرسوم

لمدة موسنم  يا نى واحد وذلك  (  العبى الممواز ن  جال وسنيدا  لغي )  ( العبى الد ج  االولى2يمكن اعا ة عدد )

 ج يه . 1000االعا ة ل  ادى الذى سي ا  اليه وذلك ب سم قد ه بموافق  الالعب ع ى 

 (.ولن يعتد بنموذج اإلعارة دون إستيفاء كامل البيانات والتوقعياتوذلك ع ى  موذج االعا ة الم ومدة من االوحاد )

 إعارة الالعبني



 

 

 ا    

 

ــبھ   )١ لالوالد وثالثة  یســتحق النادى حق الرعایة عن الالعب الناشــئ الذى لعب للنادى لمدة أربع مواســم متصــلة بالنس

  سنوات بالنسبھ للبنات ( تسبق تسجیلھ فى الفریق االول مباشرة ) .

ــن   )٢ ــئ  حق التعاقد األول معھ عند قیده بالفریق األول وحتى بلوغھ س ــبھ    ٢٦للنادى المقید بھ الالعب كناش عاماً بالنس

یدات، ویحق لالعب التجدید مع نادیة أو اإلنتقال  ٢٤للرجال ، و بھ للـس نھ بالنـس الى نادى آخر بعد إنتھاء مدد التعاقد   ـس

  طبقاً للمواد الموضحة فى ھذه القواعد .

ــم على حدى )  )٣ فى حالة رغبة الالعب التعاقد مع نادى آخر نظیرعرض مالى أعلى یتم توزیع قیمة التعاقد ( كل موس

  بالنسب التالیة :

  : بالنسبھ لالوالد  

  نسبة اإلتحاد   نسبة الالعب   نسبة النادى األصلى (حق الرعایة)   السن

  حق النادى دون تقدیم عقد مع دفع الحد االدنى لرسوم العقد    ٢١الى  ٢٠من 

مــــن     ٪ ٥  ٪ ١٥  ٪ ٨٠  ٢٢اقــــل 

  ٪ ٥  ٪ ٣٠  ٪ ٦٥  ســـــــــنـــــھ  ٢٣

  ٪ ٥  ٪ ٤٥  ٪ ٥٠  ســـــــــنـــــھ  ٢٤

  ٪ ٥  ٪ ٦٥  ٪ ٣٥  ســـــــــنـــــھ  ٢٥

  ٪ ٥  ٪ ٧٥  ٪ ٢٠  ســـــــــنـــــھ  ٢٦

  سنھ  ٢٦مع اعطائھ نسبتھ من العقد الجدید وحتى سن  ویحق لنادیة االصلى االحتفاظ بالالعب والتعاقد معھ

  وبالنسبھ للبنات : ـ  

  نسبة اإلتحاد   نسبة الالعبة   نسبة النادى األصلى (حق الرعایة)   السن

  حق النادى دون تقدیم عقد مع دفع الحد االدنى لرسوم العقد   ١٩الى  ١٨من 

مــــن   ــل    ٪ ٥  ٪ ١٥  ٪ ٨٠  ٢٠اقــ

ــھ   ٢١ ــنـــ   ٪ ٥  ٪ ٣٠  ٪ ٦٥  ســـــــ

ــھ   ٢٢ ــنـــ   ٪ ٥  ٪ ٤٥  ٪ ٥٠  ســـــــ

ــھ   ٢٣ ــنـــ   ٪ ٥  ٪ ٦٠  ٪ ٣٥  ســـــــ

ــھ   ٢٤ ــنـــ   ٪ ٥  ٪ ٧٥  ٪ ٢٠  ســـــــ

  سنھ ٢٤مع اعطائھا نسبتھا من العقد الجدید وحتى سن ویحق لنادیھا االصلى االحتفاظ بالالعبة والتعاقد معھا



 

 

ــبة لحق رعایة االندیة لالعبین " یكون آخرعرض مقدم من   )٤ ــبوع    نادىاما بالنس ــراء العب مقید بنادى آخر اس لش

ساعة " على ان   ٤٨أیام وقبل قفل باب القید بـــــ   ٥قبل غلق باب القید ویكون للنادى االصلى حق الرد فى خالل  

 قت الى االتحاد المصرى لكرة السلة .یتم ارسال صور من الخطابات المتبادلة بین النادیین فى نفس الو

عام بالنسـبھ للبنات یحق لھ التعاقد مع نادیھ أو أى نادى آخر دون حق   ٢٤عام  ، سـن    ٢٦بعد بلوغ الالعب سـن   )٥

  رعایة.

د ،  )٦ العـق ا ھو مبرم بینھم ـب اً لـم ھ وفـق ادـی د الالـعب مع ـن درـجة األدنى یســـــتمر عـق ة إلى اـل دـی ة ھبوط أـحد األـن فى ـحاـل

من عقد الالعب عن كل موسـم فى المرحلة األدنى،    ٪٣٠للنادى تخفیض قیمة العقد بما ال یزید عن نسـبة  ویجوز  

 أو ما یتم اإلتفاق علیھ بالعقد المبرم بینھما .

 في حالة اعتزال العب ثم العودة مرة اخري الي نادیھ االصلى ال یحتسب عقد جدید . )٧

 عات االمریكیة ثم العودة مرة اخري الي مصر یتم التعامل كاالتي في حالة انتقال العب للعب في المدارس والجام )٨

 . بمجرد عودة الالعب یتم اخطار االتحاد المصري والنادي األصلي بعودة الالعب الي مصر 

   إذا كانت عودة الالعب قبل بدایة الموســـم یحق للنادي قید الالعب لمدة موســـم بدون تعاقد وبدفع الحد األدنى

 .من الرسوم 

 كانت عودة الالعب بعد بدایة الموســـم ویوجد مكان بالقائمة یتم تســـجیلھ لمدة فترتین (حیث ان الموســـم   اذا

 یعتبر فترتین قید " فترة اساسیة واخرى خالل االنتقاالت الشتویة " ) .الریاضى 

 ــم وال یوجد مكان بالقائمة یتم قید الالعب باحد االندیة االخرى "دون    اذا كانت عودة الالعب بعد بدایة الموسـ

 موافقة نادیة االصلى" خالل فترة القید الشتویة على ان یعود الى نادیة االصلى خالل الموسم القادم .

 
   



 

 

ا  ا  

 

الممتــاز "أ" رجــال وســیدات والممتــاز "ب" رجــال حیــث لــن یــتم قبــول أى العــب  تحریــر عقــود مــع العبــى یجــب )١

 ) .نسخة العام السابق والحالىالالعب والنادي (بدون عقد محرر بین 

آخــر اصــدار مــن العقــود المعتمــدة لــدى تحریــر العقــود الجدیــدة والتــى تبــدأ مــدتھا مــن الموســم الحــالى علــى  یجــب )٢

 ویستثنى من ذلك الالعبین األجانب.،  ٣١/٠١/٢٠٢٣والتى تنتھى بنھایة القید فى  اإلتحاد

 ربیة / االنجلیزىة ).استیفاء العقود باللغتین ( العیجب  )٣

ســنة شــباب  ٢٠تحریــر عقــود للدرجــة األولــى رجــال وســیدات وممتــاز (ب) ســیدات ومراحــل تحــت  یجــوز )٤

 سنة ناشئین وآنسات. ١٨وتحت 

تسـجیل الالعــب فـى اول فتــرة قیـد بعــد تـاریخ توقیــع العقـد وال یحــق للنـادى تســجیلھ فـى فتــرة اخـرى اال بعقــد یـتم  )٥

 جدید .

حتــى حــررة علــى إصــدارات ســابقة او غیــر مســتوفاة باحــد اللغــات فــى حــال نشــوب أى نــزاع بــالعقود الم لــن یُعتــد )٦

 .وإن تم إستالم العقد بالخطأ من قبل اإلتحاد

 یتم استالم العقود اال بصورة من الئحة النادى المعتمدة من مجلس ادارة النادى وموقع علیھا الالعب .لن  )٧

 او غیر مستوفاة . یتم استالم العقود التى  بھا شطب او كشطلن  )٨

 یتم استخراج بطاقات لالعبي الممتاز(أ) رجال وسیدات و(ب) رجال إال بعد سداد االتى : لن )٩

 .لالعب االجنبى %  ٧, و   ٪٥نسبة االتحاد من عقود الالعبین المقررة   )أ

 لمراكز الشباب. ٪٥٠قیمة الحد االدنى لنسبة عقد العب على أن یتم تخفیض نسبة   )ب 

  (أ) جنیھ (شاملة ضریبة القیمة المضافة) ٨٥٥٠رجال مبلغ الممتاز 

  جنیھ (شاملة ضریبة القیمة المضافة) ٥٧٠٠الممتاز (أ) سیدات مبلغ 

  جنیھ (شاملة ضریبة القیمة المضافة) ٣٤٢٠الممتاز (ب) رجال مبلغ 

 طبقا للقانون . ٪٥على الـ٪١٤ضریبة القیمة المضافة   )ت 

ــة   )ث  ــوارد المالی ــة الم ــتم ســداد رســم تنمی ــم ی ــانون رق ــا للق ــین طبق ــود الالعب ــى عق ــة عل  ٢٠٢٠لســنھ  ٨٣للدول

بفــرض رســم تنمیــة المــوارد المالیــة للدولــة وقیــام االتحــاد المصــرى لكــرة الســلة بتحصــیلھا قبــل توثیــق أى 

 عقد ویتم توریدھا الى مصلحة الضرائب المصریة .

ــد الالعــب مــالم  )١٠ ــادى الحــق فــى قی ــع مــا ســبق مــن رســوم ال یعطــى للن ــد والتأكــد مــن ســداد جمی ــتم مراجعــة العق ی

 صحتھ.

وذلــك طبقــا للمواعیــد المرســلة یــتم اســتالم العقــود مــن یــوم الســبت الــى یــوم االربعــاء فــى مواعیــد العمــل الرســمیة  )١١

 .بالنشرة (مرفق )

  القیمة السنویة للعقد   مقدار الرسم

ــل  ٪ ٣ ــھ او اقــــــــــــــــــ ــون جنیــــــــــــــــــ   ملیــــــــــــــــــ
ــى   ٪ ٤٫٥   ــون وحتــــــ ــن ملیــــــ ــر مــــــ ــون ٢اكثــــــ   ملیــــــ
  ملیـــــــون ٣ملیـــــــون وحتـــــــى  ٢اكثـــــــر مـــــــن   ٪ ٦  
  ملیـــــــون ٥ملیـــــــون وحتـــــــى  ٣اكثـــــــر مـــــــن   ٪ ٧٫٥  
  ملیـــــــون ١٠ملیـــــــون وحتـــــــى  ٥اكثـــــــر مـــــــن   ٪ ٩  
  ملیــــــــــــــــــــون ١٠اكثــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن   ٪ ١٠  
  



 

 

  إاءات   أ ف

 

  رجال / سیدات   بطولة الدورى العام الممتاز (أ)  البیان

  بدایة التسجیل 
الالعبــة األجنبــى مــن بدایــة الموســم الریاضــى  حتــى قبــل بــدء یــتم فــتح بــاب القیــد لالعــب / 

مباریــات دورى الســوبر ، وفــى حالـــة عــدم التســجیل حتــى ھـــذا التــاریخ ال یحــق للنـــادى 
  تسجیل العب اجنبى لھذا الموسم .

  (شاملة ضریبة القیمة المضافة)دوالر  ٣٤٢٠بحد ادنى   ٪٧$  +  ٢٠٠  رسم التسجیل 

بـــدال    االســــــت
  

  .PLAY OFFفى موعد أقصاه بدایة مباریات 

  رسم التسجیل 

ــانى مــــرة}   ــد ادنــــى   ٪١٠$  +  ٣٠٠{ثــ ــاملة ضــــریبة القیمــــة دوالر  ٤٥٦٠بحــ (شــ
  المضافة)

ــرة}   ــث مــ ــى   ٪١٠$  +  ٣٠٠{ثالــ ــد ادنــ ــة دوالر  ٦٨٤٠بحــ ــریبة القیمــ ــاملة ضــ (شــ
  المضافة)

ــرة}   ــع مــ ــى   ٪١٠$  +  ٣٠٠{رابــ ــد ادنــ ــة دوالر  ٩١٢٠بحــ ــریبة القیمــ ــاملة ضــ (شــ
  المضافة)

(شــــاملة ضــــریبة القیمــــة دوالر  ١٣٦٨٠بحــــد ادنــــى   ٪١٠$  +  ٣٠٠{خــــامس مــــرة}  
  المضافة)

  یتم سداد رسم تنمیة موارد الدولة طبقا لقیمة العقد الفعلیة على كافة عقود الالعبین االجانب 

 .  ٢٠٢٠) لسنھ ٨٣للقانون رقم ( طبقا 

  األوراق المطلوبة لتسجیل الالعب األجنبى .. 

 السفر. جواز من صورة مع المیالد  وتاریخ والجنسیة اإلسم بیان  

  سم. ٥×  ٣ مقاس لالعب  حدیثة صور ٣ عدد  

  األھلى التابع لھ النادى المسجل بھ الالعب . اإلتحاد  من طرف اخالء خطاب  

 الدولیة. رخصتھ ورقم وجنسیتھ الالعب  وكیل إسم  

  الریاضیة. المھن لنقابة المقررة النسبة سداد  یفید  خطاب  

 األمراض واألوبئة واالصابات . من بخلوه طبیة شھادة  

  نسخ من العقد المبرم بین النادى والالعب أحدھم باللغة العربیة . ٣عدد 
  



 

 

       ا  امت

 وفقاً للتالى .. ٣١/٠١/٢٠٢٣حتى  ٠١/٠١/٢٠٢٣اعتبارا من یتم فتح باب اإلنتقال الشتوى  )١

 العب فقط ( سواء اضافة او استكمال ). ٢سنة وحتى الممتاز "أ" لعدد  ١٤من مرحلة تحت   .أ

 . سنة بدون حد أقصى ١٤ما دون مرحلة تحت   .ب 

  اعتماد االوراق  من الفرع .عن طریق االتحاد بعد یتم فتح باب اإلنتقال الشتوى  )٢

یتم اإلنتقال بتقدیم استغناء رسمى معتمد من النادى المقید بھ الالعب او باالعارة (على نموذج اإلنتقال الشتوى   )٣

 "مستوفى كامل البیانات والتوقیعات").

  بالنسبة للمراحل السنیة المرتبطة بعقود یتم اإلنتقال بأحد الطرق التالیة .. )٤

  عب حر: یحرر عقد رسمى بین الالعب والنادى المنتقل إلیھ.فى حال كان الال  .أ

 نادى أخر: فى حال كان الالعب لدیھ تعاقد سارى مع  .ب 

  ،(على النموذج المعتمد من اإلتحاد والمرفق بھذه النشرة) نموذج إنھاء تعاقد بین الالعب ونادیھ السابق

  وتحریر عقد رسمى بین الالعب والنادى المنتقل إلیھ ، 

 ــتوى  نموذج إ ــتوفى ومعتمد من النادیین والالعب (على نموذج اإلنتقال الشـ ــتوى (إعارة) مسـ نتقال شـ

  المعتمد من اإلتحاد والمرفق بھذه النشرة).

 یتم فتح باب اإلنتقال برسوم اضافیة وفقاً للتالى .. ) ٥

 ــھ ٥٠٠٠   جنیـــ
  

  عــن كــل العــب   
  

ــدات) ــیــ وســــــ ــال  (رجــ "أ"  ــاز  ــتــ ــمــ ــمــ   الــ
   ــھ ٣٠٠٠   جنیـــ

  
  عــن كــل العــب   

  
ــدات) ــیــ وســــــ ــال  (رجــ "ب"  ــاز  ــتــ ــمــ ــمــ   الــ

   ــھ ٢٠٠٠   جنیـــ
  

  عــن كــل العــب   
  

ــدات) ــیــ وســــــ ــال  (رجــ ــى  األولــ ــة  ــدرجــ   الــ
   ــھ ١٥٠٠   جنیـــ

  
  عــن كــل العــب   

  
الســـــنیــة       ســـــنــھ  ٢٠ســـــنــھ حتى  ١٤من  المراحــل 

   جنیــــــــھ ٣٠٠  
  

  عــن كــل العــب   
  

ة من   ة   ١٣ســـــنوات حتى    ٨المراحـل الســـــنـی   ســــــن
  
  لمراكز الشباب ٪٥٠على ان یتم تخفیض  

  

  



 

 

 

 

 

أكاديمية كرة سلة داخل جمهورية مصر العربية غير مقيدة باإلتحاد المصرى لكرة السلة، وإال  تسجيلال يجوز  .1

 سيتعرض صاحبها للمسائلة القانونية.

ألى من الهيئات األعضاء  ةغير تابعواألكاديمية كيان مستقل يتم قيده باإلتحاد ككيان مستقل لها ترخيص مزاولة  .2

 كرة السلة.باإلتحاد المصرى ل

 .لإلتحاد رسميةالمنافسات ال من األكاديمية كيان تعليمى فقط وال يحق له المشاركة فى أى .3

 هيئة أو نادى . أى العب حال رغبته فى اإلنتقال ألى ال يحق لألكاديمية المطالبة بحق رعاية عن .4

 يتم اإلشتراك فى نشاط الفروع فقط دون التصعيد لبطوالت الجمهورية. .5
 

 : ـلتسجيل أكاديميةلمطلوبة االوراق ا

 .ترخيص مزاولة االعمال الرياضية )الرخصة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة( .1

 . السجل التجارى .2

 . البطاقة الضريبية .3

 وصور البطاقات.كشف باسماء الجهاز الفنى واالدارى باالكاديمية  .4

 .بيان بالصالة / المالعب  .5

 .نوان / التليفون / البريد االلكترونى (بيان بالمقر الرئيسي لالكاديمية ) الع .6

 تقرير من الفرع بمعاينة الملعب . .7

 يد الالعبين الصادرة من اإلتحاد بداية كل موسم.الرسوم السنوية المقررة وفقاً لما يرد بنشرة قسداد  .8
 

 : ـتسجيل الالعبين

مرفق بها جميع  األمر وولى العب "موقعة من الالعب انضماميتم تقديم "إستمارة جديد فى حالة قيد أى العب  .1

 األوراق المطلوبة والمذكورة بنشرة قيد الالعبين التى تصدر من اإلتحاد بداية كل موسم.

 وولىالالعب " موقعة من انضمام العبفى حالة قيد العب مقيد الموسم السابق باألكاديمية يتم تقديم "إستمارة  .2

 مرفقات.اى دون  األمر

يتم تقديم قوائم قيد الالعبين المراد قيدهم كل مرحلة سنية على حدى على نماذج اإلتحاد المضمنة بنشرة قيد  .3

 .، وال يجوز إعطاء استغناء ألى العب أثناء الموسم  الالعبين
 

 أكاديمياااااااااال كااااااااار  السااااااااالة
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  الممتاز "أ" (رجال و سیدات) .تطبق ھذه الالئحة على فرق الدورى العام  )١
  یحدد عدد عقود اجمالیة لكل فریق حسب ترتیبھ فى الموسم السابق . )٢
  حسب ترتیب النادى یحق لھ اضافة عقود جدیدة مباشرة او برسم یطلق علیھا رسوم التجاوز . )٣
 :كاالتي  توزیعھا یتم تحصیلھا یتم التي التجاوز رسوم )٤

 لكل نادى "عدا النادى المسدد لرسوم التجاوز " ٪٥بواقع  "أ"  على باقى اندیة الدورى العام الممتاز   ٪٧٥ 
 السلة . لكرة المصري االتحاد  ٪ ١٠ 
 افرع االتحاد المصرى لكرة السلة . ٪ ١٠ 
 الحكام . ٪٥  

  تجدید عقود الالعبین المقیدین في قائمة الفریق للموسم السابق ال تعتبر عقود جدیدة.  )٥
ــافر للدراســة خارج مصــر وتم حفظ قیده فى نادیة االصــلى بعد عودتھ مباشــرة من  )٦ التعاقد مع العب النادى الذى س

  دراستھ ال یعتبر عقدا جدیدا . 
ـسنة بالنـسبة للـسیدات ـسواء من   ١٨رجال أو ـصاعدین من تحت  ـسنة بالنـسبة لل  ٢٠التعاقد مع العبین ـصاعدین تحت   )٧

ــلى   ــلى او اى نادى آخر ال تعتبر عقود جدیدة ، مع االخذ فى االعتبار حق الرعایة للنادى االصـ ، وفى النادى االصـ
  . حالة اعارة اى العب مما سبق ورجوعھ مرة اخرى الى النادى ال یعتبر العب جدید 

د مع العبین من   )٨ اـق ذا التـع د) بشـــــرط أن یكون ـھ دـی د ـج اـق از ب او أي درـجة اخري ال یعتبر تـع ة األـقل (الممـت المرحـل
  الالعب قد امضي موسم ریاضي كامل واحد على األقل في النادي الذي یقوم ببیعھ أو االستغناء عنھ .

 االندیة الصاعدة الى الدورى العام الممتاز "أ". ١٦،  ١٥یقصد بالنادیین ارقام  )٩
)  ٩،   ٨نفاذ الصــفقات یجوز اســتبدال الصــفقة التى تم ابرامھا خالل فترة القید (االولى خالل شــھرى  فى حالة اســت )١٠

 ) العب طبقا لالئحة الحمایة وضوابط االنتقاالت  الشتویة.٢بصفقة اخرى بحد اقصى (
ــول أي العب على عقد احتراف في اول  )١١ ــنیف االتحاد الدولي ٣٠في حالة حصـ ــب تصـ -Gو أ   FIBAدوري عالمي حسـ

league   أوNBA  . یحق للنادي ضم العب إضافي بدون رسوم حمایة فوق العقود المحددة لھ 
  

  ترتیب النادي 

  رسوم التجاوز (ملیون جنیھ)

  الالعب الخامس   الالعب الرابع  الالعب الثالث   الالعب الثاني   الالعب االول 

  سیدات   رجال    سیدات   رجال    سیدات   رجال    سیدات   رجال    سیدات   رجال  
ــ    ٤  ٧  ٣  ٦  ٢  ٥  ١  ٤  ----   ----   األولــــــــــــــــــــ
ــي  ــانـــــ ــثـــــ   ٤  ٧  ٣  ٦  ٢  ٥  ----   ----   ----   ----   الـــــ
ــث  ــالـــــ ــثـــــ  ٤  ٧  ٣  ٦  ----   ----   ----   ----   ----   ----   الـــــ
  ٤  ٧  ٣  ٦  ----   ----   ----   ----   ----   ----   الــــــــــرابــــــــــع 
ــس  ــامــــ ــخــــ   ٤  ٧  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   الــــ
  ٤  ٧  ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   الســــــــــــــــــادس 
ــع ــابــــــ   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   الســــــــــ
ــن  ــامـــــ ــثـــــ   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   ----   الـــــ

 العبین حد أقصى بدون رسوم تجاوز ٦   ١٦الى  ٩من 



 

 

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢  ارة ت ا ا

  
 

  

 

  اق
 دما ا

د ا  

ا ا 

د ا  
ا  

  سنوات  ٨تحت  

  
  ٢٠١٥موالیـــــــد   بدون   ١٠

  سنوات  ٩تحت  

  
  ٢٠١٤موالیـــــــد   بدون   ١٠

  سنوات  ١٠تحت  

  
  ٢٠١٣موالیـــــــد   بدون   ١٠

  سنھ  ١١تحت  

  
  ٢٠١٢ موالیـــــد   بدون   ١٢

  سنھ  ١٢تحت  

  
  ٢٠١١ موالیـــــد   بدون   ١٢

  سنھ   ١٣تحت  

  
  ٢٠١٠ موالیـــــد   بدون   ١٢

  سنھ  ١٤  تحت 

  
  ٢٠٠٩ موالیـــــد  قامة طوال  ٢+   ١٨  ١٠

  سنة  ١٦تحت  

  
  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ موالیـــــد  قامة طوال  ٢+   ١٨  ١٠

  سنة  ١٨تحت  

  
  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ موالیـــــد   ٢٠  ١٠

  شباب  سنة ٢٠تحت  

  
  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ د ــموالیــ  ٢٠  ١٠

  ٢٠٠٠/٢٠٠١ـد ـموالیــ  ٢٠  ١٠  ٣×٣سنھ   ٢٣تحت  

    أ  ممتاز

  
  السن  محددة غیر   بما فیھم االجنبى  ١٥  ١٠

  ممتاز ب  

  
  السن  محددة غیر   ١٦  ١٠

  اولى (سیدات)

  
  السن  محددة غیر   ١٦  ١٠

  ى وابطــــال منــــاطق (رجــــال)أولــــ

  
١٦  ١٠  

   بعدھا وما ١٩٩٥ موالید
موالید   العب ٦ عدد ویستثنى
  ..الخ  ١٩٩٢و ١٩٩٣و١٩٩٤

  

  برجاء التكرم باإللتزام بالسن المحدد لكل مرحلة 

 ولن یتم تسجیل اى العب جدید اال فى مرحلتة السنیة 
   



 

 

 

 

 

 2022/2023سوم االشرتاكات السنوية والبطوالت ملوسم ر

  
 

ا   • البيـــــــــــــــــــــــــــــان  الرســـــم  الفئــــة هرـ  ة ـد جنـي  لى     5000غراـم

الناهى الذى ينسحب من أى بطولة  

ــم  ــهيه رسـ ينظمها اإلتحاه بعه تسـ

حاب  دب    تراهها ـسواك هان إنـس إـش

ــة   ارســـ اك مـم ة أو أاـن هك البطوـل ـب

 مبارياتها.

ســـــوم إشـــــترا   تســـــهه جمي  ر •

اإلـتحـــاه   ـيـنـظـمهـــا  اـلـت   اـلـبـطوال 

مقبوـلة اـله   دـب  ـبهاـية  بشـــــيـهال  

أما بطولة أبطا  المناطق   الموســم

ــوال   ــطـ وبـ ــ   االولـ ــة  ــهرجـ ــىـ لـ

الجمهورية لىمراح  الـسنية  يـسهه  

رسمها  ور تأ   الناهى لىمشارهة  

 يهــا م  إاطــارو بمولــه ومهــان  

البطولة، ولن يسـم  بششـترا  أى  

ة إا بعه تســهيه   ريق    أى بطول

 رسم إشتراهها.

ســــنوى  يضــــالش اإلشــــترا  ال •

ة لـهم   لىمـهربين والحهـام    حـاـل

 السهاه اال  السنة المالي .  

من ديمة    %5يحصـــ  اإلتحاه لى    •

لقه الاللب لن الموســـــم الواحه  

ـضريبة القيمة   %14بااـضا ة ال   

المضـا ة، وضـريبة تنمية المواره  

ـلـقوه   ـبـبنـــه  ــ   ـموضـــ ـ و  ـهمـــا 

 الاللبين.

 جني  رسوم تغيير بطاد  300 •

التسجي     هوار امريه  رسم  200 •

 الهول  لىمهربين بالاارج

جنيـ  رســـــم التســـــجيـ     2000 •

 الهول  لىمهربين بمصر

% من اشتراهال    50يتم تافيض  •

 البطوال لمراهز الشباب .

 

 مركااااااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااااااا    /النااااااااااااااااااااا     5000 نضمام إ
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 الهيئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  3500

  / مركااااااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااااااا       النااااااااااااااااااااا 1000 

 مااااااااااااااااااااااااااااااااا ر  المم ااااااااااااااااااااااااااااااااا          1000 

  مااااااا ر  نااااااا     ااااااا ن ،  مااااااا ر  المم ااااااا         750 

 مااااااااااااااااااااااا ر  نااااااااااااااااااااااا      لااااااااااااااااااااااا  1500 

 حكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  250 

 حكاااااااااااااااااااااااا   ر اااااااااااااااااااااااا    لاااااااااااااااااااااااا  200 

  اااااااااااااااااااااا     ر اااااااااااااااااااااا   الحكاااااااااااااااااااااا    150 

 إحصااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ئ  إ حااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   150 

 إحصااااا ئ (((((   ط يا //إ ار األ ه ة اإل اريا  لننا يا   الما ر    500 

 ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر    ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  $ 2500 
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 ر اااااااااااااااااا     ااااااااااااااااااي ا    المم اااااااااااااااااا       2000
  ااااااااااي ا   /  ر اااااااااا  مم اااااااااا          ا لاااااااااا   1500 
  ااااااان     ،     14،  ااااااان   20المرحلااااااا  ال اااااااني   2000 
  3×3،   ااااااااااااااااااان  14،  16، 18المراحااااااااااااااااااا    1000 
  ااااان         14 ، ااااان       18 ، 16 المرحلااااا  ال اااااني  3000 
  اااااااااااااااااان       16المرحلاااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااااني   4000 
 العااااا   15 حااااا  ا صااااا     ئمااااا  مراحااااا  المينااااا   1000 
   ااان ا     10:  8مااال  مينااا إضااا    عااال كااا  العااا   150 
   اااان     13:  11ماااال  ميناااا إضاااا    عاااال كاااا  العاااا   200 
  اااااااااااااااااااا      اااااااااااااااااااا    أل   ط  اااااااااااااااااااا    300 
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 لااااااااااااااااااا  ر  المم ااااااااااااااااااا       ر ااااااااااااااااااا  ا 25000

  ااااااااااااااااااي ا       الاااااااااااااااااا  ر  المم اااااااااااااااااا   20000 
 المم ااااااااااااااااااااااااااااااااا       ر ااااااااااااااااااااااااااااااااا   15000 
  اااااااااااااااااااااااااااااااااي ا المم ااااااااااااااااااااااااااااااااا        10000 
 /  ااااااااااااااي ا  كاااااااااااااا   مصاااااااااااااار ر اااااااااااااا   10000 
  ط لاا  ال ر اا  األ لاا     طاا   المناا طي  ر اا     ااي ا    4000 
 للمرحلااااا  ال اااااني  ال احااااا ة  3×3 ط لااااا  ال مه ريااااا   3000 
  ط لااااااا  ال مه ريااااااا  للمرحلااااااا  ال اااااااني  ال احااااااا ة  3000 
 

ـة
ـــ

عــ
نو

مت
 

    ااااااااااااار صاااااااااااااح ئ    ااااااااااااا ي  م  ريااااااااااااا   200
 عقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  300 
 إ ااااااااااااا  ة  م  ااااااااااااا   مااااااااااااا ر  / حكااااااااااااا   250 
 إ اااااااااااااااااااااا  ة  م  اااااااااااااااااااااا  العاااااااااااااااااااااا  150 
  ااااااااااااااااااااااه  ة حاااااااااااااااااااااا    ري ضاااااااااااااااااااااا  500 
 إخ  ااااااااااااا را  حكااااااااااااا     ااااااااااااا      ر ااااااااااااا   300 
 المصرى مالم يذكر نوع العملة تسدد جميع الرسوم بالجنيه  



 
 
 
 
 

 
 

 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــان الرســـــم الفئة

 خاص جديد رسم انضمام نادى جنيه 50000 إنضمامرسم 

 جنيه 5000 رسم اشتراك

 

 للنادى الخاص واالكاديميةرسم إشتراك سنوى باإلتحاد 
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 جنيه 3000

 
 الدرجة األولى ) رجال / سيدات (رسم تسجيل قوائم 

 جنيه 2000

 
 ( سنة 18،  20تحت ) رسم تسجيل قوائم 

 جنيه 2000

 
 العب ( 18عدد سنه )ل 14سنه ،  16قائمة  رسم تسجيل 

 جنيه 2000

 
 العب ( 15سنة ) لعدد  13إلى تحت  8رسم تسجيل قوائم المينى من تحت 

 جنيه 3000

 
 (ب  14ب و  16 تحت )رسم تسجيل قوائم 

 جنيه 4000

 
 ( ج 14و ج  16 ) رسم تسجيل قوائم تحت

 جنيه 5000

 
 د 14رسم تسجيل قوائم تحت 

 جنيه  750

 
 الدرجة األولىرسم إضافة العب 

 جنيه 500

  

 

 سنه ( 14،  16،  18،  20) رسم اضافة العب  بقوائم 

 جنيه   200

 
 لكل العب بقوائم المينىرسم إضافة 

إشتراكات 

 البطوالت

 جنيه 8000

 
 بطولة الدرجة األولى وأبطال المناطق ) رجال / سيدات (

 جنيه 6000

 
 سنية الوحدة( للمراحل ال3×3بطولة الجمهورية )

 

2023/  2022لموسم رسوم إشتراكات األندية الخاصة واألكاديميات   

 



 

 

 ٣×٣  ا وا ورى

 
  

 

ــت  . ١ ــد تح ــق واح ــجیل فری ــة بتس ــزام االندی ــنھ و  ١٦ال ــات  ١٨س ــئین وأنس ــنھ ناش ــجیل   ٣×٣س ــتم تس ــن ی ول

ــرق  ــرحلتین  ف ــجیل  ٥×٥الم ــدم تس ــة ع ــى حال ــت  ٣×٣ف ــرق تح ــجیل ف ــا و  ٢٠، وتس ــیدات اختیاری ــنھ س س

ــا ، و ٢٣تحــت  ــین المســجلین بفــرق   ٣*٣ســنھ  ١٣ســنھ رجــال وســیدات اختیاری ــوا مــن الالعب علــى ان یكون

  او من خارجھا . ٥×٥

  ى فریــق تحــت ســنھ یحــق لــھ اضــافة واحــد العــب / العبــة الــ ٢٣فــى حالــة تســجیل النــادى فــریقین تحــت

  سنھ . ١٨

  ســنھ یحــق لــھ اضــافة اثنــین العــب / العبــھ الــى  ٢٣فــى حالــة تســجیل النــادى ثــالث فــرق او اكثــر تحــت

  سنھ . ١٨فریق تحت 

 . ٥*٥بالفرع التابع لھ طبقا للمواعید المحددة بـنشرة القید  ٣×٣یقوم النادي بتسلیم قوائم القید الخاصة بفرق  . ٢

ن من االتحاد المصـري لكرة السـلة بعد انتھاء مسـابقات المنطقة وذلك بحد اقصـى یتم اسـتخراج كارنیھات الالعبی . ٣

 .٢٠٢٢اول دیسمبر 

ادي لفرق ( . ٤ ادي یمكن ان یكونوا من الالعبین المســـــجلین بقوائم الـن ) او من  ٥×٥الالعبین المســـــجلین بقوائم الـن

)   ٥×٥ئم أي اندیة أخرى () مســـجل على قوا٥×٥خارجھا على ان ال یكون الالعب المســـجل من خارج قائمة (

 ) . ٥×٥وال یحق لھ ان یسجل في أي نادي خالل نفس الموسم ( 

العبین مع العلم ان ـھذه القوائم ـثابـتة وال   ٤العبین كـحد اقصـــــى وال تـقل عن  ٦تتكون ـقائـمة الفریق الواـحد من   . ٥

 -یمكن تغییرھا خالل الموسم اال في الحاالت االتیة :

  حالة تسجیل عدد اقل من الحد االقصى .استكمال القائمة في 

  ) ٣×٣او  ٥×٥االستغناء الرسمي عن احد الالعبین ورفعھ من قوائم النادي ( 

 ملحوظة : یتم تطبیق قواعد القید واالنتقاالت المعمول بھا باالتحاد المصري لكرة السلة

 . ٥*٥دة بنشرة قید الالعبین ال تتم حاالت االضافة او االستبدال اال في اوقات انتقال الالعبین المحد  . ٦

جمیع الالعبین المســـــجلین بقـائمـة الفریق یجـب ان یكون لھم حســـــابـات مؤكـدة على موقع االتحـاد الـدولي  . ٧

play.fiba3x3.com 

یجب ان یكون اســم الحســاب الخاص بالالعب على موقع االتحاد الدولي مطابقا الســمھ الرســمي المقید بســجالت  . ٨

 السلة وال یتم استخدام اسماء مستعارة .االتحاد المصري لكرة 

یرفق مع قائمة القید الخاصة بالفریق صورة من حساب الالعب المؤكد على موقع االتحاد الدولي وصورة البطاقة  . ٩

 الشخصیة + صورة شخصیة حدیثة .

الدوري العبین على موقع االتـحاد الدولي في كل مرحـلة ( بطولة ) من مراحل   ٤للفریق الحق فقط في تســـــجـیل   . ١٠

حــدة  على  مرحلــة  كــل  في  الــدولي  االتحــاد  موقع  على  المســـــجلین  الالعبین  قوام  في  تغییر  للفریق    ویحق 

 (ال یمكن تغییر في قوام الفریق خالل المرحلة الواحدة) .
جنیھ على النادى الذى ینســــحب من أى بطولة ینظمھا اإلتحاد بعد تســــدید رســـــم   ٥٠٠٠قدرھا  مالیة  غرامةیتم توقیع  .١١

 إشتراكھا سواء كان إنسحابھ قبل بدء البطولة أو أثناء ممارسة مباریاتھا.





 العب )فرق الناشئين( إنضمامإستمارة 

 سنة 18حتى مرحلة تحت و الناشئين من المينى باسكت

 

 )_______________________( 

 )_______________________( 

 برجاا ا تكرماارل ب كر جحااق د اا  بحاام تكر اان تكباا م ر  ااب    باا :  بعددا تحية دد 

 (_________________)تكب سل تكرح    ،  (ر ت _____ سدة )بر لة 

 .. مسئوح   تحنااىويةت  باحالعبوف ما  لى تحب انات تحخاص  

 )ربددددددددددداعى   تإلسددددددددددد 
 

 

 تحدددددددددددددر   تح دددددددددددددومى 
 

  يددددددددددار   تحمدددددددددد الا  
 

 

 مةددددددددددددددد  تحمددددددددددددددد الا 
 

 تحمةافظدددددددددددددددددددددددددددد    
 

 

  تحعنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوت 
 

  تحيل فدددددددددددددددددددددددددددددددو   
 

 

 تحبر ددددددددا تإلح يرونددددددددى 
 

 

 أخددددر نددددااى م  ددددا بدددد  
 

 ر ددد  بةا ددد  تإليةددداا   
 

 

 20يةر رتً فى        /        /       

 يو  ع تحالعب
 

  يو  ع وحى تألمر

 

 يو  ع تحمارب
 

 تحما ر تحينف ذى حلنااى يو  ع تإلاترى

 

 تحفرعب انات يمأل بمعرف  

 تإليةاا تحمصرى ح رة تحسل تحس ا تألسياذ/ تحما ر تحينف ذى 

ترج  بحم تكر ن تكبا م ر بساجرت ت ر ا م  برسا  :  بعا تحية  
 تكبسردمتت تكمتكة  ل  ص ة تكبح د ت تكب   ة ب  سرب رة   كحة.

 تحما ر تحينف ذى حلفرع 20يةر رتً فى        /        /       

 

 

 تحنااى خاي 

 

 تحفرع خاي 

  ببجرم تكر بحع  ل  ه ه تإلسرب رة   ح ق
كر ااان تإلدر ااا    كااا  خر دااا مر خ ااار    
بب تف ة   سرغد ا رسب  ب  تكد مر تكب بع 

 به ه تإلسرب رة.كق 

    تإلر اا م تكبصاارر كماارة تكساالة كااح   رفاا
فاااا  خر  رأاااا   خ   اااار  بااااح  تكر اااان 

  تكد مر.

     ما  باا   باع  لاا  ها ه تإلساارب رة بساا
    ص ة جبحع تكبح د ت تك ترمة به .

 ف    كة مر بة بح دا ت يحار صا ح ة ساحرل 
 إلح اااا   كباااامة ب ساااال ب اااان بع ببااااة تكر

مااااا  بااااا  تكبااااامرن  رح  ااااا ،   ااااا ن
  إلمترر. ت



 (الكبارالعب )فرق  إنضمامإستمارة 

 سنة 18 الالعبين أو المراحل فوق سن

 

 )_______________________( 

 )_______________________( 

 برجاا ا تكرماارل ب كر جحااق د اا  بحاام تكر اان تكباا م ر  ااب    باا :  بعددا تحية دد 

 (_________________)تكب سل تكرح    ،  (ر ت _____ سدة )بر لة 

 .. مسئوح   تحنااىويةت  باحالعبوف ما  لى تحب انات تحخاص  

 )ربددددددددددداعى   تإلسددددددددددد 
 

 

 تحدددددددددددددر   تح دددددددددددددومى 
 

  يددددددددددار   تحمدددددددددد الا  
 

 

 مةددددددددددددددد  تحمددددددددددددددد الا 
 

 تحمةافظدددددددددددددددددددددددددددد    
 

 

  تحعنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوت 
 

  تحيل فدددددددددددددددددددددددددددددددو   
 

 

 تحبر ددددددددا تإلح يرونددددددددى 
 

 

 أخددددر نددددااى م  ددددا بدددد  
 

 ر ددد  بةا ددد  تإليةددداا   
 

 

 20فى        /        /       يةر رتً 

 يو  ع تحالعب
 

  

 

 يو  ع تحمارب
 

 تحما ر تحينف ذى حلنااى يو  ع تإلاترى

 

 تحفرعيمأل بمعرف  ب انات 

 تإليةاا تحمصرى ح رة تحسل تحس ا تألسياذ/ تحما ر تحينف ذى 

ترج  بحم تكر ن تكبا م ر بساجرت ت ر ا م  برسا  :  بعا تحية  
 تكبسردمتت تكمتكة  ل  ص ة تكبح د ت تكب   ة ب  سرب رة   كحة.

 تحينف ذى حلفرعتحما ر  20يةر رتً فى        /        /       

 

 
 تحنااى خاي 

 
 تحفرع خاي 

  ببجرم تكر بحع  ل  ه ه تإلسرب رة   ح ق
كر ااان تإلدر ااا    كااا  خر دااا مر خ ااار    
بب تف ة   سرغد ا رسب  ب  تكد مر تكب بع 

 كق به ه تإلسرب رة.

    تإلر اا م تكبصاارر كماارة تكساالة كااح   رفاا
فاااا  خر  رأاااا   خ   اااار  بااااح  تكر اااان 

  تكد مر.

     ما  باا   باع  لاا  ها ه تإلساارب رة بساا
    ص ة جبحع تكبح د ت تك ترمة به .

 ف    كة مر بة بح دا ت يحار صا ح ة ساحرل 
 إلح اااا   كباااامة ب ساااال ب اااان بع ببااااة تكر

مااااا  بااااا  تكبااااامرن  رح  ااااا ،   ااااا ن
   تإلمترر.



 (سنة  16سنوات إلى  8من  أكاديمياتالعب )إستمارة إنضمام 
 

 

 _______________(___________)________ 

 ________(______________)_______________ 

 برجاا ا تكرمرب باا كر جحااق د   الحااا تككوااض تكالااىم ر  اااااااال   وب :  بعددا تحية دد 

 (_________________)تكال سب تكرح    ،  (ر ت _____ سدة )الر لة 

 .. مسئوح   تحنااىويةت  باحالعبوف ما  لى تحب انات تحخاص  

 )ربددددداعدددددى   تإلسددددددددددد 
 

 

 تحدددددرقددددد  تحددددد دددددومدددددى 
 

  يددددار دددد  تحددددمدددد ددددالا  
 

 

 مدددددةددددد  تحدددددمددددد دددددالا 
 

 تحددددددمددددددةددددددافدددددد دددددد    
 

 

  تحدددددددددددددعدددددددددددددندددددددددددددوت 
 

  تحدددددديددددددلدددددد دددددد ددددددو   
 

 

 تحددبددر ددددا تإلحدد دديددرونددى 
 

 

 أخر نددددااى م  ددددا بدددد  
 

 رق  بطدداقدد  تإليةدداا   
 

 

 20يةر رتً فى        /        /       

 يوق ع تحالعب
 

  يوق ع وحى تألمر

 

 يوق ع تحمارب
 

 حأل اا م  تحما ر تحين  ذى  يوق ع تإلاترى

 

 تح رعب انات يمأل بمعرف  

 تإليةاا تحمصرى ح رة تحسل تحس ا تألسياذ/ تحما ر تحين  ذى 

ترج  الحا تككوض تكالىم ر بساااجكت ت ر  ا  الرسااا  :  بعا تحية  
 تكالسرداتت تكاتكة ول  ص ة تكبح د ت تكال   ة ب  سرال رة و كحة.

 تحما ر تحين  ذى حل رع 20يةر رتً فى        /        /       

 

 
 خاي 

 تأل اا م  

 
 خاي 
 تح رع

     تإلر  ا تكالصااااارة كمرة تكسااااالة كح   ر
ككوااااض  ح  ت ب رفاااا   أ  بكن     أة إ

 . تألم احالحة

     م  ال   الع ول  هىه تإلساااارال رة الساااا
 و  ص ة جالحع تكبح د ت تك تراة به .

 كة مر بة بح د ت غحر صااا ح ة ساااحرب      
 إلحقاا ن كالاااة ال ساااااااب بااوااض العاا البااة تكك

ماا  ال  تكالااارض  رحاا  ااااااا ،   ااااااا ااض
   تإلاترة.



 قائمة قيد العبين

 

 :النندننننهيئةالنن نن نن نننن 

 

 :الننننننننننن ننننننننننن    

 

 

 :الننننننن ننننننن  نننننننننننننن 

 

 :النننن نننن  نننن نننن   

 

 
 

 ته  خ ال  الي اإل    بهعى  
 ق  بطهق  

 اإلت هي
 إ   ال ي   
 أ  الجه ع 

 ال د  الي ا   

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 ال  عتي بهلقه    فى  هالت الشطب أ  التص  ح 

    فى  هل  عي  إكت هل ب هدهت أ  أ  اق لالعب،  عتب  الالعب كأن ل    ي بهلقه 

  ص   الب هدهت  ال هل  الص    لالعب ن ل   ه    الدشهط.الدهيئ     ل     ل   كه    عن 

  ال ي   التد  ذئ ل دهيئ   ي   الدشهط ال  هضى
 

 ال ي   التد  ذئ ل           

 

 خهت 
 الدهيئ

 خهت 

 ال   



 ) أكاديميات (  قائمة قيد العبين

 

 :األكاااااا   اااااا اااااا اااااا 

 

 :الااااااااااا ااااااااااا    

 

 

 :الااااااا ااااااا  اااااااااااااا 

 

 :الاااا اااا  اااا اااا   

 

 
 

 ت   خ ال  ال  اإل    ب عى  
 ق  بط ق  

 اإلت   
 إ   ال     
 أ  الج  ع 

 ال ن  ال  ا   

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 ال  عت  ب لق ئ   فى   الت الشطب أ  التص  ح 

   فى   ل  ع   إكت  ل ب  ن ت أ  أ  اق لالعب،  عتب  الالعب كأن ل      ب لق ئ 

       ك     عن ص   الب  ن ت  ال  ل  الص    لالعب ن .  ئ ل     ئ ل   األك 

  لألك      ال     التن  ذى 
 

 ال     التن  ذى ل           

 

 خ ت 

 األك      
 خ ت 

 ال   



 3×3بدورى  إستمارة تسجيل فريق 

 سنة )رجال / سيدات( 23| 20|   18|  16|  13تحت 
 

  

 
 

 المرحلة:  إسم الفريق:  إسم النادى:
 

1. 

 اإلسممممممممممممممممممممممممممممم:
 

 ت. المممممممممممممممممممي د: 
 

 

 :اإليميممممممممممممممممممممممممم 
 

 اإلسمممم المسممم  ار: 
 

 

 ال ليفمممممممممممممممممممممم  :
 

 :5×5 رقمممممم ال يمممممد 
 

 :3×3 رقمممممم ال يمممممد 
 

 

    

2. 

 اإلسممممممممممممممممممممممممممممم:
 

 ت. المممممممممممممممممممي د: 
 

 

 :اإليميممممممممممممممممممممممممم 
 

 اإلسمممم المسممم  ار: 
 

 

 ال ليفمممممممممممممممممممممم  :
 

 :5×5 رقمممممم ال يمممممد 
 

 :3×3 رقمممممم ال يمممممد 
 

 

    

3. 

 اإلسممممممممممممممممممممممممممممم:
 

 ت. المممممممممممممممممممي د: 
 

 

 :اإليميممممممممممممممممممممممممم 
 

 اإلسمممم المسممم  ار: 
 

 

 ال ليفمممممممممممممممممممممم  :
 

 :5×5 رقمممممم ال يمممممد 
 

 :3×3 رقمممممم ال يمممممد 
 

 

    

4. 

 اإلسممممممممممممممممممممممممممممم:
 

 ت. المممممممممممممممممممي د: 
 

 

 :اإليميممممممممممممممممممممممممم 
 

 اإلسمممم المسممم  ار: 
 

 

 ال ليفمممممممممممممممممممممم  :
 

 :5×5 رقمممممم ال يمممممد 
 

 :3×3 رقمممممم ال يمممممد 
 

 

    

5. 

 اإلسممممممممممممممممممممممممممممم:
 

 ت. المممممممممممممممممممي د: 
 

 

 :اإليميممممممممممممممممممممممممم 
 

 اإلسمممم المسممم  ار: 
 

 

 ال ليفمممممممممممممممممممممم  :
 

 :5×5 رقمممممم ال يمممممد 
 

 :3×3 رقمممممم ال يمممممد 
 

 

    

6. 

 اإلسممممممممممممممممممممممممممممم:
 

 ت. المممممممممممممممممممي د: 
 

 

 :اإليميممممممممممممممممممممممممم 
 

 اإلسمممم المسممم  ار: 
 

 

 ال ليفمممممممممممممممممممممم  :
 

 :5×5 رقمممممم ال يمممممد 
 

 :3×3 رقمممممم ال يمممممد 
 

 

    

  يجع ا  يطابق اسمممم ال حع  اإلسمممم المسممم  ار م  اإلسمممم المسممم ادم ب  حسممماع ال حع حل  م ق  اإل حاد الد ل 

 .بسج ت اال حاد 

 ال ي  د بال ائمة ب  حاالت الشطع أ  ال صحيح 

  ل حع، ي  بر ال حع كأ  لم يرد بال ائمةاب  حالة حدم إك ما  بيانات أ  أ راق 

 الحالة الصحية ل حبي  للممارسة النشاط. مسئ   مسئ لية كاملة ح  صحة البياناتدى االن  

 20 حريراً ب :       /      /       

 اا م مدير النادى

 النادى



 إستعالمنموذج 

 
 

 

ب: ننننن عننننن   بعنننننع

ب

 

بقنننننن  نننننن   برقنننننن:

ب

حادرق:بب  قةب:إلت طا ب ب

ب

 
 

ب  ع بحت بتاريخبتحريربهذ:ب:إلستع :بهــــــــ ب..أخربقيدبيفيدب:التحادب:  صريب كرةب: سلةبباعب

ب نننننننننننننننننننننننننننننننننناد 

ب

ب فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننر ب 

ب

 

ب: سننننننننية :  رحلةب

ب

ب: نننننننن نننننننن سنننننننننننننن: ب 

ب

 

بفننننن   بتنننننحنننننرينننننر: 

ب

 بب 
 

 يعتمد

 املدير التنفيذى

 حممــــود احللــــــو
 

ب

 :إلتحادبخات:



  نموذج إستغناء 

 
 

 

ــادى: ــن نــــــ ــرع:      مــــــ     فــــــــــــــــــــــ

ــب: ــن الالعــــ     عــــ

ــومى: ــم قـــــ     :بطاقـة اإلتحـادرقم        رقـــــ

ــى:      إعتبــــــاراً مــــــن: ــراً فـــــ   ٢٠/        /                تحریـــــ
  

  توقیع رئیس مجلس إدارة النادى
  عنھ  بأو من ینو 

    اإلســــــــــم/

ــع/     التوقیـــــ
  

 الفرعبیانات تمأل بمعرفة 

ــد   ــاتبعـــ ــجیل المباریـــ ــحائف تســـ ــة صـــ ــین ( مراجعـــ ــاركة تبـــ ــاركة) |  مشـــ ــدم مشـــ ــب  عـــ الالعـــ

  .مسابقات الفرعالمذكور فى 

  یعتمد

  توقیع المدیر التنفیذى للفرع

    اإلســــــــــم/

ــع/     التوقیـــــ
 

  
 النادى خاتم

  
 الفرع خاتم

  یرفق بطاقة اإلتحاد 

 الخاصة بالالعب



  إعارة العب  نموذج

 

  

  : ــب  ــالعـ الـ   اســــــــم 
  

 __________________________________________________ ________________________  

ــومـــى ــقـ الـ ــم  ــرقـ   :  الـ
  

__________________________________________ __ ______________________________  

: الســــــنیـــة    اـلـمرـحلـــة 
  

  :   اإلتـحادرقم بـطاـقة    _____________________ 
  

_____________ ___________________  

ــار   المع ــادى  ــھالن   :  من
  

  النادى المعار الیھ :   _____________________ 
  

_____________ ___________________  

: ــارة  االعـــ ــدة    مـــ
  

 ٢٠         حتى :        /        /  ٢٠         اعتبارا من :      /        / 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا     ا أ و   
      

  ٢٠التاریخ:       /        /          ٢٠التاریخ:       /        /      
  

  

 ردى اد اإ    ر إدى اد اإ  
      

  ٢٠التاریخ:       /        /          ٢٠  التاریخ:       /        /     
  

  

  
  

  

  ار إ اعإد     
      

  ٢٠التاریخ:       /        /          
 

 
 ادى

 
 ادى

  یرفق بطاقة اإلتحاد 
 الخاصة بالالعب

 
 اع



 

 

Date:  :التاريخ 

Club:  :النادى 

Responsible person:  :الشخص المسئول 

Official E-Mail:  :البريد اإللكترونى 

محترفالعب  إخالء طرفطلب   

CLEARANCE REQUEST  

PLAYER 

First Name:  :اإلسم األول 

Last Name:  اإلسم األخير:  

DOB:  :تاريخ الميالد 

Nationality :  :الجنسية 

Former Club :  :النادى السابق 

Former Federation :  :اإلتحاد السابق 

AGENT 

Name:  :اإلسم 

Nationality :  :الجنسية 

License:  :رقم الترخيص 

 

يرجىىىلتكرم ىىىرطتة اإلتةىىىاتكومىىىىإلصتكرىىىصإرلتراى ىىىإ تلاىىىلتعاىىىم وإليترملىىىاتكر ىىى  إرتلإلريىىى  تإاىىىي إطتكروىىىإلص ت

لىىى تتريىىىقتكر إ ىىى تكرىىى  تتفركوىىىوتاإياىىىر ت250ةاىىىصكصتراىىىإطتكواىىىم وإليتكر  ىىىررات ىىى تكومىىىىإلصتكرىىىصإرلتإ ىىىصر إلت

ت.ةإلرةريصتكور مرإولتكومىإلصتكرصإرلت  ايمطتعراإلر تراوإلص ت

 التحيةوتفضلوا بقبول وافر 

 املدير التنفيذى للنادى
 

 
باللغة اإلنجليزية )أحرف كبيرة وواضحة(، ويرفق باإلستمارة صورة ملونة من جواز سفر الالعبجميع البيانات مطلوبة   

 وسوف ترد للنادى رسالة من موقع اإلتحاد الدولى لسداد الرسوم المطلوبة

 خاتم

 النادى



  )   | إعــارة   ( إستغناء إنتقاالت شتویة نموذج

 

  : ــب  ــالعـ الـ   اســــــــم 
  

 __________________________________________________ ________________________  

ــومـــى ــقـ الـ ــم  ــرقـ   :  الـ
  

__________________________________________ __ ______________________________  

: الســــــنیـــة    اـلـمرـحلـــة 
  

  :   اإلتـحادرقم بـطاـقة    _____________________ 
  

_____________ ___________________  

 إستغناء

ــادى:  نــــ ــن    مــــ
  

  فــــــــــــــــــــــــرع:     
  

  

ــن: مـ ــاراً  ــبـ ــتـ   إعـ
  

فـــى:        تـــحـــریـــراً 
  

              /        /٢٠  
  

  إعتماد الفرع     رئیس مجلس اإلدارة أو المدیر التنفیذى 

  اإلســــــــم/ 
  

      

  الــتــوقــیــع/ 
  

      
  

 
  

 إعـــــارة 
  

ــار   المع ــادى  ــھالن   :  من
  

  النادى المعار الیھ :   _____________________ 
  

_____________ ___________________  

: ــارة  االعـــ ــدة    مـــ
  

 ٢٠         حتى :        /        /  ٢٠         اعتبارا من :      /        / 

  

ا     أ وا   ردى اد اإ  ر إدى اد اإ  

 ______________   ______________   ______________   ______________  

  ٢٠       التاریخ:       /        /   ٢٠التاریخ:       /        /         ٢٠التاریخ:       /        /         ٢٠التاریخ:       /        /       

  

  إد اع

 ______________  

  ٢٠التاریخ:       /        /       

 

 
 ادى

 
 ادى

  یرفق بطاقة اإلتحاد 
 الخاصة بالالعب

 
 اع

 خاتم
 النادى 

 خاتم
 الفرع



 عقد العب إنهاءنموذج 
TERMINATION of a CONTRACT 

 

BETWEEN

 نااااااااااااااااااا    
 

   
Club: 

 وماااااااا اااااااا   
 

   
Located at: 

 )ط ف أول(
 

(first party) 

    الااااا  ااااا 
 

   
Player: 
 

    قم قومى
 

   
Passport #: 

 )ط ف ث ن(

 
(second party) 

 

 

 20الع   المب م بين الط فين فى      /        /       ب إلش  ة إلى 

 الم لياااا  م ااااته  ت اتفااااط الط فاااا ن   ااااى إنماااا ي الع اااا  المباااا م بينمماااا  ا وي اااا  الطاااا ف الثاااا ن  ب  اااات م   فاااا  

ا ويصااااب  بااااست م ااااته    أ اااا   مط لباااا  الناااا   ال يهااااط لاااا  وبناااا ي   ياااا    ا 20/               /        هتااااى 

  من أ  إلتزام   تج   ال      لي   ط ف الن    

 
By reference to the written agreement dated        /       /      20 

The two parties agreed to terminate the contract concluded between them, and the second party 

acknowledges receipt of all financial dues until dated        /       /      20, accordingly, the player is not 

entitled to claim any other dues from the club, and the club party becomes free of any obligations 

towards the player. 

 

 يج  ملي النموذج ب ل غتين
Must be filled out in both languages

 
 توقيع ممثل النادى    توقيع الالعب

     

 20الت  يخ        /        /          20الت  يخ        /        /      
 
 

ختم  

 النادى



 

 

NATIONAL TEAM DECLARATION 

I the undersigned player .........................................................., born on ............................ 

with ......................................... citizenship hereby declare that until my twenty-third (23) 

birthday, I will make myself avaliable for the National Team of ...................................... 

and, if necessary, for the preparation time as well as for training camps provided that 

they do not interfere with school activities. 

.................................................. ____________________________ 
Player Signature 

.................................................. ____________________________ 
Parent or Legal guardian Signature 

.................................................. ____________________________ 
Club of destination Signature 

.................................................. ____________________________ 
National Federation Signature 

FIBA will collect and use your personal data in compliance with the (GDPR) General Data Protection Regulation and all relevant 
Swiss legislation. Our legal basis for holding and processing your data is our legitimate interest. Your Data may be processed by 
other organisations that act as Data Processors on our behalf. They will only use your data for the specific purposes for which 
they act as our data processors. They are not allowed to pass this on to any other organisation. Your personal data is not passed 
on or sold by us to third parties whether or not connected with FIBA. Full information about our data use policies, you can look 
at our Data Protection Notice published under www.fiba.basketball/privacy. 

EGYPT



 

 

PLAYER’S SELF DECLARATION 

For players coming out of an Academic Institution or registering for the first time with a National Federation 
that is not the National Federation of the country of origin (in compliance with Art. 3-73 and Art. 3-89 to 92) 

Player’s Personal Information 

 
Club/College information 

 
Player’s Declaration: 

I hereby certify that I have never played for a club or league affiliated to FIBA and that the above information is 
true. I understand that any incorrect information provided may lead to disciplinary sanctions in accordance with 
FIBA Internal Regulations. 

___________________ _______________________________ __________________ 
Player’s Name Player’s Signature or Parent or Legal Date 
 Guardian if under 18 years old 

 
 
 
___________________________ _______________________________ 
National Federation Signature National Federation’s Stamp 

FIBA will collect and use your personal data in compliance with the (GDPR) General Data Protection Regulation and all relevant 
Swiss legislation. Our legal basis for holding and processing your data is our legitimate interest. Your Data may be processed 
by other organisations that act as Data Processors on our behalf. They will only use your data for the specific purposes for which 
they act as our data processors. They are not allowed to pass this on to any other organisation. Your personal data is not passed 
on or sold by us to third parties whether or not connected with FIBA. Full information about our data use policies, you can look 
at our Data Protection Notice published under www.fiba.basketball/privacy. 

Last Name:  

First Name:     

Date of Birth:            /                  /            
 Day  /    Month    /  Year 

Nationality 

Past Clubs/Colleges: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Season/Year: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Current Club:       Season:      



  مدربإستمارة إنضمام 

 

 

  المدیر التنفیذى لإلتحاد المصرى لكرة السلة  /د األستاذالسی

  بعد التحیة 

  أرجو قید المدرب المذكور ضمن الجھاز الفنى للنادى مدرباً لمرحلة (_______________________)

 للموسم الریاضى (_______________________). 

ــرع:      النــــــــادى / الھیئــــــــة:     الفـــــــــــــــــ

ــم  ــاعى):إس ــدرب (رب     الم

ــومى: ــرقم القــــــــ     رقم بطاقة اإلتحاد:      الــــــــ

ــون: ــنیف:      التلیفـــــــــــــــــــــــــ     التصــــــــــــ
  

  ٢٠تحریراً فى:       /        /       

  المدرب توقیع 

    اإلســــــــــم/

ــع/     التوقیـــــ

  توقیع المدیر التنفیذى للنادى  

  
    اإلســــــــــم/

ــع/       التوقیـــــ
 

 

  
 النادى خاتم



  
 

FlBA APPROVED COACH 

INDIVIDUAL APPLICATION FORM 

Please complete this form in CAPITA.L LETTERS and attach: 

 A color passport copy 

 One (1) color passport size photo 
 

Once this fully completed form is received by FIBA, you will receive the FIBA Approved Coach License 

 

 Mr.  Mrs.  Miss.  Dr.  

Family (last) name: 

Middle name: 

First (given) name: 

Date of birth: Day: Month: Year: 

City of birth:  

Nationality:  

Passport #:  

Marital Status:  Single  Married  Divorced  Other 

Education  High School   University 

  Country Code Number 

Telephone: Private:   

 Office:   

  Country Code Number 

Mobile Phone: Private:   

 Office:   

E-mail: Private:  @ 

 Office:  @ 
 

 

 

 

 

اإيصاااسدادااادوالاو اااد     

ا

 Person # :  

اإيصااسداداادوالاو :صاا    

 

 Request # :  

 

Date: ______________________________ Coach's Signature: ___________________________________

For filling and printing for signature and send back to the Egyptian B.B. Federation



 نادىإستمارة إنضمام 

 

 

 المدير التنفيذى لإلتحاد المصرى لكرة السلة /د األستاذالسي

 بعد التحية

 أدناء بيانات النادى .. برجاء التكرم بالموافقة على إنضمام النادى إلى عضوية إتحادكم الموقر، ومرفق

 :إسمممممممممممممم  الممممممممنممممممممادى

 

 المممممممممفمممممممممر :  

 

 

 نمممممع  المممممع ممممممممممممعيمممممة:

 

 خاص        شباب عريا ة 

 (:اإلشهار/الترخيصرق  )

 

 بممممممتمممممماريمممممم :  

 

 

 رئمميممل مممدمملممل اإلدارة:

 

 

 الممممممممديمممر المممتمممنمممفممميممممذى:

 

 

 المممممممممممممممعمممممممممممممممنمممممممممممممممعا :

 

 

 المممممممممتممممممممملممممممممميمممممممممفمممممممممع :

 

 المممممفممممماكمممممل:  

 

 

 المممبمممريممممد اإللمممكمممتمممرعنممم :

 

 

 

 

 20تحريراً ف :       /        /       

 للنادىالمدير التنفيذى 

________________________________________________ 

 

  إعتماد الفر  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتممممممممممممع معاينمممممممممممة م عمممممممممممب النمممممممممممادى عم ر ممممممممممما   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلقامة عممارسة النشاط.  غير صالحة  عبي  أنها صالحة 

 
 المدير التنفيذى للفر 

________________________________________________ 
 خات 
 الفر 

 خات 

 النادى



 أكاديميةإستمارة إنضمام 

 

 

 المدير التنفيذى لإلتحاد المصرى لكرة السلة /د األستاذالسي

 بعد التحية

 .. األكاديميةأدناء بيانات  إلى عضوية إتحادكم الموقر، ومرفق األكاديميةبرجاء التكرم بالموافقة على إنضمام 

 :األكمممماديممممممممميممممةإسممممممممممم  

 

 المممممممممفمممممممممر :  

 

 

 :المممممتمممممر ممممميممممم رقممممم  

 

 بممممممتمممممماريمممممم :  

 

 

 رئمميممل مممدمملممل ا دارة:

 

 

 الممممممممديمممر المممتمممنمممفممميممممذى:

 

 

 المممممممممممممممعمممممممممممممممنممممممممممممممم ا :

 

 

 المممممممممتممممممممملممممممممميمممممممممفممممممممم  :

 

 المممممفممممماكمممممل:  

 

 

 المممبمممريممممد ا لمممكمممتمممر نممم :

 

 

 

 

 20تحريراً ف :       /        /       

 المدير التنفيذى لألكاديمية

________________________________________________ 

 

  إعتماد الفر  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقرها  األكاديميةتمت معاينة مالعب 

  قامة  ممارسة النشاط.  غير صالحة   بي  أنها صالحة 

 
 المدير التنفيذى للفر 

________________________________________________ 
  ات 

 الفر 

  ات 

 األكاديمية
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