الئحة إعارة الالعبني السعوديني

2022

مقدمة
بسم هللا فاطر السموات واألرض ،بسم هللا فالق الحب والنوى ،نحمدك ربي على
جميع النعم التي أنعمت بها علينا من ً
مفكرا ولسااانًا ناطقًا للتعبير عن كل ما
عقل
ً
نسعى إليه ويوجد في عقولنا.
يطيب لي بمناساااااابه ا نتهال من العمل الجماعي التعاوني من هذا ا صاااااادار من
ئحه إعارة اللعبين السعوديين.
أن أتقدم لكل من تعاون معنا في اظهار هذا العمل  ....بجزيل الشاااااكر و الصاااااه
وعظيم التقدير وا متنان.
مع تمنياتي لجميع ا نديه واللعبين والمدربين والفنيين واإلداريين ومنساااااااوبي
اللعبه من ا سااتفادة القصااوى من مواد هذال اللئحه التي تعتبر من الموضااوعات
المهمه التي تسهل أمورا ً عدة في موضوع إعارة اللعبين السعوديين.
مع تمنياتي بكل التوفيق للجميع.

رئيس االحتاد

الدكتور خالد بن منصور الزغيبي

1

نبذة عن ا تحاد
تأسس االتحاد السعودية للكرة الطائرة عام 1383هـ الموافق 1963م.
 أنتسب لإلتحاد الدولي للكرة الطائرة عام  1964م.
 أنتسب لإلتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة عام 1976م.
 أنتسب لإلتحاد العربي للكرة الطائرة عام  1976م.

المعلومات البنكيه
الحساب البنكي لالتحاد السعودي للكرة الطائرة ببنك االستثمار أيبان رقم:
S A 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 9 9 9 0 0 0 1

معلومات التواصل
Email : info@saudivb.org
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التعريفات
التعريفات والعبارات والكلمات المستخدمة في هذه الالئحة تعني ما يلي
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الوزارة
االتحاد
المكتب
الالئحة
اللوائح
اإلعارة
التنسيق
الالعب
شطب اللعبة
التنسيق والتثبيت
الموسم الرياضي

وزارة الرياضة
االتحاد السعودي للكرة الطائرة
مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة التي يوجد بها النادي
الئحة إعارة العبي الكرة الطائرة السعوديين
لوائح وزارة الرياضة واالتحاد السعودي للكرة الطائرة
إعارة الالعب من ناديه األصلي إلى نادي أخر لمدة موسم رياضي
إسقاط أسم الالعب من كشوفات النادي
الالعب المعار من نادي إلى أخر
إلغاء اللعبة من كشوفات النادي بجميع درجاته
الفترة التي تحددها وزارة الرياضة أو االتحاد لرفع كشوفات األندية بعدد الالعبين
هو الموسم الذي تحدده الوزارة أو االتحاد سنويا وينتهي مع آخر مباراة بالموسم
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المادة األولى
المستندات المطلوبة عند إعارة الالعب:
 1/1خطاب من النادي المعار إليه الالعب بطلب الموافقة على إعارته.
 2/1خطاب من النادي المعار منه الالعب بالموافقة على اإلعارة مع تحديد مدة
اإلعارة بنهاية أخر مباراة في الموسم الرياضي لنفس العام.
 3/1موافقة خطية من الالعب المعار على اللعب للنادي مذيال بالتوقيع.
 4/1صورة من الهوية الوطنية لالعب المعار.
 5/1يمنح االتحاد السععععودي للكرة الطائرة النادي المعار إليه الالعب مدة شعععهر
من تاريخ موافقة االتحاد إلنهاء إجراءات إعارته وفي حالة تجاوز المدة
يتطلب األمر موافقات جديدة.
 6/1تسدد رسوم اإلعارة في حساب االتحاد وهي على النحو التالي:
أ .أندية الممتاز واألولى ( 2000لاير) عن كل العب معار.
ب .أندية الدرجة الثانية (في حال فتح اإلعارة لها) والفئات السنية ( 1000لاير)
عن كل العب معار.
ج .لن تتم الموافقة على اإلعارة إال بعد إيداع المبالغ بحسعععععععاب االتحاد وتقديم
النادي ما يثبت ذلك.
د .توقيع وختم العقد المرفق (ملحق رقم ( ))1مع الالئحة بين الالعب والناديين.

المادة الثانيه
شروط اإلعارة:
 1/2يسععععمح لجميع األندية (ماعدا األندية المشععععاركة في دوري المناطق وبطوالت ال)عععععود)
إعارة الالعبين بجميع الدرجات بحد أق)ى العبين إثنين في كل درجة (عدد إثنين العبين
في كل درجة).
 2/2تنتهي اإلعارة بنهاية أخر مباراة في الموسععععم الرياضععععي لنفس العام يعود بعدها الالعب
إلى ناديه األصلي تلقائيا.
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 3/2يبقى أسم الالعب المعار مسجال بكشوفات التسجيل والت)نيف لناديه األصلي دون تغيير
مع إضافة عبارة (العب معار من نادي آخر حتى أخر مباراة في الموسم الرياضي توضع
على ظهر البطععاقععة األصععععععليععة لالعععب أو يتم اسععععععتخراج بطععاقععة م قتععة من النععادي
أو المكتب الذي سجل فيه الالعب.
 4/2تكون اإلعارات مفتوحة من األدنى لألعلى والعكس حيث يسمح لألندية االستفادة من هذا النظام
خالل المدة المحددة والتي تنتهي مع نهاية فترة التنسيق الثانية لنفس الموسم الرياضي.
 5/2ال يجوز لالعب أن يلعب مع أكثر من ناديين إثنين خالل الموسم الرياضي الواحد.
 6/2ال يسمح بأي إعارات لألندية المشاركة في دوري المناطق وبطوالت ال)عود.
 7/2تنتهي جميع اإلعارات مع نهاية أخر مباراة في الموسم الرياضي بعدها يعود الالعبين ألنديتهم
األصلية تلقائيا.

 8/2يجوز للنادي أن يسععععععتعير عدد العبين إثنين فقل في كل درجة مع مراعاة الفقرة رقم
(.)6/2
 9/2يجوز للنادي إعارة العبين إثنين فقل لكل درجة من درجات اللعبة.
 10/2ال يحق للنادي المستعير إعارة الالعب إال في حاالت معينة يقدرها االتحاد.
 11/2النادي الذي يثبت قيامة بالتوقيع عن الالعب يحرم من اإلعارة للموسععععم الذي تمت فيه
المخالفة ويفرض عليه غرامة مالية قدرها من ( 10000-5000لاير) ويكون المتسععبب
في ذلك مسئوال أمام الجهات المعنية.

المادة
الثالثه قيامة بالب)عععم أو التوقيع عن الالعب يحرم من اإلعارة للموسعععم الذي
الذي يثبت
 9/2النادي
تمت فيه المخالفة ويكون النادي والشخص الذي قام بذلك مسئوال أمام الجهات المعنية.
الالعب المعار والتنسيق والتثبيت:
 1/3إذا قام النادي األصععلي لالعب بتنسععيقه من الكشععوفات أو شععطب اللعبة وهو مازال
معععار يجوز لالعععب التسععععععجيععل في النععادي المعععار إليععه أو في نععادي أخر وفي كال
الحالتين يجب على الالعب أن يكمل مدة اإلعارة.
 2/3في حالة إعارة العب لنادي وقام النادي (المستعير) بإلغاء اللعبة فإن الالعب يعود
لناديه األصلي تلقائيا.
 3/3يحق لالتحاد تمديد فترة اإلعارة إذا كان هناك ظروف ومسببات تستدعي ذلك.
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 4/3الالعب المعار يحق له التقديم على قائمة االنتقال فوق  27سنة ميالدية.

المادة الرابعه
تفسير الالئحة:
 1/4االتحععاد السعععودي للكععرة الطععائرة لععه حععق تفسععير وتوضععيح هععذه الالئحععة أو تعععديل
أحكامها أو اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما لم يرد له نص واضح وقراراته نهائية.

المادة ال امسه
 1/5يعتمد العمل بموجب هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ 2022/1/1م.
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الملحق رقم ()1
عقد إعارة العب سعودي
للموسم الرياضي
إنه بتاريخ /

14 /هـ الموافق /

- 14

14هـ

20 /م تم االتفاق بين كل من-:

 .1نادي ………… .ويمثله  ..….…..…..…..…..…..…… /ب)فته....……...........…………… :
 .1نادي ……… .....ويمثله ….…......…..…..…….…… /

ب)فته......……..........…………… :

 .3الالعب …… ..……..…..…..…..…..…....….....…..…..الدرجة......……...…......………… :
حيث تم االتفاق بين األطراف الثالثة على ما يلي- :
(أ) تبدأ االتفاقية بتاريخ 14 / /هـ الموافق 20 / /م وتنتهي في آخر مباراة في الموسم الرياضي.
(ب) تعتبر هذا االتفاقية نافذة بعد توقيع األطراف الثالثة وم)ادقة االتحاد عليها.
لاير).

(ج) يدفع النادي الراغب في االستعانة بالالعب مبلغ وقدره (

فقل……………...………….…....….………………...………….…......….………………...
(د) يسدد النادي طالب اإلعارة مبلغ (

لاير) كرسم اعتماد لالتحاد مع مراعاة المادة األولى الفقرة (.)6/1

(هـ) يُسمح لالعب بناء على هذه االتفاقية المشاركة دون الحاجة لتسجيله في كشوفات النادي المعار إليه.
 .4مالحظات إضافية.
(أ) .........................................................................................................................................
(ب) .......................................................................................................................................
(ج) .......................................................................................................................................
(د) ........................................................................................................................................
وعليه جرى التوقيع:
نادي ................... :

...................الخ
تم

التوق ...............................

الخ
تم

نادي.... ................... :

التوقيع......................................... :

أسم الالعب  ................. ........................... :توقيع الالعب................................................ :

م)ادقة االتحاد السعودي للكرة الطائرة
المدير التنفيذي.................... ..... ... ............ ........................... :
التوقيع....... ....................................... ............... ......................:
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تم
ا تحاد

