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مقدمة
بسم هللا فاطر السموات واألرض ،بسم هللا فالق الحب والنوى ،نحمدك ربي على
جميع النعم التي أنعمت بها علينا من ً
مفكرا ولسانًا ناطقًا للتعبير عن كل مىا
عقل
ً
نسع إليه ويوجد في عقولنا.
يطيب لىي بمناسىبا اتنتهىان مىن العمىل الجمىاعي التعىاوني مىن ذى ا اتاىدار مىن
تئحا اللعب األجنبي.
أن أتقدم لكل من تعىاون معنىا فىي اظهىار ذى ا العمىل  ....بج يىل الوىكر و الاىه
وعظيم التقدير واتمتنان.
مع تمنياتي لجميع اتنديىا واللعبىين والمىدربين والفنيىين وايداريىين ومنسىوبي
اللعبا من اتستفادة القاوى من مواد ذ ه اللئحا التي تعتبىر مىن الموضىوعات
المهما التي تسهل أمورا ً عدة في موضوع إعارة اللعبين األجانب.
مع تمنياتي بكل التوفيق للجميع.

رئيس االحتاد

الدكتور خالد بن منصور الزغيبي
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نب ة عن اتتحاد
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 البنكيا
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 التواال
Email : info@saudivb.org
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التعريفات
التعريفات والعبارات والكلمات المست دما في ذ ه اللئحا تعني ما يلي
1
2
3
4
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و ارة الرياضا
الو ارة
اتتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة
اتتحاد
اتتحاد الدولي للكرة الطائرة
اتتحاد الدولي
اتتحاد األسيوي للكرة الطائرة
اتتحاد األسيوي
لعبا الكرة الطائرة
اللعبا
تئحا اللعب األجنبي الاادرة من اتتحاد السعودي للكرة الطائرة
اللئحا
تعب الكرة الطائرة األجنبي ال ي ت يحمل جنسيا البلد والمسجل رسميا ً في
اللعب
كووفات النادي ال ي يلعب له بموافقا اتتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة
الموسم الرياضي ال ي يحدده اتتحاد سنويا ً
الموسم
ذي استعانا األنديا باللعب األجنبي من الدا ل لفترة محددة
اتستعانا
انتقال اللعب لنادي أ ر من الدا ل لفترة محددة
اتنتقال لفترة محددة

3

المادة األول
 1/1يحق ألنديا الممتا التعاقد مع ( )3تعبين غير سعوديين فقط وتعىب واحىد ألنديىا
الدرجا األول (إت إ ا رأى اتتحاد غير لك).

المادة الثانيا
 1/2تكون فترة تسجيل اللعبين مفتوحا طوال الموسم الرياضي.

المادة الثالثا
الوثائق والمتطلبات لتسجيل اللعبين األجانب.
 1/3الوهادة الدوليا الاادرة من اتتحاد الدولي بالموافقا عل انتقال اللعب للنادي.
 2 /3اورة مادقا من الكوف الطبي ال ي أجراه النادي للعب األجنبي دا ل المملكا.
 3/3يجىىب أن يىىتم تسىىجيل اللعىىب األجنبىىي عىىن طريىىق وكيىىل معتمىىد مىىن اتتحىىاد الىىدولي للكىىرة
الطائرة.
 4/3تسدد رسوم تسجيل اللعب األجنبي في حساب اتتحاد وذي عل النحو التالي:
أ .أنديا الممتا ( 3000لاير) لكل تعب أجنبي.
ب .أنديا األول ( 1000لاير) لكل تعب أجنبي.
ج .لن تتم الموافقا عل تسجيل اللعب األجنبي إت بعد إيداع المبالغ فىي حسىاب اتتحىاد وتقىديم
النادي ما يثبت لك.

المادة الرابعا
 1/4ت يعتبىىىىر تسىىىىجيل اللعىىىىب مكىىىىتملً إت إ ا تسىىىىلم اتتحىىىىاد أاىىىىل وثيقىىىىا إنتقالىىىىا
الدوليا الاادرة من اتتحاد الدولي.

المادة ال امسا
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 1/5يجو للنادي تسجيل تعب أجنبي أ ر في أي وقت بدت ً عن اللعب األجنبىي المسىجل
لدى النادي في حالىا حاىول اللعىب على الجنسىيا السىعوديا وت يىتم تسىجيل تعىب
أجنبىىي أ ىىر مكانىىه إت بعىىد تاىىفيا حقىىوح اللعىىب الحااىىل عل ى الجنسىىيا السىىعوديا
وعمىىل م الاىىا ماليىىا بىىين الطىىرفين وماىىدقا مىىن اتتحىىاد ويكىىون تسىىجيل اللعىىب
األجنبي البديل ضمن العدد المسموح به لكل نادي.

المادة السادسا
 1/6النىىىادي الىىى ي يرغىىىب فىىىي إنهىىىان عقىىىد أي تعىىىب ىىىلل مىىىدة سىىىريان عقىىىده ألي
سىىىبب مىىىن األسىىىباب عليىىىه الحاىىىول علىىى موافقىىىا اتتحىىىاد بعىىىد تاىىىفيا حقوقىىىه
وفقىىا ً ألحكىىام العقىىد المبىىرم بينىىه وبىىين اللعىىب بموجىىب م الاىىا ماليىىا نظاميىىا
بلغىىىىا يعرفهىىىىا اللعىىىىب مىىىىع ترجمىىىىا ماىىىىدقا إلىىىى اللغىىىىا العربيىىىىا إ ا لىىىىم يكىىىىن
اللعب عربيا ً وموقعا من اللعب والنادي وم توما بال تم الرسمي.

المادة السابعا
 1/7ت يجىىىىىىو إوىىىىىىراك اللعىىىىىىب رسىىىىىىميا ً إت بعىىىىىىد اسىىىىىىتكمال إجىىىىىىرانات انتقالىىىىىىه
المناوص عليها في المادة الرابعا وبعد موافقا اتتحاد.

المادة الثامنا
 1/8فىىىي حىىىال تعىىى ر تسىىىجيل اللعىىىب األجنبىىىي فىىىي مكاتىىىب و ارة الرياضىىىا أو اتتحىىىاد
بسىىىىبب عطلىىىىا نهايىىىىا األسىىىىبوع والعطىىىىلت الرسىىىىميا فيجىىىىو موىىىىاركا اللعىىىىب
لمبىىىاراة رسىىىميا واحىىىدة وت يىىىد الموىىىاركا تلقائيىىىا ً فىىىي حىىىال اسىىىتمرار العطىىىلت
الرسىىميا إلىى أول يىىوم عمىىل رسىىمي بوىىرط اىىدور وىىهادة اعتمىىاد انتقالىىه مىىن
اتتحاد الدولي للكرة الطائرة (إت إ ا رأى اتتحاد غير لك).

المادة التاسعا
 1/9النادي ال ي يرغب في تجديد عقد أي تعب عليىه أن يقىدم للتحىاد طلبىا ً بالموافقىا على
تجديد عقده مرفقا ً بالوثائق الموار إليها في المادة الثالثا من ذ ه اللئحا.
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المادة العاورة
 1/10يجىىىىو للنىىىىادي التعاقىىىىد مىىىىع أي تعىىىىب مقىىىىيم فىىىىي المملكىىىىا وىىىىريطا أن يكىىىىون
لديىىه إقامىىا نظاميىىا قابلىىا للتحويىىل ويتقىىدم النىىادي للتحىىاد بطلىىب تسىىجيله بعىىد
نقىىىل كفالتىىىا علىىى النىىىادي مرفقىىىا ً بىىىه الوثىىىائق المناىىىوص عليهىىىا فىىىي المىىىادة
الثالثا ويعتبر تسجيله ضمن العدد المسموح به لكل نادي.

المادة الحاديا عور
ىىىىر دا ىىىىل المملكىىىىا

 1/11يجىىىىو انتقىىىىال اللعىىىىب األجنبىىىىي مىىىىن نىىىىادي إلىىىى نىىىىادي
( مىىىرة واحىىىدة فقىىىط وت يجىىىو لىىىه الرجىىىوع إلىىى ناديىىىه السىىىابق أو اتنتقىىىال
لنادي أ ر بعد لك) وفقا ً للوروط التاليا:
أ .أن يكون تواجده في البلد بطريقا نظاميا سوان بايقاما أو التجديد.
ب .انتهان أو إنهان عقده مع النادي المتعاقد معه أوت ً وعمل م الاا ماليا.

ج .أن تكىىىون وىىىهادة انتقىىىال اللعىىىب الدوليىىىا الاىىىادرة مىىىن اتتحىىىاد الىىىدولي سىىىاريا
المفعىىىول مىىىدة سىىىريان اتتفاقيىىىا الجديىىىدة المحىىىددة والمبرمىىىا بىىىين اللعىىىب والنىىىاديين
(ملحق (.))1
د .موافقا اللعب عل اتنتقال ويدرج لىك باتتفاقيىا المبرمىا بىين النىادي واللعىب وماىدقا
من اتتحاد.
ذـ .يعتبر انتقال اللعب ضمن العدد المسموح به لكل نادي وفق المادة ( )1/1من اللئحا.
و .تسىىديد رسىىوم الموافقىىا علىى انتقىىال اللعىىب األجنبىىي لنىىادي أ ىىر ولفتىىرة محىىددة قىىدرذا
( 3000لاير) تودع بحساب اتتحاد ولن تتم الموافقا على اتنتقىال إت بعىد التأكىد مىن اييىداع
وتقديم النادي ما يثبت لك.

المادة الثانيا عور
 1/12يلت م النادي المتعاقد مع اللعب بالسماح له باتنضمام إل منت ىب بىلدة عنىدما يطلىب
منه لك اتتحاد الوطني في البلد الى ي ينتمىي إليىه اللعىب وفقىا ً لمىا تىنص عليىه تئحىا
أوضاع اللعبين الاادرة من اتتحاد الدولي للكرة الطائرة.
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المادة الثالثا عور
 1/13يجىب أن تتضىىمن عقىىود اللعبىين مراعىىاة تئحىىا المنوىطات واتلتى ام بقىىوانين المملكىىا
واللوائح واألعراف والعادات والتقاليد والعقوبات والج انات.

المادة الرابعا عور
 1/14اتتحاد ذو المرجع لحل أي لف بين النادي واللعب بطريقا وديا لضمان حقىوح الطىرفين
وفي حالا عدم اتفاح الطرفين (النادي واللعب) يتم اللجون إل اتتحاد الدولي.

المادة ال امسا عور
 1/15اتتحاد ذو الجها الم تاا بتفسير أي مادة مىن مىواد اللئحىا وتعىديل أحكامهىا ويحىق
له ات ا القرارات المناسبا في كل ما لم يرد له نص في اللئحا وتعتبر قراراته نهائيا.

المادة السادسا عور
 1/16يعتمد العمل بموجب ذ ه اللئحا اعتبارا ً من تاريخ 2022/1/1م.
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الملحق رقم ()1
اتفاقية انتقال العب أجنبي

إنه بتاريخ

 .1نادي
 .1نادي

للموسم الرياضي

14 /هـ الموافق

/

ويمثله /

…………….

ويمثله /

…………….

 .3الالعب

/

- 14

14هـ

20 /م تم االتفاق بين كل من -:

……..….…..…..…..……..….…..…..…..
……..….…..…..…..……..….…..…..…..

……..……..…..…..…..…..…....…..….……..…..….…..…..…..

حيث تم االتفاق بين األطراف الثالثة على ما يلي-:

بصفته:
بصفته:

……………......……………...........
……………......……………...........

الجنسية:

……………......……………..........

(أ) تبدأ االتفاقية بتاريخ 14 / /هـ الموافق 20 / /م وتنتهي في 14 / /هـ الموافق 20 / /م.

(ب) تعتبر هذا االتفاقية نافذة بعد توقيع األطراف الثالثة ومصادقة االتحاد عليها.
(ج) يدفع النادي الراغب في االستعانة بالالعب وقدره (

فقط

لاير ) .

………….….......................….………………...………….…....….………………...………….…......….…… …………...

(د) يتحمل النادي الراغب في االستعانة بالالعب تذاكر السفر والسكن واإلعاشة.

(هـ) يلتزم النادي الراغب في االستعانة بكافة األمور المالية المتفق عليها مع الالعب المذكور في الفقرة (ج)
ويكون مسئول قانونياً في حالة حدوث أي مخالفات من الالعب أو النادي خالل فترة االستعانة.

(هـ) يلتزم النادي بدفع مبلغ ( 3000لاير) قيمة رسم اعتماد االتحاد النتقال الالعب.

(و) ُيسمح لالعب بناء على هذه االتفاقية المشاركة وال يحتاج تسجيله في كشوفات النادي.
 .4مالحظات إضافية.

(أ) .............................................................................................................

(ب) ............................................................................................................
(ج) ............................................................................................................

(د) .............................................................................................................

وعليه جرى التوقيع:

أسم الالعب :

نادي :

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

نادي:

التوقيع:

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

التوقيع:

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

المدير التنفيذي:
التوقيع:

توقيع الالعب:

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

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

مصادقة االتحاد السعودي للكرة الطائرة
.................... ..... ... ............ ...........................

....... ....................................... ............... ......................
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تم اتتحاد

