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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

2

التعريفات
التعريفات والعبارات والكلمات المستخدمة في هذه الالئحة تعني ما يلي
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الوزارة
االتحاد
المكتب
الالئحة
اللوائح
االنتقال
مدة االنتقال
النسبة المقررة
الفترة
التنسيق والتثبيت
الموسم الرياضي

وزارة الرياضة
االتحاد العربي السعودي للكرة الطائرة
مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة التي يوجد بها النادي
الئحة انتقال الالعبين السعوديين فوق  27سنة ميالدية
لوائح وزارة الرياضة واالتحاد السعودي للكرة الطائرة
انتقال الالعب من نادية إلى نادي أخرب بعد بلوغه سن  27سنة ميالدية
موسم واحد ويحق بعده لالعب االنتقال لنادي أخر أو تجديد إنتقالة لناديه الحالي
هي النسب المئوية للمبالغ المالية لالعب واألندية واالتحاد
الفترة المفتوحة النتقال الالعبين
الفترة التي تحددها وزارة الرياضة أو االتحاد لرفع كشوفات األندية بعدد الالعبين
هو الموسم الذي تحدده الوزارة أو االتحاد سنويا
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المادة األول
وروط انتقال اللعبين :
 1/1يسمح بانتقال اللعب من ناديا إ ا كان عمره  27سنا ميلديا فما فوق.
 2/1يجب أن يكون اللعب مسجل لناديا الحالي مدة ت تقل عن موسم رياضي واحد.
 3/1يسمح لكل نادي تسجيل عدد ثلثا تعبين منتقلين فقط في الموسم الرياضي الواحد.
 4/1ت يحق ألي نادي استقطاب أكثر من تعبين أثنين من نادي واحد.
 5/1ت يُسمح بانتقال أكثر من ثلثا تعبين من كل نادي في الموسم الرياضي الواحد.
 6/1في حال تقدم أكثر من ثلثا تعبين للنتقال مىن نىادي واحىد تكىون أحقيىا اتنتقىال لمىن
تقدم أوت ً حسب ورود طاب طلب اتنتقال للتحاد.
 7/1اللعب المنتقل يجب أن يبق في ناديا الجديد موسم رياضي واحد عل األقل أو حسىب
العقىىد المبىىرم بينهمىىا ،أمىىا اللعىىب ال ى ي يقىىدم عل ى اتنتقىىال ولكىىن يطلىىب نايىىه اتحتفىىاظ بىىه
(إ ا كان انتقال اللعب للمرة األول )عل أن ياىبح اللعىب حىرا ً بعىد مضىي موسىم رياضىي
واحد.
 8/1النادي ال ي يتقدم بطلب انتقال تعب يجب أن ينهي جميع إجرانات اتنتقىال فىي مىدة ت
تتجاو وهر بعد إنهان ايجرانات الماليا حسب المدد ال منيا المحددة.
 9/1ذ ه اللئحا ت تنطبق عل اللعبين المنتقلين قبل ادورذا.
 10/1اللعب المعار يحق له التقديم عل قائمىا اتنتقىال إ ا كانىت إعارتىه تنتهىي قبىل بدايىا
الموسم الرياضي الجديد.
 11/1يجو للنادي المنتقل إليه اللعب أن يعيره لنادي أ ر ىلل مىدة سىريان فتىرة إنتقالىا
مع اتلت ام بوروط وبنود تئحا إعارة اللعبين السعوديين.
 12/1بعد انتهان موسم رياضي عل انتقال اللعب يابح اللعب حر يسىتطيع اتنتقىال ألي
نادي أ ر مع مراعاة المادة (األول ) واتلت ام بالفقرة (ج) و (د) من المادة الثالثا فقط.
 13/1في حالا رغبا النادي واللعب التجديد لموسىم أ ىر يجىب التقيىد بالمىادة األولى مىع
اتلت ام بالفقرة (ب) و (د) من المادة الثالثا فقط.
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المادة الثانيا
الوثائق المطلوبا تنتقال اللعبين :
 1/2طاب من اللعب للتحاد يبدي رغبته في وضعه عل قائما اتنتقال.
 2/2طاب من النادي للتحاد برغبته في انتقال أحد اللعبين إليه والمسىجلين فىي
قائما انتقال اللعبين الاادرة من اتتحاد.
 3/2يقوم اتتحاد بم اطبا اللعىب (والنىادي التىابع اللعىب فىي حىال كىون اتنتقىال
للمرة األول للعب) تستكمال ايجرانات في حال استيفان الوروط.
 4/2إ ا كىىان انتقىىال اللعىىب بعىىد (المىىرة األول ى ) يكىىون اتتفىىاق بينىىه وبىىين النىىادي
مباورة مع مراعاة نسب ايتحاد.

المادة الثالثا
الوروط الماليا والنسب المقررة من قيما اتنتقال كالتالي:
) فىي حسىاب اتتحىاد عىن كىل تعىب
 1/3يُسدد النادي مبلى تىيمين وقىدرة ( مسىا أت
يرغب في إنتقاله في حىال كىان انتقىال اللعىب (للمىرة األولى ) على أن يسىترجع مبلى
التيمين للنادي في حال اكتمال انتقال اللعب له أو لنادي أ ىر وفىي حالىا انتهىان مهلىا
اتنتقال ولم يستوفي النادي وروط اتنتقال ت يسترد مبل التيمين.
 2/3تكون النسب المقررة للنتقال عل النحو التالي:
في حال انتقال اللعب للمرة األول :
أ .نسبا ( )%45للنادي السابق ونسبا ( )%45للعب من قيما العىرض المقىدم مىن النىادي
الجديد ال ي عليه أن يقوم بسداد ما قيمته ( )%10من قيما العقد لحساب اتتحاد.
ب .في حال رغبا النادي األالي اتحتفاظ باللعب يدفع للعب ما قيمتىه ( )%45مىن قيمىا
العرض المقدم له و( )%5لحساب اتتحاد.
ج .نسبا اتتحاد ( )%5من نسبا ما يدفعه النادي ال ي يرغب انتقال اللعب إليه.
في حال انتقال اللعب للمرة الثانيا فما فوق:
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أ .في حال انتقال اللعب لنادي جديد:
 .1يحال اللعب عل نسبا ( )%100من قيما العىرض المقىدم مىن النىادي الجديىد على
أن يتم ام ( )%5منها كرسوم للتحاد.
 .2يدفع النادي ما قيمته ( )%5من قيما التعاقد كرسوم للتحاد.
ب .في حال رغبا النادي الحالي للعب تجديد التعاقد معه لمدة عام إضافي
 .1يدفع النادي ما قيمته ( )%5من قيما التعاقد كرسوم للتحاد.
 .2يدفع اللعب ما قيمته ( )%5من قيما التعاقد كرسوم للتحاد.
ذـ .يتم احتساب القيما المضافا حسب ما تحدده الجهات المسئولا.
 2/3تودع األنديا مبىال اتنتقىال فىي حسىاب اتتحىاد ىلل المىدة المحىددة ويقىوم اتتحىاد ب يىداع
المبال في حسابات األنديا واللعبين.
 3/3في حال عدم اتمام اتنتقال للنادي المعنىي وعىدم اىدور موافقىا مىن اتتحىاد ألي سىبب مىن
األسباب ترد جميع المبال الماليا المترتبا عل لك.

المادة الرابعا
تسجيل اللعب المطلوب ألكثر من نادي:
 1/4إ ا تقىىدم أكثىىر مىىن نىىادي بطلىىب انتقىىال أحىىد اللعبىىين (للمىىرة األولى ) فيحىىق للعىىب ا تيىىار
النادي ال ي يرغب اتنتقال إليه مع احتفاظ النادي األالي بحقه في اللعىب فىي حالىا دفىع
( )%50من قيما العرض المقدم للعب وقيما رسىم اتتحىاد ( )%5على أن يبقى اللعىب
بناديا األالي لمدة (موسم رياضي واحد).
 2/4إ ا تقدم تعب بطلب وضعه عل قائما اتنتقىال (للمىرة األولى ) ولىم يتقىدم أي نىادي لطلبىه
يبق اللعب في ناديا األالي.
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المادة ال امسا
الفترة ال منيا ينهان إجرانات انتقال اللعبين:
 1/5تبدأ فترة التقديم وعرض وانتقال اللعبين في كل عام ىلل الفتىرة مىن تىاري ( )1يوليىو
وتنتهي في ال امس عور من وهر أغسطس من كل عام.
 2/5يقوم اتتحاد بايعلن عن أسمان اللعبين والفتىرات ال ااىا بالتقىديم والعىرض واتنتقىال
لل الفترة الم كورة في الفقرة السابقا.
 3/5تتقدم األنديا بطلباتها تنتقال اللعبين لل الفترة المعلنا من اتتحاد.
 4/5في حال انتقال اللعب للمرة األول وتقدم النادي األالي ب طاب للتحاد يبدي فيه رغبته
اتحتفاظ باللعب مرفقا به موافقا اللعب يحق للنادي اتحتفاظ باللعب.

المادة السادسا
أحكام عاما :
 1/6تبدأ فترة عرض انتقال اللعبين في كل موسم اعتبارا ً من تاري األول مىن يوليىو وتنتهىي
في ال امس عور من وهر أغسطس.
 2/6إ ا ثبت للتحاد بين إحدى األوراق الرسميا بمل انتقال اللعب غيىر اىحيحا يىتم رفىض
طلب انتقال اللعب مع حرمان النادي المتسبب لمدة عام من انتقال اللعبين إليه وفىرض
غراما ماليا قىدرذا ( ) 10000سىوان كىان المتسىبب تعبىا ً أو إداريىا ً ويكىون مىن قىام
ب لك مسئوت ً أمام الجهات المعنيا.
 3/6اتتحاد ذو الجها الوحيدة التي يحق لها الموافقا عل انتقال اللعبين من عدمها.
 4/6يلت م كل من النادي واللعب المنتقل إليه باتتفاق المبرم بينهما.
 5/6ي ضع اللعب المنتقل لناديا الجديد لكافا اللوائح الاادرة من و ارة الرياضا واتتحاد.

7

 6/6يجىىب أن يكىىون ذنىىاك عقىىد بىىين اللعىىب المنتقىىل والنىىادي موضىىحا فيىىه كافىىا الوىىروط وت
يجو للعب اللعب إت بعد تاديق العقد من اتتحاد وسداد نسبا اتتحاد.
 7/6أي ل في تفسير بنود ذ ه اللئحا يرجع للتحاد السعودي للكرة الطائرة ويكىون قىرار
اتتحاد مل م ونهائي لجميع األطرا وغير قابل للستئنا .

المادة السابعا
تفسير اللئحا
 1/7اتتحاد السعودي للكرة الطائرة له حق تفسير وتوضيح ذ ه اللئحىا أو تعىديل أحكامهىا أو ات ىا
القرارات المناسبا في كل ما لم يرد له نص واضح وقراراته نهائيا.

المادة الثامنا
يعتمد العمل بموجب ذ ه اللئحا اعتبارا ً من تاري اعتمادذا 2022/1/1م.
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عقـد انتقال تعب كرة طائرة فوق سن  27سنا ميلديا
إنه في يوم  .............الموافق  ... /... /...في مدينة  .............تم االتفاق بين كلا من :

النادي الحالي

النادي الحالي  ...................في حالا تقديم أو انتقال اللعب للمرة األول في مدينا
 ...................ويوار إليه في ذ ا العقد بـ ”النادي الحالي للعب“ ويمثله في التوقيع
عل ذ ا العقد  ...................بافته ....................

النادي المنتقل له اللعب

النادي المنتقل له اللعب  ...................في مدينا  ...................ويوار إليه في
ذ ا العقد بـ ” النادي المنتقل له اللعب “ ويمثله في التوقيع عل ذ ا العقد
 ...................بافته ....................

اللعب  ................... ...................رقم الهويا  ................... /اادرة في

اللعب

 ...................بتاري __ __/__/وتاري ميلده بالميلدي __ __/__/ويوار إليه في
ذ ا العقد بـ ”اللعب”

وحيث أن النادي يرغب في انتقال اللعب بافته تعب كرة طائرة ضمن الفريق األول للنادي و لك وفقا
لوروط ذ ا العقد ولوائح و ارة الرياضا واللجنا اتولمبيا والبارلمبيا السعوديا والنادي ولوائح اتتحاد
السعودي للكرة الطائرة ولوائح اتتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وعليه وبعد أن أقرت جميع اتطرا

بيذليتهما له ا التعاقد ،فقد اتفقا عل ما يلي:
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المادة األول :
الت امات النادي طالب اللعب
يلت م النادي بما يلي:
أ  -أن يوفر للعب نس ا ً من أنظما اتتحاد والنادي،
ب  -أن يسدد النادي للعب مبل اتنتقال المتفق عليه حسب بنود العقد ومقداره
( ).........................................................( )..................حسب التفاايل التاليا:
....................................................................................................... .1
....................................................................................................... .2
....................................................................................................... .3
....................................................................................................... .4
البدتت والتعويضات األ رى التي يتم اتتفاق عل مقدارذا وكيفيا سدادذا.
....................................................................................................... .1
....................................................................................................... .2
....................................................................................................... .3
....................................................................................................... .4
ج  -نسبا اتتحاد المحددة من قيما انتقال اللعب (حسب اللئحا).
د  -نسبا ناديه السابق إ ا كان اتنتقال للمرة األول (حسب اللئحا).

المادة الثانيا :الت امات اللعب
يلت م اللعب بما يلي:
أ – المواركا في جميع المباريات والتمارين ومىا يىرتبط بى لك وحسىب مىايراه النىادي وحسىب حالتىه
الاحيا طبقا ً للتقارير الطبيا التي يقبلها النادي وعل اللعب ب ل كل ما يستطيع للمحافظا عل
احته وعدم تعريضها لل طر.
ب – ب ل أقا جهده وإمكـانياته في المواركا المناوص عليها في البند (/2أ) ومع مراعاة قوانين
لعبــا كـــرة الطائرة.
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ج – عدم اللعب للغير تحت أي اورة من الاــور ما لم يارح له كتابا ب لك من النادي واتتحاد.
د – تنفي كافا ما تمليه عليه النظم والقرارات والتعاميم الاادرة عن اتتحاد والنادي والجهات المعنيا.
ذـ – أن يكون دائما ً قدوة طيبا في مسلكه و ُحسـن تمثيله للنادي سوان في مواركته في المباريات
والتمارين أو غير لك.
و – عدم الد ول في مفاوضات مع أي نا ٍد آ ر طوال فترة اتنتقال سوان كانت ذ ه المفاوضات دا ل
ينتهي لل الفترة التي يعلن عنها اتتحاد.

المملكا أو ارجها إت إ ا كان عقده سو

– عدم اتعت ال ب رادته المنفردة لل فترة سريان العقد إت بعد الرجوع للنادي.
ح – أت يغادر المملكا دون إ ن مكتوب من النادي.

المادة الثالثا:
للنادي استثمار اور تعبيه كيفراد أو فرق أو مجموعات فيما يراه من مجاتت الدعايا وايعلن.

المادة الرابعا:
للعب است دام اسمه واورته الفرديا في مجاتت ايعلن بورط الحاىول على موافقىا النىادي ال طيىا
في إجران ايعلن من حيث الوكل والمضمون وأن يتقيد اللعب بما ادرت في وينه الموافقا طيلا مىدة
سريان العقد.

المادة ال امسا:
أن يطلع اللعب عل كافا القرارات الاادرة عن الو ارة أو اللجنا اتولمبيا والبارلمبيا السعوديا
واتتحاد والنادي فيما ي اه وأن يقبلها جميعا ً قبوت ً كاملً وبل أي تحفظ.

المادة السادسا:
يتول النادي معاقبا الطر

اللعب في حالا ارتكابه إحدى الم الفات المناوص عليها في لوائح اتتحاد

ولم تحدد لها عقوبا معينا أو في حالا إيقافه عن اللعب بسبب سون مسلكه وفقا ً للقواعد التاليا بعد
موافقا اتتحاد:
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أ .الحسم من الراتب مبل وقدرة ( )....................................في المرة األول
ب .الحسم من الراتب ( )....................................في المرة الثانيا
ج.
د.
ذـ.

المادة السابعا :
يتول النادي ار
مكل

مستحقات اللعب في حالا إاابا اللعب أثنان التدريب أو اللعب أو القيىام بمهمىا

بها من النادي وفقا ً للتفاق فيما بينهم.

المادة الثامنا:
يتول اتتحاد أو من يكلفه حسم كافا المنا عات التي تنوي بين النادي واللعب ويكون القرار الاادر في
ذ ه الحالا مل ما ً للطرفين.

المادة التاسعا:
يسري ذ ا العقد لمدة  ..........اعتبارا ً من تاري تنفــي ه ويُعتبر ذ ا العقد منتهيا ً في الموعد المحدد
له.

المادة العاورة:
يتم تسليم كافا اي طارات والمراسلت المرتبطا به ا العقد باليد إل طرفيه وبمقتض توقيع يفيد لك أو
عل العنوان المدون به ا العقد أعله مع الت ام كل طر

ب طاره اآل ر بما يطرأ عل ذ ا العنوان من

تغيير.

المادة الحاديا عور:
ي ضع ذ ا العقد وكافا المستندات المتعلقا به للقوانين والنظم واللوائح الاادرة من اتتحاد وتُعتبر كافا
اللوائح والقرارات الاادرة عن اتتحاد وما يطرأ عليها من تعديلت ج نا ً مكملً له ا العقد ويلت م بها
تماما ً كل من النادي واللعب.
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المادة الثانيا عور:
وـروط إضافيا متفق عليها بين اللعب والنادي المنتقل له
أ.
ب.
ج.
د.
ذـ.
و.

المادة الرابعا عور:
يُنف ذ ا العقد اعتبارا ً من تاري اعتماده من اتتحاد.

النادي الحالي

اللعب

النادي المنتقل له اللعب

اتســم :

اتســم :

اتســم :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التاري :

التاري :

التاري :

ال تم :

ال تم :

اعتماد اتتحاد
اتســم :
التوقيع :
التاري :
ال تم :
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