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مقدمة
بسم هللا فاطر السموات واألرض ،بسمم هللا فمال الحم والنمو ،،نحممك ربم علم
جميع النعم الت أنعمت بها علينا من ً
مفكمرا ولسمانًا ناطقًما للتعبيمر عمن كم مما
عقل
ً
نسع إليه ويوجك ف عقولنا.
يطي ل بمناسبة االنتهاء من العم الجماع التعاون من هذا االصكار من الئحمة
اللعبين المواليك.
أن أتقممكم لك م مممن تعمماون معنمما ف م اظهممار هممذا العم م  ....بجشي م ال ممكر و الص مه
وعظيم التقكير واالمتنان.
مممع تمنيممات لجميممع االنكيممة واللعبممين والمممكربين والفنيممين واإلكاريممين ومنسمموب
اللعبة من االستفاكة القصمو ،ممن ممواك همذال اللئحمة التم تعتبمر ممن الموضموعات
المهمة الت تسه أمورا ً عكة ف موضوع اللعبين المواليك.
مع تمنيات بك التوفي للجميع.

رئيس االحتاد

الدكتور خالد بن منصور الزغيبي

1

نبذة عن االتحاك
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 البنكية
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 التواص
Email : info@saudivb.org
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األجنب
الئحة اللع
التعريفات
التعريفات والعبارات والكلمات المست كمة ف هذال اللئحة تعن ما يل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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الوشارة
االتحاك
اتحاك بلك اللع
اللع
اللعبة
اللئحة
أنكية الكرجة الثانية
الموسم الرياض
األنكية
اللع المواليك المتواجك
بالكا
اللع المواليك المتواجك
بال ارج

وشارة الرياضة
االتحاك العرب السعوكي للكرة الطائرة
إتحاك الكولة الذي يحم اللع جنسيته
الع الكرة الطائرة المولوك ف السعوكية
لعبة الكرة الطائرة
الئحة اللع المواليك الصاكرة من االتحاك السعوكي للكرة الطائرة
ه األنكية الت تلع ف كوري المناط
هو الذي يحككال االتحاك سنويا ً وينته مع أ ر مباراة ف الموسم
جميع األنكية السعوكية المسجلة للعبة ف م تلف الكرجات
الع الكرة الطائرة المولوك بالسعوكية ويعيش عل أراضيها
بإقامة نظامية
الع الكرة الطائرة المولوك بالسعوكية ويعيش ارج أراضيها
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املادة األوىل
 1/1يح للناكي تسجي اللعبين المواليك حس التال :





عل
عل
عل
عل

مستو ،الكبار عكك إثنين ( )2العبين مواليك.
مستو ،ال با عكك إثنين ( )2العبين مواليك.
مستو ،النا ئين عكك ثلثة ( )3العبين مواليك.
مستو ،البراعم عكك أربعة ( )2العبين مواليك.

املادة الثانية
فترة التسجي
 1/2تكون فترة تسجي اللعبين المواليك مفتوحة طوا الموسم الرياض .

املادة الثالثة
الوثائ والمتطلبات لتسجي اللعبين المواليك.

 1/3صورة واضحة من هاكة الميلك السعوكية مصكقة من الناكي.
 2/3صورة من اإلقامة أو صورة جواش السفر مصكقة من الناكي.
 3/3موافقمممة طيمممة ممممن ولممم األممممر علممم التسمممجي فممم حالمممة كمممان عممممر
اللع ( )18عام ميلكي فما كون مصكقة من الناكي.
 4/3تعهمممك ممممن اللعممم بجنمممه لمممم يسمممج فممم أي نممماك مممارج أو اتحممماك آ مممر
وأنمممه لمممم يسمممب للعممم تمثيممم منت ممم بممملكال أو منت ممم كولمممة أ مممر،
ف مباراة رسمية.
 5/3صورة من االتفاقية المبرمة (العقك) بين اللع والناكي مصكقة ب تم الناكي.
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املادة الرابعة
 1/4تكمممون ممممكة قيمممك اللعممم فممم النظمممام الرقمممم هممم (موسمممم رياضممم واحمممك أو
موسممممين أو ثلثمممة مواسمممم رياضمممية ،حسممم اتفممما اللعممم ممممع النممماكي أو
المركمممش وبعمممك انتهممماء فتمممرة القيمممك كون تجكيمممكال وفقممما ً لةليمممة المتبعمممة فممم ذلممم
فإنمممه يمممتم تنسمممي اللعممم اليممما ً عبمممر النظمممام الرقمممم فممم اليممموم األ يمممر ممممن
الموسم الرياض إال إذا رأ ،االتحاك غير ذل ).
 2/4اسمممتناكا إلممم المممماكة السمممابقة وبعمممك انتهممماء فتمممرة قيمممك اللعممم ولمممم يرغممم
اللعمممم بالتجكيممممك لفتممممرة أ ممممر ،ورغمممم فمممم االنتقمممما لنمممماكي جكيممممك فيجمممم
عل ناكيه اتمام إجراءات نق كفالتة للناكي الجكيك ب ك مبا ر.

املادة اخلامسة
 1/5يسممممت بتسمممجي ممممن تجممماوش عممممرال ( )18عمممام مممميلكي ب مممرط أن يكمممون
يحمممم إقاممممة نظاميمممة سمممارية علممم كفالمممة النممماكي ويسمممج كلعممم مواليمممك
محترف (مع مراعاة الماكة الرابعة).
 2/5يسمممممت بتسممممجي مممممن لممممم يتجمممماوش عمممممرال ( )18عممممام ممممميلكي ب ممممرط أن
يكمممون يحمممم إقاممممة نظاميمممة سمممارية أو أن يكمممون مضمممافا ً إلممم إقاممممة ولممم
أمرة ويسج كلع مواليك هاوي (مع مراعاة الماكة الرابعة).

املادة السادسة
 1/6اللعممم المواليمممك المتواجمممك مممارج السمممعوكية وتجممماوش ( )18عمممام مممميلكي
ال يح له التسجي إال عل كفالة الناكي الراغ بتسجيله.
 2/6اللعمممم المواليممممك المتواجممممك ممممارج السممممعوكية ولممممم يتجمممماوش ( )18عممممام
مممميلكي يحممم لمممه التسمممجي إذا كمممان ولممم أممممرال متواجمممكا ً كا ممم المملكمممة
واللع مضافا ً ف سج ول أمرال.
 3/6اللعمممم المواليممممك المتواجممممك كا مممم السممممعوكية وأصممممبت عمممممرال متجمممماوشا ً
( )18عام ميلكي يتم تسجيله (مع مراعاة الماكة ال امسة).
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 4/6اللعمممم المواليمممممك المسممممج بنممممماكي وكممممان عممممممرال أقمممم ممممممن ( )18عمممممام
ممممميلكي ثممممم أصممممبت عمممممرال متجمممماوشا ً ( )18عممممام تقممممع علمممم مسممممئولية
الناكي إصكار إقامة (فوراً) وعل كفالة الناكي.

املادة السابعة
 1/7فممم حالمممة حصمممو اللعممم المواليمممك علممم الجنسمممية السمممعوكية يجممموش للنممماكي
تسجي الع مواليك آ ر ف أي وقت بكال ً عنه.
 2/7فممم حالمممة حصمممو اللعممم المواليمممك علممم الجمممواش السمممعوكي تنطبممم عليمممه
المممماكة السمممابقة ممممع مراعممماة ماجممماء فممم المممماكة ال امسمممة وبمممما اليتعمممارض
مع األنظمة واللوائت المنظمة لذل .

املادة الثامنة
 1/8ال يجممموش إ مممرا اللعممم رسمممميا ً إال بعمممك اسمممتكما إجمممراءات تسمممجيله وبعمممك
موافقة االتحاك.
 2/8يممممكفع النمممماكي للتحمممماك مبلمممم ( 1000لاير) عممممن كمممم العمممم مواليممممك رسممممم
تسممجي اللعممم ولمممن تمممتم الموافقمممة علممم التسمممجي إال بعمممك إيمممكاع المبلممم فممم
حسا االتحاك وتقكيم ما يثبت ذل .

املادة التاسعة
 1/9يمممتم تطبيممم لممموائت وشارة الرياضمممة واالتحممماك فممم طريقمممة تسمممجي وتصمممنيف
وتثبيمممت وتنسمممي اللعبمممين المواليمممك مممل الموسمممم الرياضممم لكممم عمممام ممممع
عكم اإل ل باالتفاقية المبرمة بين الطرفين.

املادة العاشرة
 1/10يبكأ الموسم الرياض الجكيك حس الئحة الوشارة أو حس مايحككال االتحاك.
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املادة احلادي عشر
 1/11ال يجممموش إعمممارة اللعممم المواليمممك إلممم نممماكي آ مممر إال إذا رأ ،االتحممماك
غير ذل .
 2/11ال يجمموش انتقمما اللعمم المواليممك إال بعممك إسممقاط أسمممه وتنسمميقه مممن
ناكيممممه السمممماب أثنمممماء فتممممرة التصممممنيف والتثبيممممت أو انتهمممماء االتفاقيممممة
(العقك) المبرمة بين الطرفين أو حس ما ير ،االتحاك.

املادة الثانية عشر
 1/12اللع م المواليممك الممذي يحص م عل م جممواش سممفر سممعوكي يعام م معاملممة
اللعبين السعوكيين ف التسجي والتصنيف والم اركات.
 2/12يج أن يكون تواجك اللع المواليك ف المملكة بطريقة نظامية.

املادة الثالثة عشر
 1/13يجممممم أن يلتمممممشم اللعممممم المواليمممممك بقممممموانين المملكمممممة واللممممموائت
واألعراف والعاكات والتقاليك.

املادة الرابعة عشر
 1/14يسممممري تطبيمممم العقوبممممات علمممم اللعمممم المواليممممك مممممن النمممماكي أو
االتحاك أو الوشارة وف اللوائت واألنظمة.

املادة اخلامسة عشر
 1/15أي لف بين الناكي واللع لضممان حقمو الطمرفين يمتم معالجتهما عمن
طري االتحاك وبنا ًء عل االتفاقية المبرمة بينهما (العقك).
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املادة السادسة عشر
 1/16االتحممماك همممو الجهمممة الم تصمممة بتفسمممير أي مممماكة ممممن ممممواك اللئحمممة
وتعممكي أحكامهمما ويحمم لممه ات مماذ القمممرارات المناسممبة فمم كمم ممما لممم يمممرك
له نص ف اللئحة وتعتبر قراراته نهائية.

املادة السابعة عشر
 1/17يعتمك العم بموج هذال اللئحة اعتبارا ً من .2022/1/1
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ملحق رقم ( )1العقد
عقك تسجي الع مواليك
اتف ك من:
ناكي ........................ :ويمثله..................................................... :
الصفة...................................... :
واللع  ................................... :الصفة :الع مواليك

محترف

هاوي

الكرجة............................... :
مكة تسجي اللع

موسم واحك

موسمين إثنين

ثلث مواسم

اعتبارا من موافقة االتحاك السعوكي للكرة الطائرة لتمثي الناكي.
 يلتشم الطرفين باللوائت الصاكرة من وشارة الرياضة واللجنة األولمبية السعوكية
واالتحاك السعوكي للكرة الطائرة.
ال روط ال اصة بين الطرفين إن وجكت:
.......................................................................................... .1
.......................................................................................... .2
.......................................................................................... .3
.......................................................................................... .4
.......................................................................................... .5
.......................................................................................... .6
وعل ذل جر ،التوقيع
النادي

الالعب
االسم /
الصفة /
التوقيع /
التاريخ /

االسم /
الصفة  /العب مواليد
التوقيع /
التاريخ /

تم
الناكي

مصادقة االتحاد السعودي للكرة الطائرة
المدير التنفيذي:

تصكي
االتحاك

التوقيع :
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