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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

وتزويدنالدرجاتعلجميالسلةلكرةالسعودياالتحادنمناعتمادهانيتمالسلةكرةتخصتدريبةشهاداتعىلالحصولوالمدرباتالمدربي  نعىليجب1.1

منهابنسخةاالتحادن

نشهادةعىلعىلحاصلالناديكوادرنمنأيأونة/المدربيكونان1.2  
 
معالتعاقدنبعدناألوىلأشهرنالثالثةخاللعليهانيحصلأوناألوليةاإلسعافاتف

منهابنسخةاإلتحادنوتزويدنالنادي

oالقادةإعدادنمعهدنمناألوليةاإلسعافاتشهادةعىلالحصولالممكنمنhttps://twitter.com/ldi_saudi?s=11))

ضمن15عنالالعبي  نعددنزادنإن.العب15لكلمدربهناكيكونانيجب1.3 مدربمساعدنهناكيكونأنالمفتر

ةحسنبشهادةاإلتحادنتزويدن1.4 للمدربي  نمعتمدةجهةأيمنوسلوكست 

https://twitter.com/ldi_saudi?s=11)


المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

نالملعبيكونأن2.1 وطالمقاييسوفق(صاالتن)داخىل  ناالتحادنبشر xم28:السلةلكرةالدوىل  xقدم91.9)م15 إلقامةوذلكإيجارنأونملككانإن-(قدم49.2

عليهاالمباريات

نالتمارينإقامةيمكنك*  
 
ايكنلمإذان)عقدهناكيكونأنيجبولكن،تفضلهمكانأيف

ً
نملعبمع(مملوك نالمقاييسوفقداخىل  نوالمعايت   

ندونةمالتر  
 
الالئحةهذهف

.المبارياتإلقامة

نالصورةFIBAقانونوفقالملعبتخطيط2.2  
 
(أ)الملحقف

:األرضية2.3

:األرضياتلتفاصيلالتاليةالصفحةعىلاالطالعالرجاء*

م19عنالعرضيقلوالنم32عناألرضيةطوليقلالنأن2.3.1

أرضيات صناعية  أرضيات خشبية تركيبية أرضيات خشبية دائمه 
(  باركيه)

نوع األرضية/ الدرجة 

دورينالدرجةنالممتازةن

دورينالدرجةناألوىلن

دورينالدرجةنالثانية



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

األرضيات الصناعية كيبيةاألرضيات ال تر الدائمةاألرضيات الخشبية أداء المنشئات

٪75-٪ن45:نمرونةنمختلطة|ن٪ن75-٪ن25:ننقطةنمرنة
٪75-٪ن45:نمركبنمرن|ن٪ن75-٪ن40:نالمساحةنالمرنة

٪نمننالمتوسط5±ن(نالمطلق)التوحيدن

٪75-٪ن50
(٪نمننالمتوسط5±ن(:ن)المطلق)التوحيدن

تخفيض القوة 

ملم3.5≥ن:نمرونةنمختلطة|ن3.5≥ن:ننقطةنمرنة
مم5.0-ممن1.5:نالمرونةنالمدمجة|نممن5.0-ممن1.5:نالمنطقةنالمرنة

ممنمننالمتوسط0.7±نالتوحيدن

مم5.0-ممن1.5≤ن مم5.0-ممن2.3≤ن

التشوه العمودي 
(ملمنمننالمتوسط0.7±ن:ن)التوحيد

٪90≤ن
٪نمننالمتوسط3±ن(نالمطلق)التوحيدن

٪93≤ن
(٪نمننالمتوسط3±ن(:ن)المطلق)التوحيدن

ارتداد الكرة 

ين110-ينن80:نالمتوسط ين110-ينن80:نالمتوسط مقاومة االنزالق 

مجم1،000≤ن مجم80≤ن مقاومة االحتمال للتهالك 

N/A
٪45≥ن

(وحدات10فرقن≥ن)التوحيدن
اق  اللمعان التر

مم0.5المسافةنالبادئةنالدائمةن مم0.5المسافةنالبادئةنالدائمةن الحمل المتداول 

المنشآت2.

األرضياتتفاصيل2.3



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق أ

تخطيط الملعب



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

ناالتحادنقانونوفقسلةقاعده2.4 (بالملحق)السلةلكرةالدوىل 

نالعلويةالحافةمنم3.05ارتفاعهايكون-الحلقة2.5
ا
ناإلتحادنقانونوفقالملعبسطحإىلنزول السلةلكرةالدوىل 

نتكونوأنسم46التنظيمحلقةقطرنيبلغأنيجب.الفوالذمنمصنوعةالحلقةتكونأنيجب*  
 
(أفقًيا)الخلفيةاللوحةمنتصفف

نالحدن)م1.05×م1.8-الخلفيةاللوحات2.6 ن1.2و،(مم19للسمكاألدن  النهايةخطمنمتر

نالخلفيةاللوحةتكونأنيجب* نسطحوذاتعاكسةغت  .للكشمقاومةالخلفيةاللوحةتكونأنيجب،الزجاجمنمصنوعةكانتإذان.مسطحأمام 

اتوفقالملعبيكونأن2.7 وطالخاصةواألدواتالتجهت   ناالتحادنبشر :التاليةالسلةلكرةالدوىل 

بهمالخاصةاالستحماموغرفالمياهدوراتمعمالبستبديلغرفتي  ن✓

نمياهدورات✓  
 
ن)الموقع/الصالةف  

ننسان  الخاصةاالحتياجاتولذوي(ورجاىل 

.الممتازةللدرجةمتفرج500واألوىل،الثانيةللدرجةمتفرج200عنيقلالنلمانيتسعمدرج✓

طبيةعيادةغرفة✓

ونيةالنتائجلوحة2.8 ونيةحائطساعةونالكتر نالصورةوفقالكتر  
 
س.دالملحقونجالملحقف

جي  نعىلثانية24ساعة2.9 نأونالتر  
 
نف الملعبجنتر 

الحكامطاولة2.10

البدللالعبي  نمقعدين2.11



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

اإلضاءة2.12

الكمية الوحدة وصف األعمال رقم البند

وحداتناإلنارة 2.12

نوالصناديقنواألسالكنوكلنمايلزمنإلتمامنالعمل نجميعنالمواست 
ا
نوموصفنبالمخططاتنشامال نالوجهنالكاملعىلتوريدنوتركيبنوتشغيلنوحداتناإلنارةنكمانهونمبي  

عدد 4
زمتكنمنننوعن60فنن220واتن20*ن4وحدةنإنارةنتركبنباألسقفنالمستعارةنقدرةن ذاثننإشعالنرسي    عنومعاملنقدرةنمرتفعنمعنعاكسنمننالتر

F7
أ

عددن 18
ائحناأللومنيومنقدرةن نمننذاث60ف،ن220واتنجهد20*1وحدةنإنارةنتركبنباألسقفنالمستعارةنرسر اشعالنرسي    عنومعاملنقدرةنمرتفعنونارسر

يك   F2منننوعيةننااللكت 
ب

عددن 10 نالبندنالسابقنولكننمعنوحدةنإنارةنقدرةن
 
ج F3واتننوعيةن40*ن2كمانف

عددن 4 نمننااللومنيومنالمتماثلننوعيةن/نذاثن60/ف220وحدةنإنارةنظاهرةنجهدن F5اشعالنرسي    عنمعننارسر د

عدد 8 IP55واتنمقاومةنللعواملنالجوية،نالجسمنمصنوعنمنناأللمونيومنالمصقولنودرجةنالحمايةن400وحدةنانارةنغامرةنقدرةن ه

عدد 40 ذاثنمعنقضيبنللتعليق60فنيجبنبياننشدةنتدفقناإلنارةننن220واتنونجهدن400*1وحدةنأنارةنلالسقفنالمستعارةنقدرةن و

عدد 3 فن220/نوات18*ن1وحدةنإنارةنجداريةندائريةنبأنوارنمتوهجهنألسفلنقدرةن ز

عدد 16 IP54سمنمنناالوبالنودرجةنحمايةن40جداريةنمعنعاكسنمننقطرنذاث60/نفن220/واتن125*1وحدةنإنارةنبخارنزئبقنقدرةن ح



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

المكيفات2.13

الكمية الوحدة وصف األعمال رقم البند

التكييفأعمال 2.13

يد و التدفئة  والجمعية (  (SMACNAوالمواصفات القياسية  (ASHRAE)توريد و تركيب و تشغيل كامل نظام التدفئة و التهوية و التكييف طبقا  لتوصيات الجمعية األمريكية للتتر
NFPA))الوطنية لمكافحة الحريق 

نشاملةنجميعنمانيلزمنمننمجارينالهواءنووحداتنال(نامريكيهناوناوروبيةنالصنع)توريدنونتركيبنوناختبارنونتشغيلنوحداتنتكييفنهواءنمركزيةنمدمجهنتركبنعىلنالسطحن تحكمنووحداتنتوفت 
موستاتنوجميعناإلكسسواراتنونالقواعدنواالفايزنوخالفهنونكلنمانيلزمنإلن ملنطبقانللمخططاتنونالعملنعىلنالوجهناألكهاءالطاقهنومتطلباتنايقافنالحريقنوالفالترنالقابلةنللغسيلنوالتر

المواصفاتنوالقواعدنالفنيه
أ

(PACU-1 & 2)وحدةنتكييفن ب

86KW:ننالسعةنالحراريةنللتدفئة ج

د 15000CFM:نننتدفقنالهواء

2 عدد يدن يدن50سعةنالتتر طننتتر ه

FCU1and DCU-1 (Concealed Ducted)وحدةنتكييفنمننالنوعن و

1 عدد يدن يدن1.5:نالسعةنالكليةنللتتر طننتتر ز



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

المكيفات2.13

الكمية الوحدة وصف األعمال رقم البند

التكييفأعمال 2.13

مراوح الشفط 

توريدنونتركيبنوناختبارنونتجربةنمراوحنالشفطنونالتوصيالتنونكلنمانيلزمنلتكوننجاهزةنحسبنالمواصفاتنونالمخططاتنوناألصولنالفنية أ

1 عدد (EF1) مراوحنتركبنعىلنالسطح(Centrifugal type) ن/3قدمن1075كميةنالهواءن ناالستاتيك  مياهن˝0.3دقيقةنالضغطنالخارجر  ب

1 عدد (EF2) مراوحنتركبنعىلنالسطح(Centrifugal type) ن/3قدمن1000كميةنالهواءن ناالستاتيك  مياهن˝0.3دقيقةنالضغطنالخارجر  ج

1 عدد (EF16) مراوحنتركبنعىلنالسطح(Centrifugal type) ن/3قدمن450كميةنالهواءن ناالستاتيك  مياهنننننن˝0.3دقيقةنالضغطنالخارجر  د

مجاري الهواءأعمال

3800 كجم

طبقانلمانهونمذكورن (DOUBLE SKIN)وتكونن (G90)اعمالنمجارينالهواءنمننتوريدنونتركيبنمجارينالهواءنالداخليةنوالخارجيةنمننصفائحنالفوالذنالمجلفنن
ونالسعرنيشملنتوريدنونتركيبنالخامداتنالحجميةنلجميعناألفرعنونخامداتنالحريقنونالدخاننعىلن(SMACNA)بالمخططاتنونحسبنالمواصفاتناالمريكيةن

انلمواصفاتنطبقخطوطنالتغذيةنونالراجعنونعندنعبورنمجارينالهواءنمننمنطقةنإىلنأخرىنعىلنإننتكوننمننالنوعنالمزودنبموتورنونيتمنربطهنبنظامنالتحكمنون
(NFPA)قنالجدراننوناألسقفنونوسائلنالتعليقنونالمساندنونأ نتختر  

يليكنونالسليكوننحولنجميعنمجارينالهواءنالتر شفنونبوابنالكمعنمانعاتنتشبنمنناالكلت 
ممنونجميعنالملحقاتنونكافةنمانيلزمنن6فوهةنجرسيةنلدخولننهواءنالراجعنونالهواءنالمتجددنمزودةنبشبكةنسلكنذاتنفتحاتن



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

المكيفات2.13

الكمية الوحدة وصف األعمال رقم البند

التكييفأعمال 2.13

العزل الحراري لمجاري الهواء

500 2م نجالسنوذلكنللمجارىنالداخليهن3م/كجمن24ممنونكثافةن25العزلنالحرارينيكوننبسماكةن مننالفايتر أ

500 2م ائحنااللمنيومنبالسماكاتنالمناسبه3م/كجم48ممنوكثافةن50العزلنالحرارينللمجارىنالخارجيهنبسماكةن معنالتغليفنبشر ب

(نعادم&نراجعن&نتغذيةن)مخارجنالهواءن ج

لياتنوكلناإلطاراتنعادمنونتحقيقنكمياتنالهواءنالمطلوبهنوالبندنيشملنتوريدنالجري&نراجعن&توريدنونتركيبنوناختبارنونتجريةنونتشغيلنمخارجنالهواءنتغذيةن
يننباللونناألبيضنونكلنذلكنطبقانللمخططاتنونالمواصفاتنالفنيةنوالمقاسات -:التاليهوالمثبطاتنمشكلةنمننسبيكةنااللومنيومنبدهاننالبولستر

د

22 عدد بوصةنللعادم6×بوصةن6 ه

10 عدد بوصةنللعادم4×بوصةن4 و

2 عدد بوصةننللتغذية12×بوصةن12 ز

18 عدد RRCDØ18inchsللراجعنن ح

20 عدد ط RRCDØ20inchsللتغذيةنن



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق ب

قاعدة السلة



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق ج

ونية لوحة النتائج اإللكتر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق د

ونية ساعة الحائط اإللكتر



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

نكحدنسلةكورن10هناكيكونأن3.1 :أدن 

الرجاللفئة7مقاسكورنالسيدات،لفئة6مقاسكورن*

ناإلتحادنقبلمنمعتمدةتكونالكورة* (حالياMolten)السلةلكرةالدوىل 

فوقفمانسنة18يكونواأنيجبالالعبي  نأعمارن❖

نكحدن10يكونفريقلكلالالعبي  نعددن❖ أقىصكحدنالعب20وأدن 

الالعبي   



اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

وتوكوالتنالصحيةنالصادرةنمننوزارةنالصحةنووزارةنالرياضةنواإلتحادنالسعودينلكرةنالسلة4.1 منالمنشأةنباللوائحنوالتر  
يجبنأننتلتر

ًرانواإلحتفاظنبالتقارير(نأشهر3كلن)يقومناإلتحادنبفحصنسالمةنملعبنكرةنالسلةنبالكاملن4.2 لضماننعدمنوجودنمخاطرنقدنتسببنض 

نمنن4.3 نباللعبنأكتر ناألسبوعن20عدمنإلزامنالالعبي    
 
ساعةنف

ارنلضماننبقاءنالمنشأةنآمنة4.4 نحالةنحدوثنأينأض   
 
يجبنإجراءنالصيانةنللمنشأةنوأجهزةنالسالمةندوريانأونف

طنالنادينعندنقبولنالالعب4.5 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/يشتر
ً
كنالئقنطبيا نيفيدنأننالمشتر ةنتقديمنكشفنطتر 

ن➢  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos20:نللحصولنعليهانالرجاءنعىلنلالعبنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن➢ ن/نومننثم،نعىلنالمستشف   
نمننقبلنمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos10:نالعيادةنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

http://sfsm.org.sa/mos20
http://sfsm.org.sa/mos10


اطات الفنية / أ السالمة/ 4االشتر

السالمة.4

ن4.6  
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمنناالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصان  نولكن.نةنمعتمدنعالجنطبيع   

نحالنتوفرنأخصان   
 
نمعتمد،نيمكننف غت 

ن  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos30:نالتقديمنعىلناعتمادهنمننخاللنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن** نالعالجنالطبيع  نمجموعةنمنناألخصائيي    
نالرياض  نحالناالحتياج،نيوفرناالتحادنالسعودينالطتر   

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

ن-إسعافات أولية 4.7 نالرابطنالتاىل   
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجبنأننتوفرنالنادينأثناءنالمبارياتنونالتماريننحقيبةنإلسعافاتناألوليةنوالمعداتنالكافيةننالمذكورةنف

نون  
ناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  سيارةناسعافناثناءنالمبارياتناننامكنحسبنمعايت 

/http://sfsm.org.sa/nafes:نلراحتكم،نلقدنقمنانبإعدادنحقيبةنإسعافاتنأوليةنجاهزةنإذانرغبتم،نللحصولنعليها،نالرجاءنالضغطنعىل**

ن)ريالنسعودي12,650:نالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حتر

ى✓ ن)ريالنسعودين14,375:نالحقيبة الكتر (شخص100حتر

  نظام إنذار الحريق4.8
 
وط الدفاع المدن عىل حسب شر

http://sfsm.org.sa/mos30
http://sfsm.org.sa/mos40
http://sfsm.org.sa/mos70
http://sfsm.org.sa/nafes/


المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

وطنونظامنمسابقاتناإلتحادنالمختلفةنلجميعنالدرجاتن5.1 امنبشر ن)االلتر   
(ننيتمنارسالهنلألنديةنقبلنبدايةنالموسمنالرياض 

نينظمهاناإلتحاد5.2  
نالمسابقاتنالتر  

 
المشاركةنف

يزودنالنادينإسمنوشعارنوزينمعتمدنلإلتحاد5.3

تقبلنجميعنالفرقنببثنالمبارياتنمننقبلناإلتحاد5.4

نالمجموعةنالممتازةنفقط،ن-دعاية و إعالن5.5  
 
نملعبنأإننكانتنالمب)يحقنلالتحادنبوضعنرعايتهنعىلنأرضنالملعبنورعاةنالفريقنعىلنالجدراننبالنسبةنللفرقنف  

 
اراتنقائمةنف

(النادي

  المنافسات5.6
 
:  عدد الفرق المشاركة ف

كأس اإلتحاد
دوري الدرجة الثانية

(بطولة المناطق)
دوري الدرجة األوىل الدوري الممتاز

16-32 مناطقنالمملكة 10 10 عدد الفرق للرجال

- مناطقنالمملكة - 10 عدد الفرق للنساء



المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

نأصحابنالمركزينناألولنون5.7 نمننالدرجةنالممتازةنإىلنالدرجةناألوىلنوسيتمنصعودنالفريقي   نأصحابنالمركزيننالتاسعنوالعارسر نمننالدرجةناألوىلننإىلنثاليهبطنآخرنفريقي    
ان 

نالموسمنالمقبل  
 
الدرجةنالممتازةننف

نمننالدرجةناألوىلننإىلنالدرجةنالثانيةنوسيتمن5.8 نأصحابنالمركزيننالتاسعنوالعارسر نيهبطنآخرنفريقي   نمننالدرجةنالثانيةنإىلناألولنوالثأصحابنالمركزيننصعودنالفريقي    
ان 

نالموسمنالمقبل  
 
الدرجةناألوىلنف

لمزيدنمننالتفاصيلنالرجاءنالرجوعنإىلنالالئحةنالعامةنللجنةنالفنيةنوالمسابقات•

نالمعس5.9  
 
اطاتنوالتعليماتنالمنظّمةنللمشاركاتنالداخليةنونالخارجيةنسواءنف صدرناللجنةناألولمبيةنالعربيةنالسعوديةنواالتحاداتناالشتر

ُ
أونالبطوالتنأونتكرات

.المسابقاتنوتعميمهانعىلناالتحاداتنالرياضيةنللعملنبموجبها



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

:مرفقاتنالتاليةبالللحص  ولنعل  ىنعضوي  ةناإلتح  ادنيج  بنعل  ىنالنادينالتق دمنبطل بنإل ىناإلتح ادنالسعودينلكرةنالسلةنقبلنشهريننمننبدايةنالموسمن6.1

نعل  ىنالنش  اطنواللعبة❖ بي  اننبأس  ماءنومؤه  التنوخب  راتنالفنيي  ننوالمش  رفي  

اتنالقائمة❖ بياننيتضمننالمنشآتنوالمالعبنوالتجهت  

امنبمانيصدرنعنناإلتحادنمننلوائحنوقراراتنوتنظيمات❖ إقرارناإللتر 

نإيصالنسدادنالرسومنالمقررنالنضمامنلعضويةناإلتحاد-للرجالن❖ ةنآالفنريالنسعودي)سنن.ر10،000وه  (ننعشر

نإيصالنسدادنالرسومنالمقررنالنضمامنلعضويةناإلتحاد-للنساءن❖ (ننخمسةنآالفنريالنسعودي)سنن.ر5،000وه 

خيصنمننقبلنوزارةنالرياضة وذلكنيتمنبعدنالحصولنعىلنالسجلنالتجارينمننقبلنوزارةنالتجارةنوالتر

يوم انمننتاري    خنرفعنالطلبنمننقبلناألمانةنالعامةننلالتحاد(نثالث ون)30يق ومنمجل سنإدارةناإلتحادننبدراس ةنالطل بنوإص دارنق رارهنخاللن6.2

اطاتنالفنية6.3 يقومناإلتحادنالسعودينلكرةنالسلةنبعمليةنالتدقيقنوالتأكيدنمنناإلشتر

القرارف  ينطل  بناإلنضم  ام،نوت  زودنالوزارةنبصورةنمنونيت  منإخط  ارنمق  دمنالطل  بنبق  رارنمجل  سناإلدارةنخ  اللنخمس  ةنعش  رنيوم  انم  ننتاري  خنالموافق  ةنعل  ىنالعن  واننالم  د6.4

نف يناإلتح ادنم ننتاري خنص دورنق رارنمجل سناإلدارة*
ً
.ننيعتب رنطال بنالعضوي ةنعض وا

رانولطال  بنالعضوي  ةنالح  قنف  ينالتظل  منم  6.5 يوم  انم  ننتاري  خنإبالغ  هنبالق  رار،ن15الق  رارنإل  ىنالوزارةنخ  اللنننف  ينحال  ةنت  منرف  ضنالطل  بنم  ننمجل  سناإلدارةنيج  بنأننيك  وننالق  رارنمتر
ويك  وننقرارهاننهائيا

نالطلبنرف عناألمرنللوزارةنإلتخاذنالق هإذانل منيت منإب الغنطال بنالعضوي ةنبق رارنمجل سناإلدارةنرسميانخ اللنالم ددنالمش ارنإليه انف ينالفق راتنالس ابقة،نفإن هنيح قنل6.6  
 
نف  

رارنالنهان 
نيومانمننوروده(ن30)وذلكنخاللن ثالثي  



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

الفريق األول الرجال

ريالنسعودي27,000 الدرجة الممتازة 

ريالنسعودي27,000 الدرجة األوىل 

عددنالمبارياتنللمستضيفxسن.ر2,500 الدرجة الثانية 

الفريق األول النساء

5,000 بطولة المملكة



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

العقوبات
المخالفة

المرةنالثالثه المرةنالثانيه المرةناألوىل

اطاتنالخاصةنبالمنشأة مخالفةناالشتر

إيقافنالعضوية ن3،000 ريالنونتحذيرنكتانر  ريالنوتحذيرنشفوين1،000 نأبراجنكرةنالسلةن  
 
خللنف 1

ريالن5،000 ريالن1،000 ريالن500 عدمنتوفرنساعةنالحائطنأونخلل 2

ريالن2،000 ريالن500 ن تحذيرنكتانر  ثانيةنن24عدمنتوفرنساعةن 3

ريال1،000 ن500 ريالنونتحذيرنكتانر  شفويتحذيرن عدمنجاهزيةندوراتنالمياه 4

ريال1،000 ن500 ريالنونتحذيرنكتانر  شفويتحذيرن نقابلنلإلستخدام عدمنجاهزيةنغرفةنالمالبسنأونغت  5

ريالن3،000 ن1،000 ريالنونتحذيرنكتانر  ريالن500 عدمنجاهزيةنطاولةنالحكامنوناألدواتنالخاصةنبهانن 6

--------------------- ----------------------- إيقافنالعضويةن ناألرضيةنأونوجودنعيوبن  
 
إعاقة/نخللنف 7

ن اطاتنالخاصةنبالئحةنالمدربي   مخالفةناالشتر

----------------------- ريالنوإيقافنالعضويةن10،000 ريالن5،000 نمنناإلتحاد نمرخصي   نغت  نمدربي   تعيي   8

ن1،000 ريالنونتحذيرنكتانر  شفويريالنونتحذيرن500 ريالن500 عدمنتجديدندورةناإلسعافاتناألوليةن 9

ريالن3،000 ريالن1،000 نتحذيرنن كتانر  نعننالعددنالمحددنلكلنمدربن زيادةنعددنالالعبي   10



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

العقوبات
المخالفة

المرةنالثالثة الثانيهالمرةن المرةناألوىل

اطاتنالخاصةنباألدوات مخالفةناالشتر

تعليقنالعضوية نريالنونتحذيرنن5،000 كتانر  شفويتحذيرنريالن2،000 نلكرةنالسلة عدمنتوفرنالكرةنالمعتمدةنمنناإلتحادنالدوىل  11

اطاتنالسالمةن مخالفةناشتر

ريالن5،000 ريالن1،000 ريالن500 العيادة/نعدمنتوفرنغرفةنالعالجن 12

ننإيقافنالعضون5،000  
 
يةريالنوالنظرنف شفويريالنونتحذيرن1،000 ريالن500 عدمنتوفرناإلسعافاتناألوليةن 13

نإيقافنالعضون5،000  
 
يةريالنونالنظرنف شفويريالنونتحذيرن3،000 ريالن1،000 ن نعالجنطبيع   

عدمنتوفرنأخصان  14

تعليقنالعضوية نريالنونتحذيرنن5،000 كتانر  ريالن3،000 نمنن نعىلنالتدريبنأكتر ساعاتن4إلزامنالالعبي   15



 
 
شكـــرا


