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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

ر"للبادلالسعوديةاللجنةمنتدريبشهادةعىلالحصول1.1 السعوديةلجنةالقبلمنالدوليةلشهاداتلمعادلةو،"القادةأعدادربمعهدرممثلةالرياضةوزارةنظامعب 

راالتحادرمعبالتنسيقللبادل رللعبةوالقاريالدول  يدرعب  رالب   
ون  .info@saudipadel.saااللكبر

:(أملحق)مستوياتعدةعىلالشهاداتتتوفر 1.2

:للدورةحضور شهادة1.2.1

.(فقطوالمعرفةالرياضيةالثقافة)التدريبمهنةممارسةعليهارالحاصلتخولالر

:األولالمستوىشهادة1.2.2

ةمعتمدةبادلتدريبشهادةعىلحاصل)سنة12تحتللناشئي  رالبادللعبةتدريبمهنةممارسةعليهارالحاصلتخول .(سنةعنتقلالروخب 

  المستوىشهادة1.2.3
 
:الثان

ةمعتمدةبادلتدريبشهادةعىلحاصل)العمريةالفئاتلكافةالبادللعبةتدريبمهنةممارسةعليهارالحاصلتخول رسنتي  رعنتقلالروخب   
 
.(البادلرياضةريبتدف

:الثالثالمستوىشهادة1.2.4

افالعمريةالفئاتلكافةالبادللعبةتدريبمهنةممارسةعليهارالحاصلتخول رواالشر  
ةمعتمدةبادلتدريبشهادةعىلحاصل)بادلناديعىلالفن  تقلالروخب 

رسنواتأرب  ععن  
 
رالبادلرياضةتدريبف

 
رورمحليا

 
.(دوليا

:دوليةشهادة1.2.5

ةمعتمدةبادلتدريبشهادةعىلحاصل)البادلمدربي  ررئيسمهنةممارسةعليهارالحاصلتخول رسنواتأرب  ععنتقلالروخب   
 
رالبادلرياضةتدريبف

 
رمحليا

 
.(ودوليا

mailto:info@saudipadel.sa


المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق أ
مستويات شهادات التدريب و الفئات السنية

شهادة 
مستوى دول  

شهادة 
مستوى 
إقليم  

شهادة 
3المستوى 

شهادة 
2المستوى 

شهادة 
1المستوى 

شهاة حضور فئة التدريب/ المهام 

  عن اللعبة
 
  و الثقاف

 
اإلثراء المعرف

(سنة12تحت )تدريب فئة ناشئي   

(سنة18تحت )تدريب فئة شباب 

(سنة فما فوق18)تدريب فئة رجال وسيدات 

اف عىل المدربي    اإلشر

إعداد برنامج تدريب



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

.(عضوية/ترخيصبند الرسوم.7أنظر)للبادلالسعوديةاللجنةلدىبادلمدربمهنةلرخصةالسنويةللرسومالمدربي  رجميعتسديدر1.3

ر5منيكونبحيث)المالعبعددربزيادةالعددرويزيدر.(أقىصكحدرمالعب4لكلواحدرمدرب)المالعبعددرمعالمدربي  رعددرتناسب1.4 رمدربمالعب8ال   
 
إضاف

.الخ...

ربرنامجوجودر1.5  
رفن  رأيام4)العمريةالفئاتلكافةللتدريبأسبوع   

 
ركحدراألسبوعف ربالمالعبمعلن(أدن  ونيةالمنصاتوعب  افااللكبر فبإشر سرئيأورمشر

تهتقلوالربالناديالمدربي  ر رسني  رارب  ععنخب   
 
.(الثالثالمستوىشهادة)البادلرياضةف

رحسب)المختصةالجهاتمنومصدقةسنتي  ركلتجددرأوليةإسعافاتشهادةعىلالمدربي  رجميعحصول1.6 الصحيةاتوالهيئالسعودياألحمررالهاللمعايب 

رالحدربمعيارر راألدن 
 
رسنويا (https://mutaaheb.srca.org.sa/#!/homeمتأهبمنصةعب 

رالئقي  رالمدربي  رجميعيكونأن1.7
 
رتقريرروفقصحيا رمركزرمنسنويطن   ريرسلالصحةوزارةلدىمعتمدرصح 

 
رسنويا يدرعب  والب  رااللكبر  

رخصةلتجديدرللجنةن 

.(عضوية/ترخيصبند الرسوم.7أنظر)info@saudipadel.saبادلمدرب

ةذورالمدربي  رجميعيكونأن1.8 الجهاتلدىارقضايأورللبادلالسعوديةاللجنةلدىمخالفاتأورشكوىأيعليهمسجلتأنيسبقولمحسنوسلوكحسنسب 

.المختصة

ام1.9 رالعملبأنظمةالمدربي  رجميعالبر   
 
رابط).للبادلسعوديةالاللجنةأنظمةوربهارالمرتبطةوالمهنالبدنيةاألنشطةممارسةأنظمةورالسعوديةالعربيةالمملكةف

(للبادلالسعوديةاللجنة

ام1.10 ربالزيالمدربي  رجميعالبر   
ةوأثناءالناديبشعاررالتدريبيةالحصصأثناءالكاملالرياض  .والمراقبةيشالتفتللجانالميدانيةوالزياراتالعملفبر

https://mutaaheb.srca.org.sa/#!/home
mailto:info@saudipadel.sa
http://saudipadel.sa/


المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

ام2.1 رللبادلالسعوديةاللجنةعنالصادررالبادلبمالعبالخاصةوالمقاييسالمواصفاتبكتيبااللبر   
 
رالموقعف  

ون  رخصةعىلللحصولية،الدورروتحديثاتهااللكبر

راالتحادرمنالمعتمدةوالمقاييسللمواصفاتمطابقملعب .بملحقعىلاالطالعنأمل-هنااضغطالكتيبرابط.للبادلالدول 

ام2.2 رلالتحادرالدوريةبالتعليماتاإللبر  رالدول  رواالقليم  رنهارأحيثالسنية،للفئاتوالمنافسةالممارسةوأنظمةالمالعببمقاساتلخاصةاوالمحىل  أتباعيتمتاريخهحنر

./https://www.padelfip.comالسنيةالفئاتلجميعوالسيداتبالرجالالخاصةوالمقاساتالتعليمات

.للجنسي  رومنفصلةالمالعبمنقريبةمياهودوراتالمالبسلتبديلمرافقتوفرر2.3

رتطبيقتوفرر2.4  
ون  روتحدثللممارسي  رتعليماتلوحةأورإلكبر

 
نامجدوريا ربالب  اتمباليورالتدريبمجموعاتوتوزي    عوالسنويوالشهرياليوم  .الزمنيةوالفبر

الدوليةواللجانواالتحاداتللبادلالسعوديةاللجنةمنالمعتمدةللمواصفاتاتباعار(بملحقأنظرر)م3عنتقلالرالمالعببي  رللعبآمنةمسافةتوفر2.5

.واإلقليمية

اموربالملعبالمحيطةاالرتداداتكافةمنم2عنتقلالرللجمهوررآمنةمساحةتوفرر2.6 ازيةباإلجراءاتااللبر  وطوفقاالحبر رواللوائحالشر  
المعنيةجهاتالمنتصدررالنر

.(وجدإن)

.النساءورللرجاللإلستقبالواحدرمكتبتوفرر2.7

..النشاطممارسةأثناءالشخصيةاألدواتلحفظأوعيةتحوي(ملعبلكلمقاعدر4)المالعبخارجللممارسي  رراحةمقاعدرتوفرر2.8

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:51c1e6e5-5e65-3c68-8e7d-332545d29a73
https://www.padelfip.com/


المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

وطوفقمx20م10هوالملعبمساحة2.9 رواالتحادرللبادلالسعوديةاللجنةشر .(بملحقعىلاالطالعالرجاء)المالعبعددرمعالمساحةتناسبورللبادلالدول 

م،6عنيقلالراإلضاءةوارتفاعالشمس،ألشعةوالتعرضوالجغرافيةالمناخيةالظروفمعتتناسباالنشاءاتللموادمواصفاتوفقللمالعبالتحتيةالبنية2.10

رسقفيرتفعالمغطاةوالمالعب رالبادلرياضةلممارسةخاصةنوعيةوفقواألرضياتم،9عنيقلالربمارالداخلمنالمبن   
 
.(جملحقإلأنظرر)المغطاةالصاالترف

وطالالمالعبتخضعأنيجب2.11 رالدفاععنالصادرةوالسالمةاألمنشر  
رترخيصبإصداررالعالقةذاتوالجهاتوالبلدياتالمدن  .نشأتالموسالمةللمبن 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

(1)الملحق ب 
اطات الفنية وفق دليل المواصفات والمقاييس المعلن عىل الموقع الرسم  اللجنة السعودية للبادل  االشتر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

9.5m االرتفاع االدن  لسقف المالعب المغلقة

مواصفات وقياسات 
أرضية المالعب والشبكة

(2)الملحق ب 
اطات الفنية وفق دليل المواصفات والمقاييس المعلن عىل الموقع الرسم  اللجنة السعودية للبادل  االشتر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

االرضية المستخدمة 
للمالعب الخارجية

االرضية المستخدمة 
للمالعب الداخلية

رإيثيلي  ر100.رنوعراأللياف• .٪ربول 
.مم12ميكرونرور250سماكةراالليافروارتفاعهار•

رإيثيلي  ر100.رنوعراأللياف• .٪ربول 
.مم10سماكةراالليافرملتويةرور•

الملحق ج
اطات الفنية وفق دليل المواصفات والمقاييس المعلن عىل الموقع الرسم  اللجنة السعودية للبادل  االشتر



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

يطرمعصمرآمنروكورربادلروفقرالمواصفاترالمعتمدة3.1 (.أنظررملحقرد)استخدامرمضاربرمتصلربهارشر

رللبادلرمنرحيثرالحجمروالوزنرواالست3.2 رمقاساتروخصائصراألدواترحسبرالتحديثاترالدوريةرلإلتحادرالدول   
 
مربمارالريسببرخداالفئاترالعمريةرتتطلبرالتعديدرف

اررعىلرالمدىرالقريبرأورالبعيدر (.ر/https://www.padelfip.comأنظررر)رأض 

.حتر تاريخه ال يوجد مقاسات خاصة بالفئات العمرية ويتم اإلتزام بالتعليمات الموحدة الخاصة بفئات الرجال والسيدات* 

اتروتنظيمهاربشكلرآمنرقبلروأثناءروبعدرالنشاطريحافظرعىلرجودتهاروصالحيةرأستخدامهار3.3 زنرلتخزينرالموادرمخ)التوزي    عروالتخزينرالسليمرلألدواتروالتجهب  

طروجودرتكييف (.واألدواترالرياضيةريفضلروالريشبر

.التأكدرمنرالتثبيتراآلمنرلألدواتروتغطيةراالسطحرالخطرةربموادراسفنجيةرواقية3.4

برواحدرلكلرالعبروثالثةركوررلكلرالعبرك3.5 ركلرحصةرتدريبيةرأورنشاطرأورفعاليةربمعدلرمض   
 
رف ردرحتوفرراألدواتربماريتناسبرمعرأعدادرالممارسي   .أدن 

رالكتيبر3.6  
 
توكوالترالمعمولربهارأثناءرالحاالترالخاصةرواألزماتركمارهورموضحرف رللب 

 
.اضغطرهناتعقيمروتنظيفراألدواتربعدركلرنشاطروفقا

اترالرياضية3.7 رتصدرهارالهيئةرالسعوديةرللمواصفاتروالمقاييسروالجودةرلكافةراألدواترورالتجهب    
رالنر :اتباعرالمعايب 

https://www.saso.gov.sa/ar/pages/default.aspx:رراضغطرعىلرالرابط3.7.1

اءرالمواصفاتر<ر--خدماترالتاجرر3.7.2 ابدأرالخدمة<ر--شر

https://www.padelfip.com/
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:51c1e6e5-5e65-3c68-8e7d-332545d29a73
https://www.saso.gov.sa/ar/pages/default.aspx


األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

:مواصفات الكور مواصفات وقياسات المضارب

Max. 38mm Max. 26cm

Max. 35cm

Max. 20cm

Max. 
45.5c

m
Max. 
9cm

Variable length
متفاوتذ

Wide & 
Thickness Max. 
50mm

Variable length
متفاوت

الملحق د
اطات الفنية لألدوات االشتر

سم6.77-6.35:قطر•
جرام59.4-56.0:وزن•

مطاطرومنتظم:رسطح خارج   •
أبيضرأورأصفر: لون•

2سم2.54كجمرلكلر5.2-4.6:ضغط داخىل  •



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

طرالناديرعندرقبولرالالعب 4.1 روريتحملرالناديركاملرالمسؤوليةرح/يشبر
 
كرالئقرطبيا ريفيدرأنرالمشبر رتقديمركشفرطن   ربرنامجرتدرين    

 
يالرذلكةرف

رمنرقبلر➢ راإلتحادرللحصولرعليهارالرجاءرعىلرلالعبرتعبئةرالنموذجرالتال   
http://sfsm.org.sa/mos20:رالسعوديرللطبرالرياض 

ر➢ رمنرقبلرمنرقبلر/رومنرثم،رعىلرالمستشف  راإلتحادرالعيادةرتعبئةرالنموذجرالتال   
http://sfsm.org.sa/mos10:رالسعوديرللطبرالرياض 

ر4.2  
رللفريقرأورعقدرمعرعيادةرساريرالمفعولرمنراالتحادرالسعوديةرللتخصصاترالصحيةة/وجودرأخصان  ر.رمعتمدرعالجرطبيع   

رحالرتوفررأخصان   
 
رمعتمد،رف ولكنرغب 

رمنرقبلر راإلتحادريمكنرالتقديمرعىلراعتمادهرمنرخاللرتعبئةرالنموذجرالتال   
http://sfsm.org.sa/mos30:رالسعوديرللطبرالرياض 

ر** رالعالجرالطبيع  رمجموعةرمنراألخصائيي    
رالرياض  رحالراالحتياج،ريوفرراالتحادرالسعوديرالطن    

 
http://sfsm.org.sa/mos40:رورف

ر-إسعافاترأوليةر4.3 رالرابطرالتال   
 
يجبرأنرتوفررالناديرأثناءرالمبارياترورالتمارينرحقيبةرإلسعافاتراألوليةروالمعداترالكافيةررالمذكورةرف

http://sfsm.org.sa/mos70

رور  
راإلتحادرالسعوديرللطبرالرياض  سيارةراسعافراثناءرالمبارياترانرامكنحسبرمعايب 

/http://sfsm.org.sa/nafes:رلراحتكم،رلقدرقمناربإعدادرحقيبةرإسعافاترأوليةرجاهزةرإذاررغبتم،رللحصولرعليها،رالرجاءرالضغطرعىل**

ر)ريالرسعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓ (شخص50حنر

ى✓ ر)ريالرسعودير14,375:رالحقيبة الكت  (شخص100حنر

رنظامرإنذاررالحريق4.4  
وطرالدفاعرالمدن  رمواقعرواضحةروأمنةرومداخلرومخارجرللطوارئرحسبرشر  

 
.وتوفررطفاياترحريقرف

اترمراقبةرعىلرالمالعبروالمداخلرالرئيسيةرورالجانب/رتوفررحراساترأمنيةربواقعرحارسرأمنرواحدرمتواجدرعىلركلرمدخلر4.5 يةرلضمانرأمنرمخرجرقيدراألستخدامروكامب 
.ورسالمةرالممارسي  ر

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

صدرر5.1
ُ
اطاتالرياضيةلأللعابواللجانواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت رسواءخارجيةالورالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشبر  

 
ف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمهارالمسابقاتأورالبطوالترأورالمعسكرات

اللجنةرابط).للبادلالسعوديةاللجنةعنالصادرةالسنويةاإلجراءاتوفقللبادلالسعوديةاللجنةمنوالبطوالترالمسابقاتتنظيمترخيصعىلالحصول5.2

اممعناديلكلسنويةالموافقةوتكون(للبادلالسعودية وطااللبر  رللبادلديةالسعوراللجنةعنالصادرةالمسابقاتوأنظمةولوائحوالفنيةاإلداريةبالشر  
 
الالئحةف

.(هملحقأنظرر)للمسابقاتالسنويةالفنية

رللبادلالسعوديةاللجنةبموافقةتكونأنيجبدوليةأورقاريةأورمحليةبطوالترأياستضافة5.3 يدرعب  رالب   
ون  ره،أعالذكررمارحسبللجنةااللكبر

 
رووفقا للمعايب 

رالمحدثة
 
رسنويا  

رناديكلتزويدرسيتموالنر خيصعىلحصولهخاللبالمعايب  .(الناديرغبةحسباختياريه)البر

رالمشاركةلألنديةيمكن5.4  
 
رأورفرديبشكلالدوليةأورالقاريةأورالمحليةوالفعالياتوالبطوالترالمسابقاتف للبادلالسعوديةاللجنةمنالموافقةطلبويقتضرجماع 

رالتمثيلمشاركاتعىل  
رالسعوديةالعربيةالمملكةبإسمالتمثيلطلباتأورالوطنيةالسعوديةالمنتخباتمنافساتأورالوطن  يدرعب  راالب   

ون  رأللكبر للجنةالرسم 

.info@saudipadel.saللبادلالسعودية

رالداخليةبالفعالياتللبادلالسعوديةاللجنةوأشعارالموافقةأخذر5.5  
رأخرىكياناتأورمنظماتبمشاركةأورالمنشأةداخلتقامالنر يدرعب  راأللالب   

ون  ركبر للجنةالرسم 

.info@saudipadel.saللبادلالسعودية

http://saudipadel.sa/
mailto:info@saudipadel.sa
mailto:info@saudipadel.sa


المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

رالمشاركي  روالالعباتالالعبي  رجميعتسجيليجب5.6  
 
روالمحليةالداخليةالبطوالترف  

 
:للبادلالسعوديةاللجنةنظامف

راألنديةبالنسبة-  
ونيةواألنظمةبالتطبيقاتمربوطمستقلتطبيقلديهارالنر .خاللهمنجيلالتسيتمبحيثللبادل،السعوديةللجنةاأللكبر

راألنديةبالنسبة-  
.مستقلبشكلبطولةلكلانشائهيتماللجنةمنبرابطتزويدهاريتمسوفمستقلتطبيقتملكالرالنر

راألداءمنافسات5.7 افتحتيتكونأنيجب(سنة18فوقوالسيداتالرجال،سنة18-16شباب)العال  وزارةنظاموفقتحكيمشهادةعىلحاصلي  رحكاماشر

رالرياضية .للبادلالسعوديةاللجنةمنعليهارومصادقوالقاريةالدوليةاالتحاداتأورالقادةإعدادرمعهدرعب 

ةطوالالسعوديةالرسميةالجهاتمنمعتمديناألوليةلإلسعافاتمؤهلي  رأشخاصتوفرريجب5.8 .الداخليةالمسابقاتإقامهفبر

رمفتوحةأورتصنيفيةبطولةأيعنعملأيام7قبلاالعالنيجب5.9 .للبادلالسعوديةاللجنةمعبالتنسيقالرسميةالوسائلجميععب 

ريمنع5.10
 
رمنعا

 
رالقانونحسبسنة18سندونهملمننقديةجوائزرأيتوزي    عباتا .بذلكالصادرةوالتعليماتالدول 

ط5.11 رة/الالعبقبولعندريشبر  
 
ركشفتقديمالناديبطوالترأورمسابقاتف كأنيفيدرطن   رالئقالمشبر

 
رإقراررأورطبيا رأوربذلكمنهخط  دونهملمنأمرهول 

.ذلكحيالالمسؤوليةكاملوالفعالياتوالبطوالترللمسابقاتوالمنظمي  رالنادييتحملورسنة18سن

رالتسجيلواألفرادرلألنديةيحق5.12  
 
رالرسميةالبطوالترجميعف  

رالبادلللعبةالمرخصةاألنديةأورللبادلالسعوديةاللجنةتنظمهارالنر يتمالذيالتسجيلرابطعب 

رالنقاطالتصنيفوفقمستقلبشكلبطولةلكلانشائه  
.(هالملحقأنظرر)للبادلالسعوديةاللجنةتحددهارالنر



المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق ه
  تنظمها اللجنة السعودية للبادل أو األندية المنظام البطوالت التصنيفية وتوزي    ع النقاط 

رخصة للعبة البادلالتر

128دور ال 64دور ال 33دور ال 16دور ال   
 
رب  ع النهان

نصف 
  
 
النهان

الوصيف البطل الفئة المنظم

84 112 150 200 ىبطولة المملكة الكت   للبادل اللجنة السعودية

12 16 30 38 50 70 100 150 Aالفئة  للبادلاللجنة السعودية

10 14 18 22 28 34 44 58 Bالفئة  للبادلاللجنة السعودية

2 8 10 12 16 20 26 34 Cالفئة  للبادلاللجنة السعودية

0 4 6 8 10 12 16 20 Dالفئة  Dيسمح لتنظيم فئةFمن فئة 5تنظيم 

0 0 2 4 6 8 10 12 Fالفئة  األندية واألكاديميات

رأوالريزرعونسوفدوليةببطوالترالفائزينالمصنفي  ر❖  
 
المحليةالبطوالترجداولف

للبادلالسعوديةاللجنةلدىمعتمدينورمرخصي  رحكاميديرهارالتصنيفيةالبطوالترجميع❖

.للبادلالسعوديةاللجنةمنبموافقةمرخصةأكاديمياتورأنديةمراكز،صاالت،طريقعنتنظمFفئةالتصنيفيةالبطوالتر❖

رDفئةلتصنيفيةالبطوالترتنظيمطلباتتقدم❖ يدرعب  رالب   
ون  info@saudipadel.sa:للبادلالسعوديةللجنةاإللكبر



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

وطتطبق6.1 :منها،للبادلالسعوديةللجنةاألساسيةالالئحةعىلبناءالعضويةوأحكامشر

(الرسومقسم)للناديالسنويهالرسومتسديدر✓

كي  رعضويةنظامربط✓
للبادلالسعوديةاللجنةبنظامالمشبر

لتطويرراألساسيةطلباتللمتوفقاريستجدرماروكل(والجنسيةوالجنسالعمرر)والالعباتلالعبي  راالساسيةالشخصيةبالمعلوماتللبادلالسعوديةاللجنةتزويدر✓

رالبادللعبة  
 
.السعوديةالعربيةالمملكةف

م6.2 رالواردةوالواجباتبالحقوقالعضورالنادييلبر   
 
.(للبادلالسعوديةاللجنةرابط).للبادلالسعوديةاللجنةالئحةف

ام6.3 رللمشاركةيمثلونهالذينالالعبي  روعضويةالناديلعضويةالسنويبالتجديدرااللبر   
 
.المحليةالبطوالترف

م6.4 رالمشاركي  رالناديأعضاءيلبر   
 
رالمستضافأورالخارجيةالدوليةالبطوالترف ربخطابللبادلالسعوديةاللجنةنظامعب  رالناديمنرسم  يدرعب  رالب   

ون  راأللكبر الرسم 

.info@saudipadel.saللبادلالسعوديةللجنة

http://saudipadel.sa/
mailto:info@saudipadel.sa


الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

روتعلندوريبشكلالخدماترسومورولوائحهارأنظمتهارتحدثللبادلالسعوديةاللجنة1.7 رموقعهارعب  :أدناهالرسومفقوروذلككفاءتهورفعالقطاعحوكمةبهدفالرسم 

التصنيف
الرسوم

زيارات ميدانية تفعاليا/مسابقات عضوية/ترخيص ة العضوي/تسجيل

نظام حوكمة رسوم خدمات اللجنة السعودية للبادل

اخيص رفيماريخصهرتحددررسومرمقابلرتقديمرخدماترالتسجيلروالبر
ً
الجهاترالمختصةركال خيص اطاترالعامةرللبر رسومراالشبر 1

- ريالرلكلرفعالية50 - ر100
 
ريالرسنويا الالعبي  ر 2

- - ر200
 
ريالرسنويا ر100

 
ريالرسنويا المدربي  ر 3

- - ر200
 
ريالرسنويا ر100

 
ريالرسنويا الحكام 4

ريالرلكلرملعب500 - ر1,000
 
ريالرسنويا ر1000

 
ريالرسنويا األندية 5



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفات

م

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

البادلنظام حوكمة مخالفات أندية 

رتطبقهارالجهاترالمختصة  
العقوباتربناءرعىلرنظامرالمخالفاتروالعقوباترالنر

خيص اطاترالعامةرللبر مخالفةراالشبر
،رالبلديات،رالتجارة،رالرياضة،رالص)  

(حةالدفاعرالمدن 
1

إلغاءرترخيصرالبادل روغرامةر أالفرريال5إنذرارخط  روغرامةرألفرريالإ نذرارخط  اطاترترخيصرلجنة البادلمخالفةراشبر 2

روغرامةر أالفرريال10إنذرارخط 
عنركلرمدربر

روغرامةر عنرأالفرريال5إنذرارخط 
كلرمدربر

رإ نذرارخط  اطاترالفنيةرللمدربي  ر مخالفةرأحدراالشبر 3

إلغاءرترخيصرالبادل روغرامةر أالفرريال5إنذرارخط  روغرامةرألفرريالإ نذرارخط  اطاترالفنيةرللمنشآت مخالفةرأحدراالشبر 4

والعقوباتالمخالفات.8

اطاتتنفيذرمتابعةعنمسؤولةللبادلالسعوديةاللجنة8.1 رعليهاروالمنصوصالبادللعبةبأنشطةالخاصةاالشبر  
 
وفقالعقوباتيقوتطبالالئحةهذهف

:وأفصاحشفافيةبكلالتاليةالمخالفات



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفات

م

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

روغرامةر أالفرريال10إنذرارخط  روغرامةر أالفرريال5إنذرارخط  ر إنذرارخط  اطاترالفنيةرلألدوات مخالفةرأحدراالشبر 5

إلغاءرترخيصرالبادل روغرامةر أالفرريال5إنذرارخط  روغرامةرألفرريالإ نذرارخط  اطاترالفنيةرلألمنروالسالمة مخالفةرأحدراالشبر 6

إلغاءرترخيصرالبادل روغرامةر أالفرريال5إنذرارخط  روغرامةرألفرريالإ نذرارخط  اطاترالفنيةرللمسابقات مخالفةرأحدراالشبر 7

روغرامةر أالفرريال10إنذرارخط  روغرامةر أالفرريال5إنذرارخط  ر إنذرارخط  اطاترالتسجيل مخالفةرأحدراشبر 8

والعقوباتالمخالفات.8

رات من مجلس اإلدارة وأصدر االمألغاء ترخيص البادل يتطلب مصادقة مجلس اإلدارة ويحق لمن صدرت بحقة العقوبة االستئناف بخطاب موجه لرئيس مجلس اإلدارة و يتم النظر ب*    ويعتت  ت 
 
لقرار النهان

 من تاري    خ إصداره وغت  قابل لالستئناف مرة أخرى
ً
.نافذا



 
ً
شك   را


