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اطات / أ االشتر
الفنية



اطاتنالفنيةن/نأ المدربي  ن/ن1االشتر

المدربي   . 1

اطات اآلتية للحصول عىل بطاقة مدر  ي المدرب االشتر
 
:بيلزم أن يستوف

:تحقيقنأحدنالمتطلباتنالتالية1.1
نللفروسيةنأون.نأ نمعتمدةنمننقبلناإلتحادنالدولي

كاديمياتنأنإجتيازندورةنمدربي  
نأوناإلتحادنالسعودينللفروسية .معتمدةنمنناإلتحادنالدولي

نمشاركةندولية.نب ي
 
.مثلنالمنتخبنف

نعددن.نج ي
 
ط5المشاركةنف بطوالتندوليةنفئةنثالثةننجومنفمانفوقنبشر
ةنتحقيقنمركزن معنسنوات3مننضمننالمراكزنالخمسناألولنخاللنفتر

.وجوبنتقديمنمانيثبتنذلك

.يجبناننيكوننالمدربنالئقانطبيا1.2

.سنة 18يقلنعمرنالمتقدمنعنأننال1.3

.حاصلنعىلندورةنإسعافاتنأولية1.4

ةنونالسلوكأننيكونن1.5 .حسننالست 

.يةالموافقةنالنهائيةنمننقبلناإلتحادنالسعودينللفروسيةنعىلنالعضون1.6



اطاتنالفنيةن/نأ المنشآت/ن2االشتر

المنشآت.2

نيجب2.1 نجيدنبشكلومنفذةالقياسيةالمواصفاتوبحسباألقلعىلبايكه(10)عددتوفت  .سةبالمنافالمشاركةللجيادنمالئمةصحيةبيئةلتوفت 

ن40×20)بمساحةتدريبميدانيتوفرنأنيجب2.2 نكحدن(متر .اإلتحادقبلمنالمتبعةالمواصفاتحسبأدن 

نتدريبميدانيتوفرنأنيجب2.3 بةنوعيةحيثمنللسالمةاألساسيةالمبادئيراعي .اإلضاءةونالتر

للتقلصات،ادنمضحيوية،مضاداتللحساسية،مضادنللحرارة،خافضللبول،مدرنالتهابات،مضادات)الخيللعالجالالزمةاالدويةبكلمزودةمصغرةعيادةتجهت  ن2.4

.((جراحيةخيوطونإبرنباندج،شاش،قطن،)جراحيةأدواتعدةللجروح،مطهراتاألجهزة،معمحاليلللخيل،مهدئ



اطاتنالفنيةن/نأ األدوات/ن3االشتر

األدوات.3

:الحواجز3.1

حسببالتدريبخاصحواجزنطقمتأمي  نيجب

نغونخفيفة).الغرضلهذانالمعتمدةالمواصفات ت 

.(حادة

:األعنةو الرسوج3.2

نيجب جمةواأللالشوجلحفظخاصةغرفةتوفت 

يفوالتنظالعنايةلموادنباإلضافةالركوبومعدات

ذاتتكونومرتبآمنبشكلواأللجمةللشوج

زينبتخخاصةرفوفعىلوتحتويمناسبةمساحة

.وتوابعهاالشوج



اطاتنالفنيةن/نأ السالمة/ن4االشتر

السالمة.4

:الفرسانسالمة4.1

اتتأمي  نبها،الخاصةواألحذيةالخيلركوبخوذةبارتداءللمنشأةالمنتمي  نالفرسانجميعإلزاميجب ورةالصغارنللفرسان(صدرية)الواقيةالستر إمتطاءقبلإرتدائهانوض 

نللتدريبسواءالجيادن ي
القفزأوناألرض 

:الجيادسالمة4.2

نمطاطيةأرضياتفرشصحيحة،بطريقةوتخزينهللجيادنالمقدمالطعامنظافةعىلالحفاظيجب ي
 
نالحادةالحوافتجنبالزلقة،األماكنف ي

 
المراوشونتاالسطبالنف

طناألكاديميةنعندنقبولنالالعب4.3 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/تشتر
ً
كنالئقنطبيا نيفيدنأننالمشتر ي ةنتقديمنكشفنطب 

ن➢ ي
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos20:نللحصولنعليهانالرجاءنعىلنلالعبنتعبئةنالنموذجنالتالي

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

ن4.2 ي
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمنناالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصان  نولك.نةنمعتمدنعالجنطبيعي ي

نحالنتوفرنأخصان  ي
 
نمعتمد،نيمكننف ننغت 

ن ي
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos30:نالتقديمنعىلناعتمادهنمننخاللنتعبئةنالنموذجنالتالي

ن** نالعالجنالطبيعي نمجموعةنمنناألخصائيي   ي
نالرياض  ي نحالناالحتياج،نيوفرناالتحادنالسعودينالطب  ي

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

http://sfsm.org.sa/mos20
http://sfsm.org.sa/mos10
http://sfsm.org.sa/mos30
http://sfsm.org.sa/mos40


اطاتنالفنيةن/نأ السالمة/ن4االشتر

السالمة.4

ن-إسعافات أولية 4.3 نالرابطنالتالي ي
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجبنأننتوفرنالنادينأثناءنالمبارياتنونالتماريننحقيبةنإلسعافاتناألوليةنوالمعداتنالكافيةننالمذكورةنف

نون ي
ناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  سيارةناسعافناثناءنالمبارياتناننامكنحسبنمعايت 

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

ن)ريالنسعودي12,650:نالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حبر

ى✓ ن)ريالنسعودين14,375:نالحقيبة الكتر (شخص100حبر

ي نظام إنذار الحريق4.4
 
وط الدفاع المدن عىل حسب شر

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


اطات/ أ المسابقات/ن5الفنية االشتر

المسابقات.5

صدرن5.1
ُ
اطاتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت نسواءالخارجيةونالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشتر ي

 
وتعممهانالمسابقاتأونالتنالبطونأونالمعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىل



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اطات/ ب اإلنتساب/ 6اإلداريةاالشتر

بااإلنتس.6

.يتمنتشغيلنالمنشأةنكأكاديميةنلتعليمنركوبنالخيلنفقط6.1

نذلكنالحذاءنونالخوذة6.2 ي
 
.يمنعنركوبنالخيلنإالنبعدنارتداءنمالبسنالفروسيةنبمانف

.يجبنأننتكوننجميعنالمرافقنبحالةنجيدةنونصالحةنلممارسةنرياضةنركوبنالخيل6.3

نونمعتمدين6.4 نمؤهلي   نمدربي   .ننيجبنتوفت 

نخيلنمناسبةنون6.5 .منةنللتدريبنلجميعنالمستوياتآيجبنتوفت 

نجميعنأدواتنونمستلزماتناإلسعافاتناألولية6.6 .يجبنتوفت 

ناسطبالتنمناسبةنمننحيثنالمساحةنونالتهويةنإليواءنالخيل6.7 منالمنشأةنبتوفت   
.تلتر

ولةنعننتسجيلنالفرساننلدىناالتحادنالسعودينللفروسيةؤنةنمسيكاديماألن6.8

وطنونالمتطلباتناألساسيةنلألنديةنوناألكاديميات6.9 نكتيبنالشر ي
 
.نالموافقةنعىلنجميعنمانجاءنف

نللمنشأةإتتمنالموافقةنبعدن6.10 ي
.جراءنالكشفنالفب 

:المتطلباتنونالمرفقات6.11
.صكنالملكيةنأونعقدناإليجار(ن1
.إرفاقنصورةنمننإثباتنالهويةنالوطنيةنأونهويةنمقيمنللمالكنأونالمفوض(ن2
نللموقع(ن3 .رسمنكروكي
.صورنللمرافقنبالموقع(ن4
(.إننوجد)التفويضن(ن5



اطاتناإلدارية/نب الرسوم/ن7االشتر

الرسوم.7

ي االتحادترسلنالمنشأةنطلبانرسميانبإصدارنأونتجديدنالعضويةن7.1
 
نموقعنوزارةنالرياضة،نخدمةنعضوياتناالتحادنتحتنمنصة)بعدنالحصولنعىلنرخصةنوزارةنالرياضةنف عت 

(نافس

ياتضونيتمنالردنمننالسكرتاريةنونتحديدنموعدنلزيارةناللجنةنالفنيةنلقفزنالحواجزنونأخذنالعنواننونتزويدنالمنشأةنبجدولنالتصنيفنونمبالغنالع7.2

نونبيطرينبالمالحظاتنالمسجلةنعىلنالمنشأة7.3 ي
تقومناللجنةنبالزيارةنونتعبئةننموذجنالتقييمنونإعدادنتقريرنفب 

رفاقنكلنالمعلوماتنونإلتنتقومنالسكرتاريةنبإرسالنإشعارنللمنشأةنبتسديدنالرسومنحسبنالفئةنالمحددةنللمنشأةنمننقبلناللجنةنالفنيةنلقفزنالحواجزنونرابطنالعضويا7.4

نالرابطنالمرفقن)الوثائقنالمطلوبةن ي
 
(https://www.jotform.com/form/92382491963467كمانهونموضحنف

نالرابطنونتقومنالسجالتنبإخطارنالماليةنونالسكرتارية7.5 ي
 
ترسلنالمنشأةنسندانبتسديدنالرسومنللسكرتاريةنونتسجلنف

نيتمنإرسالهنل7.6 نونملخصنالتقييمنلكي ي
نشأةلمتقومنالسكرتاريةنبإصدارنأونتجديدنعضويةنالمنشأةنونإنهاءناإلجراءاتناإلداريةنمرفقانبالتقريرنالفب 

رسومنالعضويةنالسنوية الفئة

ريالنسعودي5,000 (د)

https://www.jotform.com/form/92382491963467


اطاتناإلدارية/نب المخافاتنوالعقوبات/ن8االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

:التدريبيخصفيما 8.1

ن ي
 
أدناهالجدولحسبالعقوبةتحددنمنهانالتحققبعدنونشكوىورودنأونالدوريةالزياراتحالف

العقوبات

ةنالرابعالمرةنالمخالفات
فمانفوق

ثةالمرةنالثال يةالمرةنالثان المرةناألول

لجنةناإلنضباط 6,000 4,000 2,000 ...(عددنساعاتنالعمل،نالعنف،)سوءنمعاملةنالجوادن 1

3,000 3,000 2,000 إنذار سالمةنحواجزنونمعداتنالتدريب 2

2,000 2,000 1,000 إنذار ونمستلزماتنالجياداألعنةسالمةنوننظافةنالشوجنون 3

3,000 3,000 2,000 1,000 امعدمن نالصدرنللفرسانندونن)بالمالبسنالواقيةنللفارسناإللتر  ي
ر
(عام16الخوذة،نواف 4

4,000 4,000 2,000 إنذار (شديدةنالقسوةنأونشديدةنالعمق)عدمنمالءمةنأرضيةنمياديننالتدريبن 5

1,000 1,000 500 إنذار نمياديننالتدريب ي
 
عدمنكفايةناإلنارةنف 6

2,000 2,000 1,000 500 (عادةنالرفس،نالعض)عدمنوجودنتحذيراتنتخصنطبيعةنالجوادن 7

لجنةناإلنضباط 10,000 8,000 3,000 اكاتوجودنمخالفاتنإداريةنخاصةن نالفارسنونباإلشتر .المنشأةونالحصولنعىلنالخدماتنالمتفقنعليهانبي   8



اطاتناإلدارية/نب المخافاتنوالعقوبات/ن8االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

البيطريةالمخالفات8.2

العقوبات

الرابعةالمرةنالمخالفات
فمانفوقن

ةالمرةنالثالث ةالمرةنالثاني المرةناألول

لجنةناإلنضباط 4000 2000 1000 لكلنجوادن/نسوءنالحالةنالصحية 1

لجنةناإلنضباط 2000 1000 إنذار ن ي
لكلنغرفة(ن/نالنظافةنالعامة–الرائحةن–النشارةن)سوءنحالةنغرفنالخيلنوالمبان  2

لجنةناإلنضباط 2000 1000 إنذار نالغرفنونالممرات)عدمناتباعنوسائلناألماننللخيلنداخلناإلسطبلن ي
 
(أرضياتنمطاطية،نحوافنحادة،نحفرنف 3

2000 2000 1000 إنذار لكلنجواد/نعدمنوجودنجوازاتنمحليةنأوندولية 4

2000 2000 1000 إنذار لكلنجواد/نعدمنرسياننصالحيةنالجوازاتنالمحليةنأونالدولية 5

3000 3000 إنذار إنذار (مدارسنونمالك)عدمنوجودنسجالتنللخيلن 6

2000 2000 1000 400 عدمنرسياننالعضويةنالسنويةنللجواد 7

لجنةناإلنضباط 4000 2000 1000 امنبالتطعيماتنالوقائيةنالدوريةنللجواد عدمناإللتر  8

لجنةناإلنضباط 2000 1000 إنذار عدمنتخزيننأعالفنالخيلنبالصورةنالمطلوبة 9

1000 1000 500 إنذار عدمنوجودنأدويةنطوارئنللخيل 10

لجنةناإلنضباط 3000 2000 1000 عدمنتخزينناألدويةنبالصورةنالمطلوبة 11



 ـــــــــــــــشكـ
 
ــرا


