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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

اإلداريةاألجهزةو المدربي   1.

  توفرها الواجباإلداريةاألجهزة1.1
 
:منشأةكلف

.إستقبالموظف1.

.األقلعىلإثني  نمدربي  ن2.

.للسيداتإداريةونللرجالإداري3.

ن4.  
نعالجأخصائ  .طبيع 

اتالمهارات1.2 :للمدربتوفرها الواجبوالختر

.للمبارزةالسعودياالتحادنمنمعتمدةتدريبيةمبارزةشهادة1.

ة2. نسابقةخبر  
 
.سنوات5عنتقلالنالمدربي  نألحدنالمبارزةتدريبف

.أوليةإسعافاتشهادة3.



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

  لألرضإيجار عقد أو ملكيةإثبات2.1
وععليها سيقامالتر .المشر

انية2.2 وعتقديريةمت   .للمشر

  توفرها الواجبالمرافقمواصفات2.3
 
:المنشأةف

نالحدن1. ن400بهالمسموحالصالةمساحةمناألدئ  .مرب  عمب 

.للمبارزةالسعودياإلتحادنمنمعتمدنلألكاديميةوشعاراسموضع2.

ن3. .واإلداريي  نللمدربي  نمخصصهغرفهتوفب 

ن4. .ملعبلكلالتسجيلوجهازنبالمبارزةخاصهمالعبأربعةعنيقلالنبمانمجهزهتدريبصالةتوفب 

ن5. نالمحددة)الكاملةالرياضيةواألدواتبالمعداتمجهزةاللياقةوناإلحماءلتمارينغرفةتوفب   
 
.(األدواتبندنف

ن6. .اإلداريةلألجهزةمناسبةبمساحةمكاتبتوفب 

ن7. .الشيشألسلحةتصليحورشةونمستودعتوفب 

غرفة8. .للجنسي  نمياهودوراتمالبستبديلتوفب 

األوليةاالسعافاتمستلزماتونطبيةعيادةوجودن9.



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

  توفرها الواجبالمرافقمواصفات2.3/تابع
 
:المنشأةف

.اشهر6لكلالالزمةالدوريةالصيانةإجراء10.

.مئويةدرجة20بمتوسطمناسبةحرارةودرجةتهويةنظاموجودن11.

ن12. .األمورألولياءإنتظارنغرفةتوفب 

.المبارزهمالعبلتثبيتوصالحةمستويهالن  ادياألرضيةتكونأن13.

نإستقبالمكتبوجودن14.  
 
.المدخلف

ن15. اتتوفب  نمراقبةكامب  .المالبستبديلغرفونالمياةدوراتعدانمانالناديجوانبجميعتغط 



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

اكسعر ضمن)متدربلكلبالمبارزةالخاصةوالمالبساألدواتتوفت  3.1 كاتمن(اإلشتر متضمنةرزةللمباالدول  االتحاد منالمعتمدةالشر

  
ر
:اآلت

نصديري–قفاز–بنطلون–جاكيت)كاملةمبارزةبدلة1)  
ن/عاديقفازن-"النوعحسب"كهربائ   

ن–مبارزةاعقن-توصيلسلك-كهربائ   
 
واف

.المطلوبةالمقاساتحسب(صدري

.المطلوبةالمقاساتحسب(سيف–مبارزة–شيش)سيوف2)

كات المعنمدة    ، اولمان ، اي اف ابسلوت : الشر
ر
ال ستار ، ليون بول ، تر  تر  ت



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

مأنيجب4.1 .الصحةوزارةقبلمنالمحددنالنحونعىلدائمةأونمؤقتة،صلةذاتالعامةللصحةوطنيةلوائحبأيالمنشأةتلب  

وطاتب اع4.2 وتوكوالتنشر (مرفق).الصحةوزارةقبلمن(للمبارزةالسعوديلالتحادنالمعتمدنوقايةبروتكول)الوقائ يةالبر

نالدفاعموافقة4.3  
.المنشأةسالمةعىلالمدئ 

طالنقلوسائلتوفرتإذان4.4 الحافلةداخلوإداريسائقوجودنيشب 

طناألكاديميةنعندنقبولنالالعب4.5 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/تشب 
ً
كنالئقنطبيا نيفيدنأننالمشب  ةنتقديمنكشفنطبر 

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

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

ن4.6  
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمنناالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصائ  نولك.نةنمعتمدنعالجنطبيع   

نحالنتوفرنأخصائ   
 
نمعتمد،نيمكننف ننغب 

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

ن** نالعالجنالطبيع  نمجموعةنمنناألخصائيي    
نالرياض  نحالناالحتياج،نيوفرناالتحادنالسعودينالطبر   

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

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

نون  
ناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  سيارةناسعافناثناءنالمبارياتناننامكنحسبنمعايب 

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

ن)ريالنسعودي12,650:نالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حب 

ى✓ ن)ريالنسعودين14,375:نالحقيبة الكتر (شخص100حب 

  نظام إنذار الحريق4.8
 
وط الدفاع المدت عىل حسب شر

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/ن5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

نك فريقبالمشاركةلالكاديميةيسمح5.1  
 
اعم)الداخليةالبطوالتنف ن(للبر  

نللموسمللمبارزةالسعودياالتحادنيعتمدهانالب   
نالرياض   

 
الرخصةعىلحصولمتحالف

صدرن5.2
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت نسواءالخارجيةونالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشب   

 
أونالبطوالتنأوناتالمعسكرنف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمهانالمسابقات



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطاتناإلدارية/نب االشب 

اإلنتساب.6

النبماناإلدارةلمجلسرفعهقبلاستكمالهمنوالتأكدنالطلببمراجعةالتنفيذيةاإلدارةوتقوماالتحاد،إلبطلبالتقدمالراغبةالجهةعىليجباالتحادنإللإلنتساب6.1

،ثالثونيتجاوزن
ً
نيوما

ً
نبهومرفقا :التال 

الجديدللنشاطواإلداريةالفنيةالالئحة6.1.1

اتومؤهالتبأسماءبيان6.1.2 في  نالفنيي  نوخبر واللعبةالنشاطعىلوالمشر

اتوالمالعبالمنشآتيتضمنبيان6.1.3 القائمةوالتجهب  

امإقرارن6.1.4 وتنظيماتوقراراتلوائحمناالتحادنعنيصدرنبمانااللب  

االتحادلعضويةلالنضمامالمقررنالرسمسدادنإيصال6.1.5

خيصالتجارةوزارةقبلمنالتجاريالسجلعىلالحصولبعدنيتموذلك• الرياضةوزارةقبلمنوالب 

نثالثون(30)خاللقرارهوإصدارنالطلببدراسةاإلدارةمجلسيقوم6.2
ً
لالتحادالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالطلبرفعتاري    خمنيوما

.الفنيةالمتطلباتمنوالتأكدنبالتحقيقللمبارزةالسعودياالتحادنيقوم6.3

نخمسةخاللاإلدارةمجلسبقرارنالطلبمقدمإخطارنيتم6.4 نعشر
ً
نالمدونالعنوانعىلالموافقةتاري    خمنيوما  

 
للمبارزةديالسعوناإلتحادنوتزودناالنضمام،طلبف

القرارمنبصورة

ن6.5  
 
،القرارنيكونأنيجباإلدارةمجلسمنالطلبرفضتمحالةف

ً
نالحقاإلنتسابولطالبمسببا  

 
نخمسةخاللاألولمبيةاللجنةإلالقرارنمنالتظلمف نعشر

ً
منيوما

نقرارهانويكونبالقرار،إبالغهتاري    خ
ً
نهائيا

نإليهانالمشارنالمددنخاللاإلدارةمجلسبقرارناالنتسابطالبإبالغيتملمإذان6.6  
 
نالقرارنخاذنالتاألولمبيةللجنةاألمرنرفعلهيحقفإنهالسابقة،الفقراتف  

نالنهائ   
 
ف

نثالثي  نخاللوذلكالطلب
ً
ورودهمنيوما



اإلنتساب/ 6 اطاتناإلدارية/نب االشب 

اإلنتساب.6

كي   إرشادات6.7 :المشتر

كي  نأعمارنتقلالنأن6.7.1 .سنوات8عنالمشب 

.المنتسبتسجيلعندنالمعتمدنالتاري    خهونالميالدنتاري    خيكونأن6.7.2

نحضورنيجب6.7.3 .سنة15مادونلعمرنالتسجيلبطلبالتقدمعندنشخصيانالمتدربأمرنول 

.محددةبأوقاتللكبارنوفئةللصغارنفئةتحديدهانيكونبحيثعمريةفئةتحديد6.7.4



الرسوم/ 7 اطاتناإلدارية/نب االشب 

الرسوم.7

  االنتسابرسوم7.1
 
االتحادف

ونونخمسة(25000)وقدرهمبلغوالتجديدن,سنتي  نألولمجانيةتكونالجديدةلألكاديمياتالرخصةطلبلمقدمالماديالمقابل1. الفعشر

نللسنةسعوديريالالفخمسون(50000)قدرهبمبلغوتزيدن,سعوديريال  
.تليهاالب 

ونونخمسة(25000)وقدرهمبلغحاليانالقائمةلألكاديمياتالرخصةطلبلمقدمالماديالمقابل2. والتجديدن,سنةألولسعوديريالألفعشر

.سعوديريالألفخمسون(50000)وقدرهمبلغ

ك  عضويةرسوم7.2
:األكاديميةمشتر

ن1. .ةللمبارزنالسعودياإلتحادنمنمعتمدهتكونأنعىلالعضويةبأسعارنةقائمتوفب 



المخالفات والعقوبات/ 8 اطاتناإلدارية/نب االشب 

والعقوباتالمخالفات.8

  مخالفاتإصدار لإلتحاد يحق8.1
 
وطأحد لهالمرخصمخالفةحالف   عليها المنصوصوالمتطلباتالشر

 
  ,الالئحةهذهف

  تتضمنوالتر
ر
:اآلت

نالمعنيةالجهةإنذارن1. وطاستيفاءهحب  .المطلوبةالشر

.(ريال2000)بقيمةماليةوغرامةتعهدنتوقيعمعمؤقتانالنشاطإيقاف2.

خيصإلغاء3. .الب 



شكـــرا ً


