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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

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

  توفرها الواجبالمرافقمواصفات2.3/تابع
 
:المنشأةف

.اشهر6لكلالالزمةالدوريةالصيانةإجراء10.

.مئويةدرجة20بمتوسطمناسبةحرارةودرجةتهويةنظاموجودن11.

ن12. .األمورألولياءإنتظارنغرفةتوفب 

.المبارزهمالعبلتثبيتوصالحةمستويهالنــادياألرضيةتكونأن13.

نإستقبالمكتبوجودن14.  
 
.المدخلف

ن15. .اإلداريةلألجهزةمناسبةبمساحةمكاتبتوفب 

ن16. اتتوفب  نمراقبةكامب  .المالبستبديلغرفونالمياةدوراتعدانمانالناديجوانبجميعتغط 



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  .مربــعمب 

.للمبارزةالسعودياإلتحادنمنمعتمدنلـلناديوشعارناسموضع2.

ن3. .واإلداريي  نللمدربي  نمخصصهغرفهتوفب 

ن4. .ملعبلكلالتسجيلوجهازنبالمبارزةخاصهمالعبأربعةعنيقلالنبمانمجهزهتدريبصالةتوفب 

ن5. نالمحددة)الكاملةالرياضيةواألدواتبالمعداتمجهزةاللياقةوناألحماءلتمارينغرفةتوفب   
 
.(األدواتبندنف

ن6. .اإلداريةلألجهزةمناسبةبمساحةمكاتبتوفب 

ن7. .لألسلحةتصليحورشةونمستودعتوفب 

غرفة8. .للجنسي  نمياهودوراتمالبستبديلتوفب 

األوليةاالسعافاتمستلزماتونطبيةعيادةوجودن9.



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

اكسعر ضمن)متدربلكلبالمبارزةالخاصةوالمالبساألدواتتوفت  3.1 كاتمن(اإلشتر   منةمتضللمبارزةالدول  االتحاد منالمعتمدةالشر
ر
:اآلت

نصديري–قفاز–بنطلون–جاكيت)كاملةمبارزةبدلة(1  
ن/عاديقفازن-"النوعحسب"كهربائ   

ن–ةمبارزنقناع-توصيلسلك-كهربائ   
 
(صدريواف

.المطلوبةالمقاساتحسب

.المطلوبةالمقاساتحسب(سيف–مبارزة–شيش)سيوف(2

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



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

طنالنادينعندنقبولنالالعب4.1 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/يشب 
ً
كنالئقنطبيا نيفيدنأننالمشب  ةنتقديمنكشفنطبر 

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

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

ن4.2  
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمنناالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصائ  نولكن.نةنمعتمدنعالجنطبيع   

نحالنتوفرنأخصائ   
 
نمعتمد،نيمكننف غب 

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

ن** نالعالجنالطبيع  نمجموعةنمنناألخصائيي    
نالرياض  نحالناالحتياج،نيوفرناالتحادنالسعودينالطبر   

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

ن-إسعافات أولية 4.3 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 الحريق4.4
 
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/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

نكـفريقالمشاركةللنادييسمح5.1  
 
نونشبابونناشئي  ن)الداخليةالبطوالتنف اعمبطوالتنبدونفقطعموم  ن(البر  

للموسمللمبارزةسعوديالاالتحادنيعتمدهانالب 

ن  
نالرياض   

 
الرخصةعىلحصولتمحالف

صدرن5.2
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت نسواءالخارجيةونالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشب   

 
أونالبطوالتنأونسكراتالمعف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمهانالمسابقات



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

:شهريننمننبدايةنالموسمنبالمرفقاتنالتاليةللمبارزةنقبلنللحصــولنعلــىنعضويــةناإلتحــادنيجــبنعلــىنالنادينالتقـدمنبطلـبنإلـىناإلتحـادنالسعودين6.1

نعلــىنالنشــاطنواللعبة❖ بيــاننبأســماءنومؤهــالتنوخبــراتنالفنييــننوالمشــرفي  

اتنالقائمة❖ بياننيتضمننالمنشآتنوالمالعبنوالتجهب  

امنبمانيصدرنعنناإلتحادنمننلوائحنوقراراتنوتنظيمات❖ إقرارناإللب  

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

خيصنمننقبلنوزارةنالرياضة وذلكنيتمنبعدنالحصولنعىلنالسجلنالتجارينمننقبلنوزارةنالتجارةنوالب 

يومـانمننتاريــــخنرفعنالطلبنمننقبلناألمانةنالعامةننلالتحاد(نثالثـون)30يقـومنمجلـسنإدارةناإلتحادننبدراسـةنالطلـبنوإصـدارنقـرارهنخاللن6.2

اطاتنالفنيةللمبارزةنيقومناإلتحادنالسعودين6.3 بعمليةنالتدقيقنوالتأكيدنمنناإلشب 

القرارفــينطلــبناإلنضمــام،نوتــزودنالوزارةنبصورةنمنونيتــمنإخطــارنمقــدمنالطلــبنبقــرارنمجلــسناإلدارةنخــاللنخمســةنعشــرنيومــانمــننتاريــخنالموافقــةنعلــىنالعنــواننالمــد6.4

نفـيناإلتحـادنمـننتاريـخنصـدورنقـرارنمجلـسناإلدارة*
ً
.ننيعتبـرنطالـبنالعضويـةنعضـوا

رانولطالــبنالعضويــةنالحــقنفــينالتظلــمنمــ6.5 يومــانمــننتاريــخنإبالغــهنبالقــرار،ن15القــرارنإلــىنالوزارةنخــاللنننفــينحالــةنتــمنرفــضنالطلــبنمــننمجلــسناإلدارةنيجــبنأننيكــوننالقــرارنمبر
ويكــوننقرارهاننهائيا

نالطلبنرفـعناألمرنللوزارةنإلتخاذنالقـهإذانلـمنيتـمنإبـالغنطالـبنالعضويـةنبقـرارنمجلـسناإلدارةنرسميانخـاللنالمـددنالمشـارنإليهـانفـينالفقـراتنالسـابقة،نفإنـهنيحـقنل6.6  
 
نف  

رارنالنهائ 
نيومانمننوروده(ن30)وذلكنخاللن ثالثي  



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

كي   إرشادات6.7 :المشتر

كي  نأعمارنتقلالنأن6.7.1 .سنة14عنالمشب 

.المنتسبتسجيلعندنالمعتمدنالتاريــــخهونالميالدنتاريــــخيكونأن6.7.2

نحضورنيجب6.7.3 .سنة18مادونلعمرالتسجيلبطلبالتقدمعندنشخصيانالمتدربأمرنول 

.محددةبأوقاتللكبارنوفئةللصغارنفئةتحديدهانيكونبحيثعمريةفئةتحديد6.7.4



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

الرخصةرسوم7.1

ونونخمسة(25000)وقدرهمبلغوالتجديدن,سنتي  نألولمجانيةتكونالجديدةلألكاديمياتالرخصةطلبلمقدمالماديالمقابل1. عشر

نللسنةسعوديريالالفخمسون(50000)قدرهبمبلغوتزيدن,سعوديريالالف  
.تليهاالب 

ونونخمسة(25000)وقدرهمبلغحاليانالقائمةلألكاديمياتالرخصةطلبلمقدمالماديالمقابل2. ,سنةألولسعوديريالألفعشر

.سعوديريالألفخمسون(50000)وقدرهمبلغوالتجديدن

:األكاديميةمنتسبعضويةرسوم7.2

ن1. .ةللمبارزنالسعودياإلتحادنمنمعتمدهتكونأنعىلالعضويةبأسعارنةقائمتوفب 



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

  مخالفاتإصدار لإلتحاد يحق8.1
 
وطأحد لهالمرخصمخالفةحالف   عليها المنصوصوالمتطلباتالشر

 
  ,الالئحةهذهف

  تتضمنوالتر
ر
:اآلت

نالمعنيةالجهةإنذارن1. وطاستيفاءهحب  .المطلوبةالشر

.(ريال2000)بقيمةماليةوغرامةتعهدنتوقيعمعمؤقتانالنشاطإيقاف2.

خيصإلغاء3. .الب 



 
 
شكـــرا


