
الالئحة الفنية لألندية الخاصة
ونية والذهنية للرياضات االلكتر





المحتويات اطات الفنية / أ االشتر

اطات الفنية/ أم االشتر

المدربي   1

المنشئات2

األدوات3

السالمة4

المسابقات5

اطات اإلدارية/ بم االشتر

العضوية6

الرسوم7

المخالفات و العقوبات8



اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

.االتحادلدىواعتمادهالمدربتسجيل1.1

.الشخصيةالمقابلةاجتياز 1.2

.سنة18عنالمدربعمر يقلال ان1.3



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

اضاتريمركز معالتعاقد أو للتدريب،للناديمقر 2.1

ونية للناديكمقر اإلتحاد،لدىمسجلإلكتر

.م50عنتقلال بمساحة



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

–قيقاPC-16جهاز)ادن  كحد ومعداتها PCأجهزة6عددتوفر 3.1

تز قيقا 1.8المعالج شاشة-ادن  كحد قيقا 6شاشةكرت-ادن  كحد هتر

تز 144وبوصة24 –مفاتيحلوحة-فأرة–ألعابسماعة-ادن  كحد هتر

  (طاولة-كرس  
 
.PCالـجهاز عىللعبةتسجيلحالف

  )ادن  كحد باليستيشنأجهزة2عددتوفر 3.2
 
هاز جلعبةتسجيلحالف

(الباليستيشن

  )ادن  كحد بوكساكسأجهزة2عددتوفر 3.3
 
هاز جعىللعبةتسجيلحالف

(بوكساالكس

  )ادن  كحد سويتشنتندو أجهزة2عددتوفر 3.5
 
ىلعلعبةتسجيلحالف

(سويتشالنيتندو جهاز 

نتتوفر 3.6 ادن  كحد ميقا 100برسعةانتر



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة. 4

ط النادي عند قبول الالعب4.1  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشتر
ً
ك الئق طبيا ة تقديم كشف طب   يفيد أن المشتر

➢  
http://sfsm.org.sa/mos20: للحصول عليها الرجاء عىل لالعب تعبئة النموذج التال  من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

  / ومن ثم، عىل المستشف  ➢
http://sfsm.org.sa/mos10: العيادة تعبئة النموذج التال  من قبل من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

4.2  
  ول. ة معتمد عالج طبيع  للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

  حال توفر أخصان 
 
كن غتر معتمد، يمكن ف

  
http://sfsm.org.sa/mos30: التقديم عىل اعتماده من خالل تعبئة النموذج التال  من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

  مجموعة من األخصائيير  العالج الطبيع  **
  حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطب   الرياض 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

  الرابط التال  -إسعافات أولية 4.3
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجب أن يوفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

  و 
سيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكنحسب معايتر اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

/http://sfsm.org.sa/nafes: لراحتكم، لقد قمنا بإعداد حقيبة إسعافات أولية جاهزة إذا رغبتم، للحصول عليها، الرجاء الضغط عىل**

(شخص50حبر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حبر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.4
 
وط الدفاع المدن 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

  بها المنافسةالمراد األلعابتسجيل5.1
 
والت بطف

  السعوديالدوري
ون  Saudiاإللكتر eLeagues.

صدر 5.2
ُ
ةالسعوديالعربيةاألولمبيةاللجنةت

اطاتواالتحادات ةالمنظم  والتعليماتاالشتر
  سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركات

 
ف

يمها وتعمالمسابقاتأو البطوالت أو المعسكرات
.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىل



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

ام6.1   الدولةبتمثيلااللتر 
 
.االتحادموافقةبعد والدوليةوالقاريةاإلقليميةالمشاركاتف

ام6.2   الالعبير  مناختيارهمتممنبمشاركةااللتر 
 
.الوطنيةللمنتخباتالرسميةوالمشاركاتاإلعداد برامجف

  العاملللعضو يحق6.3
ر
:اآلن

  جميع أنشطة االتحاد1.
 
اك ف .االشتر

  ستة 2.
ط مض    اجتماع الجمعية العمومية، برسر

 
.أشهر من تاريــــخ حصوله عىل العضوية العاملة( 6)الحضور والمشاركة ف

.االطالع عىل القرارات الصادرة عن االتحاد3.

  المعلومات األساسية عن أنشطة االتحاد بشكل دوري4.
.تلفر

انه أو عت  عنو للعضو العامل مخاطبة االتحاد عت  أي وسيلة متاحة، وعىل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية تقديم الجواب عت  الوسيلة ذاتها 5.

  سجل العضوية
 
.المقيد ف



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

  العاملللعضو يحق6.3
ر
:اآلن

وط اآلتية. 6  اذا توافرت فيه الرسر
ا
:  يكون العضو عامًل

.أن يكون نادي له الشخصية االعتبارية. أ

ونية والذهنية من الوزارة واالت. ب  عىل ترخيص ممارسة الرياضات اإللكتر
ا
.حادأن يكون حاصال

  يقرها االتحاد. ج
 للرسوم البر

ً
.أن يكون مسددا

  أنشطة االتحاد% 50أن يشارك بنسبة . د
 
.ف

  . ه
:يجب عىل العضو العامل اآلنر

ا لما يحدده مجلس اإلدارة. و
ً
.سداد رسوم العضوية العاملة وفق

ا لما يحدده مجلس اإلدارة. ز
ً
.سداد رسوم التجديد السنوية للعضوية العاملة وفق

.العمل عىل تحقيق أهداف االتحاد والبعد عما يض  بكيانه أو يس  إل سمعته. ح

ام بالنظام واللوائح الداخلية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة. ط .االلتر 

ام المبادئ والقيم والتقاليد والعادات والروح الرياضية. ي .احتر

  أنشطة االتحاد. ك
 
اك ف ام باالشتر .االلتر 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

رسوميوجد ال 7.1



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

  والعقوباتالمخالفات8.1
  ها ايقاعيجوز البر

 
ف

امعدمحال -:االتحادوأنظمةبلوائحااللتر 

خط  انذار 1.

ماليةغرامة2.

خيصإيقاف3. التر

االتحاديقرها آخرىعقوبات4.



 
 
شكـــرا


