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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

 وتجدد ،التدريبلمزاولةللرمايةالسعودياالتحاد قبلمنالتأهيلرخصةعىلالحصولرمايةلعبةلكلمدربكلعىليجب1.1
 
وطفاءاستيبعد سنويا :التاليةالشر

  متخصصةتدريبشهاداتعىلحاصلالمدربيكونأن1.
 
.الرمايةمجالف

 والعصبيةالنفسيةالحالةعنطب   تقرير إحضار 2.
 
.سنويا

.الشخصيةالمقابلةاجتياز 3.

  دوراتعىلحاصليكونأن4.
 
افتحتالواقعةاالكاديمياتمنوالسالمةاالمنف .للرمايةالسعودياالتحاد اشر

ةاالتحاد تزويد 5. .الذاتيةبالسير

يد عىلأعالهالطلباتكافةارساليتم   الي 
ون  info@ssf.saأوsasaaf.com@gmail.comلالتحاداإللكير

mailto:sasaaf.com@gmail.com
mailto:info@ssf.sa


المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت.2

 خاصةرقابيةألنظمةومنشآتها الرمايةأنديةتخضع:المنشآت2.1
 
  واألدواتالمعداتلحساسيةنظرا

السعودياالتحاد قاموقد الرمايةرياضةبها تزاولالبر

اطاتالتنظيماتاإلرشاديةواألدلةالتعريفاتبوضعللرماية .باألنديةالخاصةواالشير

الفرديةاألسلحةبالرمايةفيها وتمارسالخاص،القطاعيملكها اعتباريةشخصيةذاتترفيهيةاجتماعيةرياضيةمنشأةه  :الرمايةناديتعريف2.2

النشاطاتاللخمنوذلكللرمايةالسعودياالتحاد برامجوفق،والدوليةالمحليةللمنافساتالرياضيير  وإعداد الرمايةهوايةمزاولةبغرضوالرياضية

امج   والي 
الدفاع–الرمايةبأنديةالمختصةالدائمةاللجنة"الداخليةوزارة-التجارةوزارة)العالقةذاتالجهاتمنالصادرةواللوائحاألنظمةمعتتالءمالبر

  
افوتحت(واإلسكانوالقرويةالبلديةالشؤونوزارة-"المدن  .للرمايةالسعودياالتحاد إشر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

الملحق أ
  التال  

ون  يد االلكير :يمكن الحصول عىل نسخة من األدلة اإلرشادية من خالل التواصل مع االتحاد عىل الي 

sasaaf.com@gmail.com أوinfo@ssf.sa

شادي إلنشاء أندية الرماية الدليل االسير

الرجاء الضغط عىل الصورة أدناه

mailto:sasaaf.com@gmail.com
about:blank
https://ssf.sa/?page_id=2648


األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

  المستخدمةاألدواتتصنيفتم3.1
 
:التال  حسبوذلكلها ارشاديدليلوضعوتمالرمايةف

ة والمعدات واألدوات والمالبس الرياضية لرماية البندقية1. .األسلحة والذخير

ة والمعدات واألدوات والمالبس الرياضية لرماية المسدس2. .األسلحة والذخير

ة والمعدات واألدوات والمالبس الرياضية لرماية الشوزن3. .األسلحة والذخير

https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=461&file=Pistol%20Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf


األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

:التال  توفير 3.2

.(شوزن–بندقية–مسدس)للرمايةالسعودياالتحاد مواصفاتوفقرياضيةأسلحة1.

ة2.   )للرمايةالسعودياالتحاد مواصفاتوفقأولمبيةرياضيةذخير
  –للمسدسوناريهوان 

ة–للبندقيةوناريهوان  .(شوزنذخير

(الفخاريةاالطباقتفاصيل(.(وفالشعادي)الشوزنلرمايةفخاريةاطباق3.

ها المنشأةوبإمكانالبندقيةلرمايةخاصةمالبس4. (التفاصيل(.بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكانالبندقيةلرمايةخاصةرمايةاحذية5. (التفاصيل(.بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكان(شوزن)االطباقبرمايةخاصةرمايةجاكيتات6. (التفاصيل).بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكان(شوزن)االطباقبرمايةخاصةرمايةنظارات7. (التفاصيل(.بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ها المنشأةوبإمكان(شوزن)االطباقبرمايةخاصةللصوتعازلةسماعات8. (التفاصيل).بيعهاأو الرماةعىلتأجير

ورة االستعانة برأي االتحاد فيما يخص األدوات المتعلقة برياضة الرماية بحكم االختصاص .مع ض 

https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=461&file=Pistol%20Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=461&file=Pistol%20Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=460&file=1.Rifle-Rules.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf
https://www.issf-sports.org/getfile.aspx?mod=docf&pane=1&inst=462&file=1.ISSF-Shotgun-Rules_2020.pdf


السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ط4.1 كأنيفيد طب   كشفتقديمة/الالعبقبولعند النادييشير  الئقالمشير
 
ذلكحيالالمسؤوليةكاملالنادييتحملو طبيا

  للطبالسعودياإلتحاد قبلمنالتال  النموذجتعبئةلالعبعىلالرجاءعليها للحصول➢
http://sfsm.org.sa/mos20:الرياض 

  للطبالسعودياإلتحاد قبلمنقبلمنالتال  النموذجتعبئةالعيادة/المستشف  عىلثم،ومن➢
http://sfsm.org.sa/mos10:الرياض 

  وجود 4.2
  .الصحيةللتخصصاتالسعوديةاالتحاد منالمفعولساريعيادةمععقد أو للفريقطبيع  عالجمعتمد ة/أخصان 

 
  توفر حالف

يمكنمعتمد،غير كنولأخصان 
  للطبالسعودياإلتحاد قبلمنالتال  النموذجتعبئةخاللمناعتمادهعىلالتقديم

http://sfsm.org.sa/mos30:الرياض 

  و **
 
  الطب   السعودياالتحاد يوفر االحتياج،حالف

http://sfsm.org.sa/mos40:الطبيع  العالجاألخصائيير  منمجموعةالرياض 

  المذكورةالكافيةوالمعداتاألوليةإلسعافاتحقيبةالتمارينو المبارياتأثناءالنادييوفر أنيجب-أوليةإسعافات4.3
 
http://sfsm.org.sa/mos70التال  الرابطف

  للطبالسعودياإلتحاد معايير حسب
امكنانالمبارياتاثناءاسعافسيارةو الرياض 

/http://sfsm.org.sa/nafes:عىلالضغطالرجاءعليها،للحصولرغبتم،إذا جاهزةأوليةإسعافاتحقيبةبإعداد قمنا لقد لراحتكم،**

(شخص50حبر )سعوديريال12,650:الصغرىالحقيبة✓

ىالحقيبة✓ (شخص100حبر )سعوديريال14,375:الكتر

وطحسبعىلالحريقإنذار نظام4.4   الدفاعشر
 
المدن

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/


السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

 المتطلباتأهموالسالمةاألمن4.5
 
.للرمايةالسعودياالتحاد ألنظمةوفقا

.المنافسةأو التدريبأوقاتجميعخاللمستمر مطلبوالجماهير والمنظمير  الالعبير  سالمة4.6

  والحرصالعنايةمنقدر بأقىصاألسلحةجميعمعالتعامليجبحيثالسالمةلضمانوذلك،بالسالحالدقيقاالهتمامفرض4.7
 
.وقاتاألجميعف

  سالحهيكونأنالالعبعىليجبالرم  نطاقخارجالسالحنقلعند 4.8
 
.بهالخاصةالحقيبةف

باسمجموعةيخرجأنالالعبعىليجبفإنهبهالخاصةالحقيبةوبدونالرم  نطاقداخلالسالحنقلعند 4.9 Safety)السالمةعلميضعوأنالير flag)  
 
ف

.السبطانة

ةتكونأنيجب4.10   السالحخارجالذخير
 
.(loud)(امىل  )أو(عب   )أو(start)(ابدأ)األمرسمععند باستثناءاألوقاتجميعف

Safety)السالمةاعالمتكونأنيجب4.11 flags)تقال  اللونمنمصنوعة (كمثالصورة(.مماثلةالمعةمادةمنأو الفسفوريالي 

Safety)السالمةعلمأدخاليجب4.12 flag)  
 
  األسلحةجميعف

 
عند او (loud)(امىل  )أو(عب   )أو(start)(ابدأ)األمرسماععند باستثناءاألوقاتجميعف

.األخض  الضوءرؤية

  يكونوا عندما الالعبير  عىليجب4.13
 
أو(عب   )أو(start)(ابدأ)امرصدور حبر السالحأغالقعدمويجبآمناتجاهالأسلحتهميوجهوا أنالرم  نقاطف

.(loud)(امىل  )

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://picclick.co.uk/Breech-Flag-Safety-indicator-for-magazine-fed-133207462867.html&psig=AOvVaw100YzlTnCDB_6ddCdZYa4_&ust=1623665300916000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC98N-ulPECFQAAAAAdAAAAABAD


السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ةمنالسالحخلو منالتأكد يجبالرمايةانتهاءوعند الرم  نقطةلمغادرةالسالحوضععند 4.14 باسوفتحالذخير Safetyالسالمةعلموإدخالالير flag) قبل(

.المغادرة

  األسلحةتكونال عندما 4.15
 
  تكونأنيجب،الرم  نقاطف

 
.ذلكبخالفالميدانمسؤوليأمر لمما صناديقها ف

ةمنفارغةالشوزنبندقيةتكونأنيجب4.16   (مكسورة)ومفتوحةالذخير
 
  باستثناءاألوقاتجميعف

 
.الرم  نقطةف

  أو الرم  نقاطعىلاألسلحةوتفري    غالجافبالتدريبيسمح4.17
 
.لذلكمحددةمنطقةف

  ارتداءأهمية4.18
ر
  جهاز أو جمهور أو رام  كانسواء  المنشأةمرتاديلكافةالعير  لحمايةوالنظارةاالذنير  واف

.عاملأو اداريجهاز أو فب 



المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

اطاتللرمايةالسعودياالتحاد يصدر 5.1   سواء  الخارجيةو الداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشير
 
عىلوتعميمها بقاتالمساأو البطوالت أو المعسكراتف

(االتحادموقعرابط).بموجبهاللعملالرياضيةاالندية

  الداخليةللمسابقاتمنظمةلوائحاالتحاد لدىيوجد 5.2
 
:التال  النحو عىلوذلكواألكاديمياتاألنديةف

(الالئحةرابط).للرمايةالسعودياالتحاد مسابقاتالئحة1.

(الالئحةرابط).االنضباطالئحة2.

:للرمايةالسعوديباالتحاد الخاصةالمسابقاتلوائحوفقالمسابقاتتنظم5.3

افتحتالمسابقاتتنظم5.3.1 .للرمايةالسعودياالتحاد منومتابعةاشر

 الرماةاعداد رمايةناديكلعىل5.3.2
 
  ينافسفريقوتأسيسفنيا

 
.الرمايةمسابقاتكافةف

  االهليةاو الحكوميةالقطاعاتاو االنديةتسجيل5.3.3
 
نسخةعىلولالحصلضمان(الميالديةالسنةبدايةمع)موسمكلبدايةمعللرمايةالسعودياالتحاد ف

نامجمن   الي 
.للمسابقاتالداخىل  الزمب 

  المشاركير  أسماءارسال5.3.4
 
.يوم(15)ب البطولةبدايةقبلللرمايةالسعودياالتحاد بطوالت ف

  المتأخر التسجيلاالتحاد يتيح5.3.5
 
.منافسةلكلالعبكلعنالمشاركةرسوممن%20بواقعالتأخير غرامةتسديد بعد أيام(3)ب البطولةبدايةقبلبطوالتهف

  االجتماعحضور 5.3.6
.للمسابقاتالمجدولالفب 

http://www.ssf.sa/
https://ssf.sa/?page_id=2627
https://ssf.sa/?page_id=2581


المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

:للرمايةالسعوديباالتحاد الخاصةالمسابقاتلوائحوفقالمسابقاتتنظم5.3

  مشارك(العبير  ثالثمنمكون)فريقلكلموحد زيتحديد 5.3.7
 
البطوالت ف

ةاألسلحةتأمير  يتم5.3.8   المشاركةالجهاتقبلمنوالذخير
 
ةوبيعاألسلحةتأجير المنظمةللجهةويمكنالبطوالت ف آليةوفقذلكامكنذا اللمشاركير  الذخير

.ومتابعهمعتمدة

.فئةولكلمنافسةلكلرماة(3)منيتكونبفريقجهةكلتشارك5.3.9

  الرام  يشاركانيمكنال 5.3.10
 
  المنظمةاللجنةمنالعببطاقةعىليحصلحبر منافسةأيف

 
.(SSF)للرمايةالسعودياالتحاد ف

  الرسميير  المشاركير  سجالتضمناسمهمدرجغير شخصأياستبعاد التحكيملجنةاو المنظمةللجنةيحق5.3.11
 
سواءالمنافسىلعيؤثر مناو البطوالت ف

.الفعلأو بالقول

اماتأيالمنظميتحملاندونمعتمد تصنيفعىلحاصلحكميرافقها انمشاركةجهةلكليحق5.3.12 .إداريةاو ماليةالير 

  المشاركالفريقيرافقانيجب5.3.13
 
  سالحوأمير  لعبةلكلومدرباداري)البطوالت ف

 
.(المشاركللفريقملكالسالحكانحالف

5.3.14  
 
لجنةورئيسمنظمةالاللجنةمنوعضو البطولةمدير منأعضائها يتكونمؤقتهلجنةتشكيليتمفإنهلهاإلشارةأو ذكرهيتملمطارئأيحدوثحالف

.فيهوالفصللدراستهعنهينوبمنأو البطولةحكام



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

:قات التاليةمرفللحص  ول عل  ى عضوي  ة اإلتح  اد يج  ب عل  ى النادي التق دم بطل ب إل ى اإلتح اد السعودي للرماية قبل شهرين من بداية الموسم بال6.1

بي  ان بأس  ماء ومؤه  الت وخب  رات الفنيي  ن والمش  رفير  عل  ى النش  اط واللعبة❖

ات القائمة❖ بيان يتضمن المنشآت والمالعب والتجهير 

ام بما يصدر عن اإلتحاد من لوائح وقرارات وتنظيمات❖ إقرار اإللير 

إيصال سداد الرسوم المقرر النضمام لعضوية اإلتحاد❖

خيص من قبل وزارة الرياضة وذلك يتم بعد الحصول عىل السجل التجاري من قبل وزارة التجارة والير

يوم ا من تاري    خ رفع الطلب من قبل األمانة العامة  لالتحاد( ثالث ون)30يق وم مجل س إدارة اإلتحاد  بدراس ة الطل ب وإص دار ق راره خالل 6.2

اطات الفنية6.3 يقوم اإلتحاد السعودي للرماية بعملية التدقيق والتأكيد من اإلشير

ة من القرارف  ي طل  ب اإلنضم  ام، وت  زود الوزارة بصور ونيت  م إخط  ار مق  دم الطل  ب بق  رار مجل  س اإلدارة خ  الل خمس  ة عش  ر يوم  ا م  ن تاري  خ الموافق  ة عل  ى العن  وان الم  د6.4

 ف ي اإلتح اد م ن تاري خ ص دور ق رار مجل س اإلدارة*
 
.  يعتب ر طال ب العضوي ة عض وا

را ولطال  ب العضوي  ة الح  ق ف  ي التظل  م م  6.5 يوم  ا م  ن تاري  خ إبالغ  ه 15الق  رار إل  ى الوزارة خ  الل ن ف  ي حال  ة ت  م رف  ض الطل  ب م  ن مجل  س اإلدارة يج  ب أن يك  ون الق  رار مي 
بالق  رار، ويك  ون قرارها نهائيا

  الطلب رف ع األمر للوزارة إلتخاذ  هإذا ل م يت م إب الغ طال ب العضوي ة بق رار مجل س اإلدارة رسميا خ الل الم دد المش ار إليه ا ف ي الفق رات الس ابقة، فإن ه يح ق ل6.6
 
  ف

القرار النهان 
ثالثير  يوما من وروده( 30)وذلك خالل 

.مدة العضوية لألندية واألفراد والفرق ال تقل عن سنة وال تزيد عن ارب  ع سنوات وفق الئحة االتحاد الداخلية: مدة العضوية6.7



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

7.1 
 
:التال  النحو عىلوذلكللرمايةالسعوديلالتحاد الماليةالالئحةوفقعليها المنصوصالسنويةالرسومتستوف

خيصرسوم7.1.1 (ريال50,000).لألنديةالير

(ريال300).لألفرادالعضويةرسوم7.1.2

(ريال1,000).للمدربالتدريبرخصةرسوم7.1.3

ةاألسلحةخروجمهمةتسهيلرسوم7.1.4 (ريال1,000)خارجيةمشاركةأليلألفراد والذخير

(ريال1,000)المسابقاتتنظيمرسوم7.1.5

(ريال100)دول  رقمالستخراجالرماةتسجيلرسوم7.1.6



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

اميجب8.1 وطوتطبيقاألمنبمبادئااللير  المسابقاتوخاللالمنشآتداخلالسالمةشر

.الرياضيةالمسابقاتخاللالعامالذوقنظامتطبق8.2

.الرياضيةالمسابقاتخاللللعبةللرمايةالسعودياالتحاد لوائحتطبق8.3

  واردةالغير الرياضيةالمخالفات8.4
 
(الالئحةرابط)للرمايةالسعوديباالتحاد واألخالقاالنضباطالئحةعليها يطبقالرمايةقانونف

(بالريال السعودي)العقوبات 
المخالفات

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

5000 2000 500   المعدات او األهداف او الملحقات 
 
خلل ف 1

5000 2000 500 عدم توفر شاشات النتائج  2

2000 500 إنذار خط   للمبارياتالتوقيتساعةتوفر عدم 3

1000 500 إنذار خط   عدم جاهزية دورات المياه  4

1000 500 إنذار خط   عدم جاهزية غرفة المالبس او غير قابل لالستخدام  5

3000 1000 500 عدم جاهزية طاولة الحكام و األدوات الخاصة بها 6

https://ssf.sa/?page_id=2581


المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

(بالريال السعودي)العقوبات 
المخالفات

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

15000 5000 3000   األرضية او وجود عيوب أو إعاقة 
 
خلل ف 7

20000 10000 5000 تعيير  مدربير  غير مرخصير  من االتحاد  8

5000 2000 500 عدم تجديد دورة اإلسعافات األولية  9

3000 1000 إنذار خط   زيادة عدد االعبير  عن العدد المحدد لكل مدرب 10

5000 3000 1000 اإلسعاف–العيادات –عدم توفر غرف العالج  11

5000 3000 1000 عدم توفر اإلسعافات األولية  12

10000 5000 2000 عدم توفر معدات السالمة  13

10000 5000 1000
ات تلف او نقص معدات السالمة وعدم توفر أرشيف استمار 

الحوادث
14

10000 5000 1000 عدم توفر وسائل االتصال  15

5000 2000 إنذار خط   عدم ارتداء المنقذين لباس خاص وموحد 16



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

(بالريال السعودي)العقوبات 
المخالفات

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

10000 5000 إنذار خط   عدم عرض وابراز القانون الداخىل  لكافة المستفيدين  17

5000 3000 إنذار خط   ام الطاقة االستيعابية للساحة  عدم احير 18

10000 5000 1000 عدم إعادة تأهيل شهادة االمن و السالمة مرة كل سنة 19

5000 5000 1000 عدم إعادة تأهيل شهادة المدرب او معلم الرماية مرة كل عام 20

5000 3000 إنذار خط   عدم تجديد عضوية االلتحاد السعودي للرماية  21

5000 3000 إنذار خط   تحاد المعتمد من قبل اال " رماية"عدم تطبيق منهج التعليم  22

15000 عىل كل فرد غير مسجل500 إنذار خط   عدم تسجيل رماة االكاديمية بأالتحاد  23

مع إيقاف النشاط30000 مع إيقاف النشاطات15000
إنذار خط  عىل ان يتم الحصول

يوم21عىل عضوية االتحاد خالل 

صول أي جهة او مؤسسة تقوم بأنشطة تعليم الرماية دون الح

عىل عضوية االتحاد 
24

1000 500 إنذار خط   عدم لبس نظارات واقية و سماعات 25



 
 
شكـــرا


