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اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

"المدربي   تدريبدورة"شهادةعىلحصوله1.1

يببالتدر القيامعىلوالقدرةالصحيةللياقة1.2

ة1.3   سنوات3عنتقلال ختر
 
المجالذاتف

  مدربلكلمساعد هناكيكونأنيجب1.4
 
كلف

لهالتدريبخاللوالطالبالمدربلمساعدةتدريب

.األساس  المدربمتطلباتنفس



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

-تروبو )االكاديميةفئةحسبالالسلكيةللرياضاتوميادينحلبات2.1
(مجتمعةكلها او ،قوارب–سيارات–طيارات

عموقيكونانفيجبالالسلكيةالطائراتتشملاالكاديميةكانتاذا 2.2
  االكاديمية

 
)ه  و المحظورةالمناطقعنواالبتعاد المسموحةالمناطقف

-يةالملكالقصور –بهاالمحيطةوالمناطقالمطارات-العسكريةالمواقع
يةالتجمعاتمناطق–الحدوديةالمناطق يويةالحالمنشآتمناطق–البشر

(العامةاو الخاصةالخصوصيةذاتالمواقع–المحمياتمناطق–

  الفصولعدد تقلوال ،م600عنتقلال المنشأةمساحة2.3
 
4عنالمبن  ف

  فصول
 
  الطالبعدد يزيد انيجبال األحوالكلوف

 
عناحد الو الفصلف

5عنواليقلوطالبةطالب25



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

5ن  األدالحد)بالتدريبخاصةالسلكيةسيارات3.1

(فئةلكلالسلكيةسيارات

كحدالسلكيةطائرات3)بالتدريبخاصةطيارات3.2

(ادن  

انمحاك  جهاز 3.3 الالسلك  للطت 

األقىصوالحد ،5األدن  الحد)روبوتحقائب3.4

(فصللكل25

وميادينحلبات3.5

األقىصوالحد ،5األدن  الحد)آل  حاسبأجهزة3.6

(فصللكل25

نتشبكةتوافر 3.7 انتر

ذكيةسبورة3.8

،كحد 7)كراس  و طاوالت 3.9 (أعىلوكرس  27أدن 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

فاصيلالتكلشاملةوه  الالسلكيةالرياضاتوسالمةامنالئحةمرفق4.1

الشأنبهذا 

https://drive.google.com/file/d/1yp9E7tTSN-

6vlupe4mz9eaibjQwWMeD3/view?usp=sharing

-امالنظنفاذ بعد –االتحادمنالصادرةوالتعاميموالقراراتاللوائح4.2

 
 
 جزءا

ا
.الالسلكيةاالكاديمياتلنظاممكمل

https://drive.google.com/file/d/1yp9E7tTSN-6vlupe4mz9eaibjQwWMeD3/view?usp=sharing


السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

ط األكاديمية عند قبول الالعب4.3  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/تشتر
 
ك الئق طبيا ة تقديم كشف طنر  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 

4.4  
  حال توفر أخص. ة معتمد عالج طبيع  للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

 
  ولكن غت  ف

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

  مجموعة من األخصائيي   العالج الطبيع  **
  حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطنر  الرياض 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

  الرابط التال  -إسعافات أولية 4.5
 
يجب أن توفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

http://sfsm.org.sa/mos70

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

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

(شخص50حنر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حنر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق4.6
 
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

  تقامال 5.1
 
عملوورشةتدريبيدوراتفيها يقاموانما مسابقاتاالكاديميةف
وخالفهتعليميةوندوات
:وه  فئاتثالثلالكاديمية

  وه  )المنفردة1.
(كيةالالسلالرياضاتمنواحد بنوعتختصالنر

  وه  )المزدوجة2.
(ةالالسلكيالرياضاتمنبنوعي   تختصالنر

  وه  )الشاملة3.
(الالسلكيةالرياضاتجميعتشملالنر

صدر 5.2
ُ
اطاتاالشتر واالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت

  سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليمات
 
ف

االتحاداتعىلوتعميمها المسابقاتأو البطوالت أو المعسكرات
.بموجبهاللعملالرياضية



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

للحصــول علــى عضويــة اإلتحــاد يجــب علــى 6.1
هرين االكاديمية التقـدم بطلـب إلـى اإلتحـاد قبل ش

:من بداية الموسم بالمرفقات التالية
بيــان بأســماء ومؤهــالت وخبــرات الفنييــن ❖

ب والمدربي   بيان يتضمن المنشآت والمالع
ات القائمة والتجهت  

ام بما يصدر عن اإلتحاد من لوائ❖ ح إقرار االلتر 
وقرارات وتنظيمات

ة إيصال سداد الرسوم المقرر النضمام لعضوي❖
وذلك يتم بعد الحصول عىل السجل اإلتحاد

خيص م ن التجاري من قبل وزارة التجارة والتر
الرياضةقبل وزارة 

يقـوم مجلـس إدارة اإلتحاد  بدراسـة الطلـب 6.2
يومـا من تاريــــخ ( ثالثـون)30وإصـدار قـراره خالل 

لالتحادرفع الطلب من قبل األمانة العامة  

يقوم اإلتحاد بعملية التدقيق والتأكيد من6.3
اطات الفنية االشتر



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

يتــم إخطــار مقــدم الطلــب بقــرار مجلــس اإلدارة 6.4
خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الموافقــة علــى
ارة العنــوان المــدون فــي طلــب االنضمام، وتــزود الوز 

القراربصورة من 
 فـي اإلتحـاد ميعتبـر •

 
ـن طالـب االنتساب عضـوا

. تاريـخ صـدور قـرار مجلـس اإلدارة

فــي حالــة تــم رفــض الطلــب مــن مجلــس اإلدارة 6.5
را ولطالــب العضويــة يجــب أن يكــون القــرار متر
الحــق فــي التظلــم مــن القــرار إلــى الوزارة خــالل 

رها يومــا مــن تاريــخ إبالغــه بالقــرار، ويكــون قرا15
نهائيا

إذا لـم يتـم إبـالغ طالـب العضويـة بقـرار مجلـس6.7
ـرات اإلدارة رسميا خـالل المـدد المشـار إليهـا فـي الفق

خاذ السـابقة، فإنـه يحـق لـه رفـع األمر للوزارة الت
  الطلب وذلك خالل ثالثي   

 
  ف

يوما من القرار النهان 
وروده



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

 سعوديريالآالفخمسة(5.000)7.1
 
)سنويا

.(للتغيت  قابلة



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

8.1 
ا
 :أول

 
:اإلنذارتستوجبمخالفات

  التدريبنشاطمزاولة•
 
.لهيرخص ُلممجالف

  الرخصةاستخدام•
 
.بهالهُرخصما غت  ف

.لالكاديمةبهلمرصحمخالفةدوراتعناإلعالن•

.المعنيةالجهاتمنالمطلوبةالموافقاتعىلالحصولدونالدوراتإقامة•

8.2 
 
 :ثانيا

 
:وإلغائهاالمدربرخصةسحبتستوجبمخالفات

.مرخصةمنشأةبدونالتدريبنشاطمزاولة•

،باسمهشهاداتإصدار • .االتحادمنمرخصةغت  جهات  منأو الشخىص 

.األولاإلنذار تاريــــخمنسنةخاللاإلنذار تكرار •

.اإلنذارمدةخاللالمخالفالوضعتسويةعدم•



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

ر أو تعديل  أو صحيحة،غت  ومعلومات  ببيانات  االتحاد تزويد 8.3   تغيت 
 
.االتحادموافقةدونالرخصةف

:عامةأحكام8.4

،الطلبيعتتر الرخصةإصدار إجراءاتأثناءُمرخصةغت  جهاتمععملأو التدريب،نشاطمزاولة•
 
 جديد منالتقدملهيحقوال ملغيا

ّ
.أشهرستةعد بإل

• 
ُ
امهتاريــــخمنأشهر ستةمرور بعد للمدربالرخصةإصدار إعادةلالتحاد يحق  هناكيكنمالمبالتسويةالتر 

 
.لذلكمانعا

.بالرخصةالمتعلقةاالعتماداتكافةتلع   ُاالتحاد منمعتمد مدربرخصةوإلغاءسحبعند •

  رخصةبدونالتدريبيزاولمنبحقالنظاميةاإلجراءاتاتخاذ لالتحاد •
 
  المجاالت ف

فأو االتحاد يرخصها النر .عليهايشر

.أخرىانظمةمعتعارضتاذا التدريبلحاملها تخولال الرخصة•

 -النظامنفاذ بعد –االتحادمنالصادرةوالتعاميموالقراراتاللوائح•
 
 جزءا

ا
.الالسلكيةاالكاديمياتلنظاممكمل

هذا باإلضافة ال الئحة االنضباط الصادرة من االتحاد    •

https://drive.google.com/file/d/1b0yvHmQfTGH7oIL2Sf52bR0gJudYi4VT/view?usp=sharing



 
 
شكـــرا


