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اطات / أ االشتر
الفنية



المرشدين والفرسان/ 1 اطات الفنية/ أ االشتر

(3/1)والفرسانالمرشدين1.

ريجبالخيل،ركوبرحالتخالل1.1 رمجموعةقائدرتوفي  .فرسان5لكلواحدرومساعدررئيس 

رأنيلزم1.2  
 
رالمرشدريستوف رالمجموعاتلقيادةالمتطلباتمساعدةورالقائدر/الرئيس   

 
.الخيلركوبرحالتف

:القائدمساعد و القائد /الرئيس  المرشد متطلبات1.3

مساعد القائد
المرشد 

د القائ/الرئيس  
المتطلبات 1.3

ةرمتقدمةرلركوبرالخيلر ةرالرتقلرعنر)مهاراتروخير (سنواترللمساعد5سنواترللقائدرور10خير 1

مهاراترالتواصلرإلدارةرالمجموعاتروالخيولرأثناءرالرحالت 2

مهاراترالطبيبرالبيطريرالعامةرلتقديمرالرعايةرالالزمةرللخيلرعندرالحاجة 3

رلتقديمراإلسعافاتراألوليةرللسائح
ً
راكبرعندرالحاجة/ أنريكونرمؤهال 4

ية رالعربيةرواالنجلي   متحدثرباللغتي   5

ةروالسلوك أنريكونرحسنرالسي  6

ر (اختياري)رخصةرإرشادرسياح  7



المرشدين والفرسان/ 1 اطات الفنية/ أ االشتر

(2/3)والفرسانالمرشدين1.

:القائد/الرئيس  المرشد مسؤوليات1.4

المرشد 
القائد /الرئيس  

المسؤوليات 1.4

رالخيل  
رأماكنرلسق 

ً
رونقاطرالتوقفرللراحةروأيضا وضعرخطةرالسي  1

ربشكلركامل،ركجزءرمنرعمله/يتحملرالقائد رمسؤوليةرجميعرالمشاركي   فرالرئيس  المشر 2

اثية رالرحالترلألماكنرالسياحيةروالي   
 
رف
ً
يلزمرإحضارردليلرللفريق،روخاصة 3

مراقبةرحركةرالفرسانروالخيولرأثناءرالرحلةرلضمانرالسالمة 4

فحصرحدوةرالحصانرعندركلرنقطةرراحة 5

رتوجدربهارممّراترركوبرالخيلرلحاالترالطوارئرال  
رالمنطقةرالت   

 
خاصةربالخيولالتعاونرمعرطبيبربيطريرمعتمدرف 6

رالمنطقةر  
 
رطوارئرف رأورمستشق  رر)تقديمراإلسعافاتراألوليةرعندرالحاجةروالتعاونرمعرمركزرصح 

ّ
(هللاالرقد 7

.بالرحلةالبدءقبلعليةوالتوقيعواألدوار المسؤولياتليوضحوالركابالناديبي   المسؤوليةإخالءنموذجتوفت  الناديعىليجب1.5

ابجميععىليجب1.6
ّ
  تواصلوأرقاممعلوماتهمتقديمالرك

 
.بالرحلةالبدءقبلالطوارئحالف

ابجميععىليجب1.7
ّ
.بالرحلةالبدءقبلومساعدةالقائد منالتواصلأرقاموتبادلجواالتهماحضار الرك



المرشدين والفرسان/ 1 اطات الفنية/ أ االشتر

(3/3)والفرسانالمرشدين1.

:الركاب/الفرسان1.8

.سنوات6عنالراكبعمر يقلال أنيجب▪

ةذويمنالركابيكونأنيمكن▪ :المبتدئي   أو الختر

ربمارالرحالت،مننوعبأيالقياميمكن–المتمرسالراكب/الفارس✓  
 
ارالطويلةالرحالتذلكف

ً
.الصعبةالرحالتأورجد

ةمتوسطالراكب/الفارس✓ .أياملعدةالطويلةبالرحالتالقياميمكن–الخير

ةبالرحالتالقياميمكن–المبتدئالراكب/الفارس✓ .(كامليوم)المتوسطةوالرحالت(ساعاتعدة)القصي 

رمنالراكب/الفارس✓ ةغي  رتمهيديةدورة–خير  
 
ةسهلةجوالترتليهارالمطلوبةالمهاراتف .(ساعاتعدةأورساعة)وقصي 



المسارات/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

(4/1)المسارات.2

:الخيولعبور نقاط2.1

رآمنمسارراختيارريجب✓  
 
.(بالسياراتزدحمةالموالطرقالحديديةالسككالشيعة،كالطرق–الوعرةالمناطقعنباالبتعادر)والركابللخيولمناسبةبيئةف

مثلألنهاربعنايةالبدايةنقطةاختيارريجب✓
ُ
ةأهميةت ركبي   

 
.الخيللركوبلرحالتمناسبمساررإلنشاءالجولةخصائصتحديدرف

رالمتبقيةالنقاطتحديدريجب✓  
 
.الرحلةجودةلضمانالمساررف

،الممرّريكونأنيجب✓
ً
ر1.5)خيلكلجانبمنكافيةمسافةهناكيكونأنبحيثواسعا ركحدرمي  .(أدن 

ر2)خيلكلبي  رالخلفمنمسافةهناكيكونأنيجب✓ ركحدرمي  .(أدن 

رور.الرحلةجودةلضماناألقلعىلأسبوعقبلالرحلةمساررتجهي  ريجب✓ ردليلتوفي  رللمشاركي  رتوضيح   
 
.تضاريسوالالطريقيبي  رالرحلةف

اميجب✓ .تركهاوعدمالمحددةوالمساراتبالممراتااللي  

رخاصةممتلكاتأيتجنبيجب✓  
.مزروعةوأراض 

رفردية،خيلركوببرحلةالقياميسمحالر✓
ُ
رالحدرأنحيث .وخيالنراكبانهوراألدن 

ةيتمتعانوالفارسالخيلأنمنالتأكدريجب✓ .لهالمخططالرحلةلمساررالالزمةبالخير



المسارات/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

(4/2)المسارات.2

فضلال 2.2
ُ
  إال الخيلركوبي

 
  المحددةالطرقف

:يىل  ما اتباعمنكد فتأ كان،سببأليمحدد غت  طريقعىلبمجموعةاألمر انتىهإذا الفتات،عىلتحتويالتر

رالتحكميمكنكأنهمنالتأكدر1.  
 
ربالركوبقم.الخيلف

ً
راألخرىالخيولمعدائما  

رأقلتكونالت 
ً
رسيكونخيلكأنتعتقدركنتإذارتوترا

ً
رقلقا  
 
.الطرقف

.بالذراعواضحةإشارةأعطثمآمن،الطريقأنمنلتتأكدرخلفكانظرراالنعطاف،قبل2.

رتكنلمماراللجامعىليديككلتاروضع3. ءإىلتشي   
.ماشر

رالقدمي  ركالروضع4.  
 
كابف .الرِّ

ءأيتحملالر.5  
.اللجاممعيتشابكأورتوازنكعىليؤثررقدرشر

رتحّرك.6  
 
رالمروريةحركةتدفقاتجاهف  

 
.الطرقف

رالر.7 رالخيولتسي 
ً
رأبدا

ً
رجنبإىلجنبا  

 
.ةالدائريوالمنحنياتوالمزدحمةالضيقةالطرقعىلواحدربمساررالتقيدرويجبالضيقة،الممراتف

ريسمحالر.8 رالخيلبسي   
 
.الرصيفأورالمشاةممررف

ريسمحالر.9 رالخيلبسي   
 
.الدراجاتمساررف

ريجب.10 ريتمقدر.ذلكأمكنحيثمارالجانبيةالطرقعىلفقطالمجموعةسي  رذلككانيثمارحاستخدامهارعليكويجبالطريقلعبوررالخيولممّراتتوفي 
ً
.متاحا

ب2.3
ّ
:عليكيجباستخدامها،وعند اإلمكان،قدر الدّواراتتجن

ام1. ،بجهةااللي   رالسياراتمنواالنتباهاليمي    
رالت  .للدّوارالدخولأورللخروجمساركتعير

.الدّوارمنتخرجلنأنكلتبي ّ رالمخارجعبوررعندربالذراعواضحةإشارةأعط2.

.الدّوارمنالخروجعندربالذراعواضحةإشارةأعط3.



المسارات/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

(4/3)المسارات.2

:المسائيةالرحالت2.4

 الخيلركوببرحالتالقيامبعدمننصح
ً
  أو ليل

 
  ولكنالرؤية،ضعفحالف

 
:التال  منفتأكد بذلك،قيامكحالف

.عاكسةمالبسارتداء✓

رالخيليرتديأنبشدةويوض.الخيلمفاصلفوقعاكسةأربطةوضعيجب✓
ً
رأيضا  

 
ءواف  

.عاكس/مض 

ريجب✓ .الراكبالساقأور/وللراكباأليمنذراععىلبحزام(الخلفإىلواألحمرراألمامإىلاألبيضباللونيظهرر)الالزمالضوءتوفي 

:الشواط  عىلالخيلركوب2.5

رُمالك/البلدياتمناألرضاستخدامتصاري    حعىلالحصوليجب✓  
.اإلداريةالهيئةأوراألراض 

ربه،مسموحالشاط رعىلالركوبأنمنتأكدريجب✓
ُ
رمعينة،مناطقأورأيامأورأوقاتعىليقتصرقدرحيث

ً
/الركابلصالحالوقتعىلالمفروضةالقيودرتكونمارغالبا

رالفرسان،
ُ
رتتمثلحيث  

 
اتف رالفي  رالباكر،الصباحمثلهدوءاألكي   

 
.تجنبهميجبالذينيناآلخررالمستخدمي  رمنأقلعددرهناكيكونعندمارالمساءمنمتأخرروقتوف

ر✓  
 
للحدودرنتباهواالرالحرصيجبلذلكواضحةعالماتهارتكونالرقدرلتجنبها؛نطاقهارمدىبشأنالتأكدرفيجبالخيل،بركوبفيهارُيسمحالرمناطقوجودرحالةف

.والعالمات

ّيةالحيواناتإزعاجتجنبيجب✓ اميجب.األنهارومصابالمالحةوالمستنقعاتالرمليةبالكثبانخاصبشكلاالهتماممعوالنباتات،الير ر.المحددةالممّراتبااللي   عتير
ُ
ت

ة،بيئاتالمالحةوالمستنقعاتالرمليةالكثبان
ّ
بويجبهش

ّ
ربالحماية،تتعلقألسبابفوقهارالخيلركوبتجن رممنالركوبيكنلملورحت 

ً
روعا  
 
.المنطقةف



المسارات/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

(4/4)المسارات.2

:الجانبيةوالخدماتالمرافق2.6

احةمكان✓ .الفارس/للراكباسي 

.واإلناثالذكوررمنلكلمياهدورات✓

ر✓ ةمنسابةأحصنةأور"Ponies“ُيفضل)الخيللركوبلألطفالساحةتوفي  (اختياري).(الحجموصغي 



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

(2/1)األدوات.3

:األساسيةالمعدات3.1

  الخيللركوبالالزمةاألدواتجميعتوفت  يجب
 
:التال  الشكلعىلالرحالتف

ةأدوات✓
ّ
ابة/كالشجسليمةجودةذاتاألساسيةالخيلوعد

ّ
رحبل/لجام/رأسطوق/الرك .(الحاجةعندرالستخدامه)سوط/رئيس 

رمصباح✓  
.كهربان 

ة✓ .للضوءعاكسةسي 

.احتياطيةخيلحدوة✓

رأدوات✓ الحافروتقليم،الحافررمنظف،الحافررمقص،الحافرركمطرقةالحدوةتغيي 

.الراكب/الفارسهوية✓

.الخيلهوية✓

.للركاباألوليةاإلسعافات✓

رللخيلاألوليةاإلسعافات✓  
ربعرضمرنةضمادةالمستديرة،مقصاتتعقيم،أدوات)منتتكونالت  .(مطهرمحلولسم،10حواىل 

راتصالأجهزة✓ walkie“السلك  talkie”رالطويلةالرحالتخاللالركابلجميعالمواقعتحديدروأجهزة  
رمهارالستخداالصعبةوالرحالتأياملعدةتدومالت   

 
ف

.الضعيفةاإلشارةمناطق

 رحلةكلقبلالمعداتفحصيجب*
 
.السالمةلمعايت  وفقا



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

(2/2)األدوات.3

:الخيلحدوة3.2

طالحدوةارتداء رشر ر.أساش   
 
:االعتباربعي  راألخذريجبالحدوة،تركيبوعندر.المناسبةاالحتياطيةالحدوةارتداءيجبالرحلةأثناءالحدوةالخيلخسارةحالوف

رالسفررمتطلبات✓ رومزودةخفيفةالخيلحدوةتكونأنعىلمتنوعةتضاريسعير .لالنزالقمانعةملولبةبمسامي 

ابالزيّ 3.3
ّ
:الرك

.الخيللركوبومناسبةالكاحلفوقاألحذية✓

.الخيللركوبواقيةخوذه✓

.المضيئةأورالفاتحةاأللوانذاتالخيللركوبمناسبةمالبس✓

رالعاكسةالمالبس✓  
 
رالركوبحالف

ً
رأورليال  

 
.الرؤيةضعفحالةف

.للطقسمناسبةمالبس✓

ة✓ (اختياري)الواقيةالُسي 

اميجب* .السعوديةالعربيةللمملكةالعاموالذوقوالتقاليد الثقافةمعيتماش  بزيّ االلتر 



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

(3/1)السالمة.4

:للرحالتالمستخدمةالخيلمتطلبات4.1

.سنوات6عنالخيلعمرريقلأالريجب✓

رالخطرةالخيلأورالخيلفحولباستخداميسمحالر✓  
 
.سياحيةأورترفيهيةأنشطةأيف

رلركوب  هارمناسبةالخيولتكونأنيجب✓  
 
رالرحالتف .للفروسيةالسعوديتحادرلالرالمستخدمةالتقييمآليةورفعالخيولتقييمويفضلالمختلفة،التضاريسعير

راالتحادرسفررجوازر–المناسبةالتعريفوثيقةعىلالحصوليجب✓ رالسفررجوازرأورللفروسيةالدوىل  ردثةالمحالتطعيموتفاصيلجدولمعالمحىل 
ً
يعاتوفقا للتشر

ر  
 
.السعوديةالعربيةالمملكةف

اميجب-الخيلورفاهيةسالمة4.2 :التاليةالخيلورفاهيةسالمةبأساسياتااللي  

اميجب✓ رااللي   .الجيدةوالتغذيةالماءبتوفي 

رلمدةالخيولبتشغيليسمحالر✓ رساعات6منأكي   
 
.اليومف

ريجب✓ رللخيولراحةواحدريومتوفي   
 
.األسبوعف

رالخيولبتشغيليسمحالر✓  
 
.مئويةدرجة37منأعىلحرارةدرجةف

ردوريبشكلالخيولفحصيجب✓ .المعتمدالبيطريطبيبختممعأشهررثالثةكلبيطريتقريرروتوفي 

ريجب✓ .أسابيع6كلالخيلحدوةتغيي 

رالخيلبنظافةالعنايةيجب✓
ً
.والحساسيةالجلدرأمراضمنللوقايةيوميا

ريحب✓ رللخيلعيادةتوفي   
 
ربيطريةعيادةأقربإىلالخيوللنقلعربةأوراالسطبلف  

 
.الطوارئحالةف

رالخيولحفظيجب✓  
 
.م3×م3عنحجمهاريقلالرالتهويةجيدةغرفف



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

(3/2)السالمة.4

:الخيلتطعيم4.3

عتتر 
ُ
والمياهالبيئةووزارةروسيةللفالسعوديواالتحاد للفروسيةالدول  االتحاد قبلمنالمطلوبةالمقررةالتطعيماتجميعفيها بما إلزاميةالخيلتطعيمإجراءاتت

  للخيولاالنفلونزا ضد التطعيمإجراءويلزم.والزراعة
.أشهر6عنعمرها يزيد التر

:الخيلأنفلونزارضدرللتطعيمالمعتمدةااللية-أ 

رتطعيم✓ .يوًما92و21بينهميفصللألنفلونزارمضادتي  رجرعتي  رمنيتكونأّوىل 

.شهًرا12عنتزيدرالرانوعىلأشهر،6كلمعززةجرعة✓

ر✓  
 
ةتعدتحالف .البدايةمنالخيللتطعيماالليةتعادرانيجبشهرار12عنالفي 

.(الهربس/الكزاز/الكلبداء)منكلضدرسنويارالتطعيميتمأنيفضل-ب 

:الرحلةخاللواألمنالمخاطر وإدارةالسالمةإجراءات4.4

.المستغرقةوالمدةوتوقيتها،الرحلة،بوجهةعلمعىلاإلدارةتكونأنيجب✓

رالمرشدريقوم✓ رالقراراتباتخاذرالقائدر/الرئيس   
 
.المجموعةاستشارةبعدروذلكاألزمات،حالةف

راألشجاررتحتالخيولبوقوفيسمحالر✓  
 
بويجبالسيئة،الجويةاألحوالف

ّ
.للصواعقالمعرضةالقممأورالتاللتجن

ةورالعاكسةالخيلكأربطةالعاكسةاألدواتاستخداميجب✓ .العاكسةالسي 

ريجب✓ رالستخدامهارالمواقعتتبعأجهزةورالالسلكيةالتواصلأجهزةتوفي   
 
.الضعيفةاإلشارةمناطقف

ريجب✓ .الحاجةعنالستخدامهاركهربائيةمصابيحتوفي 

رالركوبيكونأنيجب✓  
 
.رؤيتهباإلمكانيعدرلمإنالشخصانتظاررويجبمجموعات،ف



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

(3/3)السالمة.4

ط4.5 كبأنيتأكدرأنالراكب/الفارسقبولعندرالفروسيةسياحةنادييشي  رالئقالمشي 
ً
.ذلكحيالالمسؤوليةكاملالنادييتحملوربالرحلةللمشاركةطبيا

روجودر4.6  
ر.الصحيةللتخصصاتالسعوديةاالتحادرمنالمفعولساريعيادةمععقدرأورللناديمعتمدرة/أخصان   

 
رتوفررحالف  

رولكنأخصان  التقديميمكند،معتمغي 

رالنموذجتعبئةخاللمناعتمادهعىل رللطبالسعودياإلتحادرقبلمنالتاىل   
http://sfsm.org.sa/mos30:الرياض 

رمجموعةرمنراألخصائيي  ر**   
رالرياض  رحالراالحتياج،ريوفرراالتحادرالسعوديرالطتر   

 
http://sfsm.org.sa/mos40: ورف

رالمذكورةالكافيةوالمعداتاألوليةإلسعافاتحقيبةالرحالتأثناءالنادييوفررأنيجب-أوليةإسعافات4.7  
 
رالرابطف http://sfsm.org.sa/mos70التاىل 

رور  
راإلتحادرالسعوديرللطبرالرياض  .سيارةراسعافراثناءرالرحالترإنرامكنحسبرمعايي 

/http://sfsm.org.sa/nafes: : لراحتكم،رلقدرقمناربإعدادرحقيبةرإسعافاترأوليةرجاهزةرإذاررغبتم،رللحصولرعليها،رالرجاءرالضغطرعىل** 

ر)ريالرسعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓ (شخص50حت 

ى✓ ر)ريالرسعودير14,375: الحقيبة الكتر (شخص100حت 

راالسطبلروالمرافقرلمراكزررحالترركوبرالخيل4.8  
 
رنظامرإنذاررالحريقرف  

وطرالدفاعرالمدن  عىلرحسبرشر

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 5 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.5

.الرياضةوزارةورخصةالبلديةوتصي    حتجاريسجلباستخراجفروسيةسياحةكناديالمنشأةتشغيليتم5.1

اطاتجميعاكتمالبعدرإالربالرحلةالبدءيمنع5.2 رالمذكورةالفنيةاالشي   
 
.الالئحةهذهف

روفقارجيدةبحالةالخيولجميعتكونأنيجب5.3 رمذكوررهوركمارالسالمةلمعايي   
 
رلركوب  هار(4.1,4.2,4.3)ف  

 
.الرحالتف

ريجب5.4 اطاتحسبمؤهلي  رمساعدينورمرشدينتوفي  رمذكوررهوركماراالشي   
 
.((1.3ف

رالناديعىليجب5.5 رالمذكورةاألدواتجميعتوفي   
 
رالمذكورةاألوليةاإلسعافاتومستلزمات(13.)ف  

 
.(4.7)ف

رالمنشأةعىليجب5.6 رمذكوررهوركمارالخيلإليواءوالتهويةالمساحةحيثمنمناسبةاسطبالتتوفي   
 
.(4.2)ف

اطاتجميععىلالموافقة5.7 رالمدونةواإلداريةالفنيةاالشي   
 
.السياحيةالخيلركوبلمراكزرالالئحةهذهف

:المرفقاتو المتطلبات5.8

.الجانبيةوالمرافقالخيولإلسطبالتإيجاررعقدرأورملكيةصك➢

.مفوضأورمقيمهويةأورللمالكالوطنيةالهويةمنصورةإرفاق➢

ررسم➢ رالناديلموقعكروك  .الرئيس 

.بالموقعللمرافقصورر➢

.(وجدإن)التفويض➢



الرسوم/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.6

رالخيلركوبرحالتأنشطةجميعتسجيليجب6.1  
 
نتساباالرعلالحصولخدمات)الرياضةوزارةرخصةعىلالحصولخاللمنللفروسيةالسعودياالتحادرف

(https://mos.gov.sa/ar/nafes/Pages/clubs.html)نافسمنصةتحتلالتحادر

:الفروسيةساحةنواديفئات6.2

رسوم االنتساب السنوي تفاصيل الفئة الفئة

ريالرسعودي3,500 ر40 ر10( و/أو)حصانرأورأكي  (الملحقرأ)-خدماترفاخرةروالخدماترالجانبيةر(و/أو)مرشدينرأورأكي  الفئة أ

ريالرسعودي3,000 مرشدين9-5( و/أو)حصانر20-39 الفئة ب

ريالرسعودي2,500 مرشدينرأورأقل4(  و/أو)حصانرأورأقلر19 الفئة ج

ريالرسعودي2,000 أي نادي فروسية يوفر رحالت ركوب خيل 

https://mos.gov.sa/ar/nafes/Pages/clubs.html


الرسوم/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الملحق أ

أتفاصيل الفئة الفئة

ر40 ر10( و/أو)حصانرأورأكي  ةرالخيلروالخدماتر(و/أو)مرشدينرأورأكي 
ّ
خدماترفاخرةرمنرحيثرجودةرالخيولروعد

:كالضيافةالجانبيةرر
سكنرفاخر•
رسياراتر• خدمةرمواصالتروسائقي  
طاقمرخدمةرعمالء•
رإدارةراالسطبلروالخيولرللعنايةرالفاخرةربالخيول،رجودةراالسطبلرورالعدة•  

 
رف طاقمرخبي 

الفئة أ



المخافات والعقوبات/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الرابعة المرة الثالثة المرة الثانية المرة األول

خيص االنتسابر/إيقافرالي 
تحددهارلجنةراالنضباط

راالتحاد  
 
ف

ريالرسعودي20,000 ريالرسعودي10,000 وطها امربالالئحةروشر عدمرااللي   1

والعقوباتالمخالفات.7

امعدمسيؤدي7.1 وطباللوائحااللي   رالمذكورةوالشر  
 
:وغراماتعقوباتفرضإىلالالئحةهذهف

.للفروسيةالسعودياالتحادرِقبلمنانتسابأورترخيصبدونالنشاطممارسة➢

.الخيول/الفرسان/الراكب/المجموعةإدارةسوء➢

.ورفاهيتهاالخيولبصحةتتعلقعيوبوجودر➢



 
 
شكـــرا


