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اطات/ أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

اعية اعية لممارسي مهنة ت: رخصة مدرب اإلبحار الخاصة باالتحاد السعودي للمالحة الشر دريب اإلبحار وثيقة صادرة أو معتمدة من االتحاد السعودي للمالحة الشر

ي المملكة
 
اعي ف .الشر

:متطلبات التدريب

يتدريبأي1.1 اع  رسأنيجبشر
َ
اعيةللمالحةالسعودياالتحاديرخصةعىلحاصلي  يمعتمدينمدربي  يِقبلمنُيد ياإلبحاريلتدريبالشر اع  منأي يمنأويالشر

فالمنظمات :لإلبحارالتدريبرخصإلصدارياإلتحاديقبلمنوالمعتمدةدوليايبهايالمعتر

RYA))لليخوتالملكيةالجمعية.أ

American))لإلبحاراألمريكيةالرابطة.ب Sailing Association

International)العالمحولاليخوتعىلالتدريبمؤسسة.ج Yacht Training Worldwide)

ياالتحادي.د  
Deutscher))لإلبحاراأللمان  Segler Verband

US)المتحدةبالوالياتاإلبحاريرابطة.ه Sailing)

،إبحاريتدريسأويتدريبأيإجراءعندي1.2 اع  فالمنظماتمنأي يمنبهايالموىصالمقرراتعىلاالعتمادييكونشر .دولًيابهايالمعتر



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

يالحديسنوات8سنُيعدي1.3 يمنفرديبحاريلتدريباألدن   
 
يزورقأيف ايتدريبقاربمير يعىلمدربمندائملمراقبةويخضعدنج  

ً
يللحديووفق يلوزنلاألدن  لطاقمالقياس 

ةوكفاءةالقارب يلهماإلبحاريقراريالمدربيتخذيالبحارة،وخت 
ً
.البحارةسالمةيضمنبمايالطاقمأوياستعدادالبحاريلمدىتقييمهعىلبناءا

امالمدربي  يعىل1.4 يمدربلكلالمتدربي  يعدديبنسبااللتر   
 
(1جدول)األحوالجميعف

التفاصيل
نسبة المتدرب إىل

المدرب
نوع القارب

يالقارب يمعيمدربيعىليمير  مبتدئي   1:3

يالطاقم  
 
قواربي4بحديأقىصيقواربيف

يكليمنهم،يأويx3(vision)زوارقيفيجن3:يمثال)  
 
يف ريبيكو4متدربي   يكليمنهمx2(pico)زوارقيلت    

 
يف (متدربي  

1:9

1:6 يفردية قواربيدنج  

يالقارب معيمدربيعىليمير  1:4
قواربيالكيل

يكليمنيهذهيالقواربx3قواربي3:مثال)قواربي3بحديأقىصي  
 
يف متدربي   1:9

يجميعياألح:1جدول   
 
اميبهايف ييجبيااللتر   

والنسبيالمتدربيإىليالمدربيوالتر



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   1.

فيبهيدوليا1.5 يإسعافاتيأوليةيمعتر يقواربيالسالمةيمعتمدينيويمؤهلي   يومشغىل 
.يجبيأنييكونيجميعيالمدربي  

اي1.6 يذلكيمنيالمناطقيالمحددةيويالمرصحةيللشر يالمياهيالداخليةيأويالمياهيالمحصورةيأوغت   
 
يتمارسيفقطيف اع  ليوزارةيالرياضةيمنيقبعأييدروسيوتدريباتياإلبحاريالشر

اعية يالبحريالمفتوحييجبيأنييكونيمصحوًبايبقاربيسالمةي.يواالتحاديالسعودييللمالحةيالشر  
 
يف نسبةيقواربيحسبيإرشادات)وإذايكانيالتدريبيعىليزوارقيالدنج  

يجدولي  
 
يمنيحاجزيالشعابيالمرجانيةي500ميليبحرييمنيخطياألساسيأو2وعدمياإلبحاريبمسافةيتزيديعنيي(ي3السالمةيالمشاريإليهايف أويمنينقطةي(يالكسارة)متر

يرؤيةيواضحة طيتوفت  يالبحريالمفتوحيمعيشر  
 
انطالقهييف

يعرضةيللمخاطر1.7 يحالةيانقالب.ييجبيوضعيقواربيالسالمةيلتغطيةيالمناطقياألكتر  
 
أييقاربيويطلبييجبيعىليالمدربيأويسائقيقاربيالسالمةياالستجابةيالفوريرةيف

ييعيديالبحارةياستقامةيالقارب يوضعياستعداديحتر  
 
يقواربيالسالمةيف يحاليعدميوجوديطلبيمساعدة،يتبقر  

 
يتمثليسالمةيالط.يالمساعدة،ييوف

ً
اقميويالبحارةيأهميةيودائما

يمنيسالمةيالقارب .أساسيةيأكتر

ينفسيالوقتيمنيالنادي1.8  
 
يتقاميف  

يمنعياستخداميقواربياألمانيالذيييدعميالدوراتيالتدريبيةيكقواربيسالمةيلألنشطةياألخرىيالتر

يمني1.9 يأاليتتجاوزيالمنطقةيالتشغيليةيللتدريبيأكتر  
قابلةييتميقياسياألمياليالثالثةيعىليأنهايثالثةيأميال.يالمغادرةيبالمركز/منينقطةياالنطالق(يكم5)أمياليبحريةي3ينبغ 

ايمستقيًما
ً
.يجبيتغطيةيالمنطقةيالتشغيليةيبقواربيالسالمةيأثناءيالعمل.يللمالحة،ييوليستيخط



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

المتطلبات التشغيلية القياسية2.1

اعيةيبعضويةيسارية2.1.1 يباالتحاديالسعودييللمالحةيالشر
ا
.يجبيأنيتكونيعضًوايمسجًل

يأويرخصةيمعادلةيمنياالتح2.1.2 اع  ياإلبحاريالشر فيبهايدولًيايلكباريمدرن  
يموظفيعىلياألقليحاصليعىليرخصةيمعتر السعودييللمالحةيادييجبيعىليجميعياألنديةيتعيي  

اعية .الشر

يوم2.1.3 اع  اعيةيللحصوليعىليموافقتهيعىليمواقعيممارسةيرياضاتياإلبحاريالشر ميجميعياألنديةيبالتقدميإىلياالتحاديالسعودييللمالحةيالشر صفاتيخطةيالتشغيلياويتلتر 

ييجبيأنيتشملي  
ي(يعىليسبيليالمثاليوليسيالحرص)الخاصةيبهم،يوالتر  

:ماييأنر

يخرائط.ييأ اعيةيالمقدمةيمنيقبليالنادييويتحديدهايبواسطةيعالماتيمائيةيويتوفت  يمواقعيمالئمةيلمختلفياألنشطةيالشر طيمنيالنوادييتعيي  
ضيحيةيتتضمنيتوييشتر

يالمناطقيالتدريبية  
 
.كليموقعيوالنشاطييالمخصصيفيها،يمعياهتماميخاصيلخطةيالسالمةيف

يالخرائطياالحداثياتيلموقعيانطالقيالقواربيومواقعينقاطيتنفيذيالطوارئ.يب  
 
.يجبيأنييتوضحيف

يالمنطق.يج  
 
يالبحريةيالمجاورةيف يالخرائطيبسهولةيألييزائريويتكونيمعروفةيألييحركةيمروريمائيةيأخرىيويالمراكزيويالمنشآتيويالمراس  .رسيالحدودحةيويتوفت 

اعيةيالعتمادهاييويمنيثميمراجعتهايويفحصهايبشكليدوري.ييد قدميهذهيالخرائطيلالتحاديالسعودييللمالحةيالشر
ُ
يحاليوجوديأييتعديالتيجدي.يت  

 
دةيبعديوف

.يالمراجعات،ييمنحياالتحادياألنديةيوقتيمحدديلتنفيذيوتعديليأييمتطلباتيجديدةيأويُمحدثة



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت2.

المتطلبات التشغيلية القياسية/ تابع 2.1

افالمةستغطيةوتقديمالناديمناإلبحارييمارسشخصأليعونأويمساعدةأيتقديمأويتأمي  يوإمكانيةالقدرةامتالكمسؤوليةالناديعاتقعىلتقع2.1.4 وإشر

يالجاريةللنادياإلبحاريأنشطةلجميعمناسب  
 
ياألنديةجميعمنيلزمذلكعىلويوقت،أيف يمايالتشغيلخطةضمنتوفت  :يىل 

ييقدمهايالناديي.ييأ  
يمتناسبةيمعيقدرتهايالتشغيليةيوالخدماتيالتر يإرشاداتيالسالمةيوينسبيقواربيالسالي)خطةيطوارئيوإجراءاتيتأمي    

 
يكمايهويموضحيف  

 
مةيالمشاريإليهايف

ميكليموظفيبالنادييبأنييكونيعىليدرايةيبخطةيالطوارئيالخاصةيبالنا(ي4النقطةي ائليدييوكذلكيوسوالمناسبةيلظروفيالبيئةيوالطقوسيالمحليةيالخاصةيبهميويلتر 

.السالمةيالخاصةيبقواربياإلنقاذيويإرشاداتيالدخوليوالخروجيللمداخليالرئيسيةيويالطوارئ

يجميعياألوقاتيعندياإلبحار.ييب  
 
يف يأويالمت.ينظاميسجالتيلُيمكنهميمنيمراقبةيعدديالقواربيوالمزاولي   يويشمليكذلكيموقعيالتشغيليوأسماءيالمزاولي   يوالمدربي   دربي  

يالملحقات"يخطةياإلبحار"انظر)  
 
(.ف

يومؤهالتهميالسارية.يج اعيةيووثائقيتسجيلها،يإنيُوجد،يوقائمةيبالموظفي   .سجليلجميعيالقواربيالشر

ايللقدرةيالتشغيل/وسائطيأمان.يد
ً
يمعييةيللنادييويتإنقاذيمجهزةيلتقديمياإلسعافاتياألوليةيويمتاحةيلالستجابةيالفوريرةيوصالحةيللتشغيليويمهيئةيلإلبحاريوفق

ً
ماشيا

وطيمتطلباتيقواربيالسالمةي يالالئحةيالخاصةيبحرسيالحدوديلألمنيويالسالمةيبماييتوافقيمعيشر  
 
وطيالواردةيف يالنقطةي)الشر  

 
وفيماييتعلقي(ي4.1المشاريإليهايف

يجدولي)باإلرشاداتيالنسبيةيلهاي  
 
يإلرشاداتينسبةيقواربيالسالمةيالمشاريإليهايف

ً
،يوتكونيمهمتهايتقديميالمساعدةيعندياللزوميألييشخصيُيمارسياإلبحاريمني(3وفقا

اعيةيويتقدميالدعميأثناءيالتدريب .ييالنادي،يويبحيثيترافقيالقواربيالشر



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

المتطلبات التشغيلية القياسية/ تابع 2.1

/تابع2.1.4

يحالةيابحاريويكونيالمنقذ.يه  
 
اعيةيف يوضعياستعداديلالستجابةيالفوريةياذايكانيهنالكيقواربيشر  

 
يويف يقواربياألمانيمهيئي   عىليدرايةيبأييشخصيينمنقذينيأويمشغلي  

(.الملحقات"خطةياإلبحار"أنظري)يبحريأوييستخدميأييقاربيمنيالناديي

ترصيًحايأعىطالكالمأنعىلينصاإلداريالوكيلأويوالمالكالمركزيأويالناديبي  يعقديإبراميتطلبالمرخص،المركزيأويالنادييملكهاليقارببأييتعلقفيماي2.1.5

.للقارباآلمنالتشغيلعنالكاملةالمسؤوليةالمرخصالمركزيويتحمل.اإليجارأويالتدريبألغراضالقاربباستخدامللمركزي

اعيةي2.1.6 امهميبضوابطياإلبحاريبالقواربيالشر يمنيالنادييالمرصحيبالتر  يأويأييممارسي   يالنقطة)يقريجميعيالموظفي    
 
اعيةي(ي4.3المشاريإليهايف ويقيوديالقواربيالشر

يالنقطةي)  
 
يالبحاريأثناءياإلبحار(3.2المشاريإليهيف  

 
.ويباتفاقيةيالمنظمةيالدوليةيلمنعيالتصادميف

.يتعهديبالمحافظةيعىليحمايةيالبيئةيمنيالتلوثيبالموقعيوالمحافظةيعىليالنظافةيالعامةيحسبيالنماذجيالمعدةيمنيقبليالجهاتيالمعنية2.1.7

يحالةياإلبحاريأثناءيالتدريب2.1.8  
 
يف كذلكيموقعيالتشغيليويشمل.ييلزميأنييكونيلدىيالمراكزينظاميسجالتيتدريبيوينظاميُيمكنهميعىليمراقبةيعدديالقواربيوالمزاولي  

ي يوالمدربي   يالملحقات"يخطةياإلبحار"أنظري)وأسماءيالمتدربي    
 
(.ف



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

المتطلبات التشغيلية القياسية/ تابع 2.1

يالتدريبيصالحةيلإلبحار،يويتميفحصهايوصيانتهايبشكليمنتظم،يويتميت2.1.9  
 
معييأحدثيوافقهاييجبيعىليجميعياألنديةيالتأكديمنيأنيجميعيالقواربيالمستخدمةيف

،يوتستخدميحسب يمنياالتحادي،يوزارةيالرياضةييأويالهيئ.يالنشاطيالمخصصيلهايفقطالمعايت 
ً
ةيالعامةيللنقلييتمياخضاعيتلكيالوسائطيإىليالكشفيالدورييمنيقبلييأيا

.فيماييخصيصالحيةيالقواربيويسالمةيالمكائنيووسائليالسالمةيويمكافحةيالحريق

ي2.1.10 يمكتملةيأويخدمةيعمالءيسيئةيفيماييخصيالتدريبيأويالسالمةيللتحقيقيمنيقبلياالتحاديالسعودييللمالحةيالشر 3تسفري.ياعيةستخضعيأييسجالتيتدريبيغت 

وري اعيةيض  خيصيبناءيعىليالحالةيحسبيماييريياالتحاديالسعودييللمالحةيالشر .تقييماتيسلبيةيعنيفرضيالعقوباتيأويتعليقيالتر



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

:متطلبات العمر2.2

ي2.2.1  
ي(ي8)ُيعديعمريالثمان  يالصغت  يزورقيالدنج    

 
يالمسموحيلهيلبحاريالطفليبمفردهيف .سنواتيهوالسنياألدن 

ي2.2.2 اوحيأعمارهميبي  
.عاًمايعنيقربيأثناءياإلبحار12وي8يجبيمراقبةياألطفاليالذينيتتر

يلقائديزورقييالِكيلي2.2.3 يلقيادةيالزورقيومواجهةيالظروف16العمرياألدن 
ا
.عاًما،يإاليأنهييجبيأنييكونيمؤهًل

يُيسمحيفيهايللبحارةيباالبحار2.2.4  
وطيالتر ةيالبحارة،يتراجعياألنديةيالظروفيوتقيديالشر يلوزنيطاقميالقاربيوكفاءةيوخت 

ايللحدياألدن 
ً
.وفق

يالوضعيوظروفيالبيئةيويالطقوسيالمحلية2.2.5  
 
وطيالسنيبعديالنظريف نفذيشر

ُ
يبعديتقيي.يت يإلدارةيالنادييورؤيةيالمدربي    

كيالقراريالنهان  يوُيتر  
 
ميالمخاطريبهدفيالتشغيليف

.ظروفيآمنةيومناسبة



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

الملحق أ

تعريفات
:خط األساس

يمنيخطيمياهيالَجَزْريعىليامتداديالساحل .الحدياألدن 

:المياه الداخلية أو المحصورة

يمنيخطوطياألساسي اتيويالقنواتيواألنهاريويامتداداتيالمداخليالمائية)جميعيالمسطحاتيالمائيةيللمملكةيالواقعةيباتجاهيالت  افةيإىليالمياهيباإلضي(يمثليالخوريويالبحت 

يالمياهيمنيأعا يتقسميويتحم   
ةيلموجاتيالبحريالمفتوحيوالتر ياليتخضعيلعوامليالتعريةيالمباشر  

يالمحصورةيعىليامتداديالسواحليالمحميةيالتر اريأويالمحيطاتيالمفتوحةيالبحىل 

اتيعىليالبحريالمفتوحيالمحميةيبحواجزيالشعابيالمرجانيةي) يجميعهايمياهيمحصورة(يوالخلجان(يالكسارة)مثليالخوريويالبحت  .فتعتت 

:البحر المفتوح

يحدودي  
 
ايعنيالساحليف

ً
.خروجيأويدخولتسجيلأويأييمنطقةيتتطلبياجتيازيمحطةييحرسيالحدوديتحتاجي(يكيلو3,7)ميليبحريي2امتداديالمياهيبعيد

:المياه الساحلية

ينطاقي  
 
.منيخطياألساس(يكم9)أمياليبحريةي5الجزءيمنيالمياهيالواقعةيف

ي عرض البحر
 
:اإلبحار ف

Offshore Sailing))يمني يوكذلكيالمنطقةياالقتصاديةيالخ(يكم9)أمياليبحريةي5االبحاريبمسافةيأكتر يوييتضمنيالبحرياإلقليم  ايعنيخطياألساسيألقربيشاط 
ً
.الصةبعيد



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

اعيةالوسائطتعاريف3.1 الشر

اعي القارب❖ :الشر

يبالرياحتندفعبحريةواسطة
ً
عةطريقعنكليا ّصنف.محركبمساندةأوياألشر

ُ
اعيةالقواربت عتهايووضعأحجامهايحسبالشر مثلعارضتهاينوعويواري  هايصوترتيبأشر

يزورق يتختلفكماي.الخ...اليختويالِكيلقواربويالفلوكةويالدنج    
 
اعيةالقواربمثلمنهايالهدفف هأويللسباقاتالشر فيهللتت   .والتر

ي زورق❖ (Dinghy):الدنج 

يقاربأيإىلُيشاري اع  يشر الحاجةحسبرفعهايأويخفضهاييمكنالمركزياللوحيستخدمبينمايصابورةأويعارضةلهوليسمحركبدونأمتاري6عنطولهيزيدياليصغت 

.الجانبيةالحركةلمقاومة

(Keelboat):الِكيلقارب❖

يمركبهوي اع  يشر الرياحضغطنمالمتسببةالميلقوةلمعادلةالقاربأسفلالقاعمنتمتديثابتة(الموازنةثقل)صابورةأويعارضةلديهوي(قدًما20)أمتار6منأكت 

عةعىل .األشر

يلإلبحاريالعالميةالمنظمة* اع  World))الشر Sailingيبماي)"الِكيلقوارب"تعريفاستخدامبي  يتمت  ي  
 
ا12فئةذلكف ً ياليخوتعن(متر تستخدموي.حجًمااألكت 

ياالطاقمذاتالقواربعكسعىل،الطاقممنأفراديثالثةإىليصلماييحملالذيالِكيلقواربلوصف"الِكيلقوارب"تعريفاألولمبيةاأللعاب 12فئةمثلألكت 

ا ً .متر



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

اعيةالوسائطتعاريف3.1 الشر

:اليخت❖

يمركبهوي اع  يمركب"يخت"مصطلحيصفبحيثمرحاضبوجودي"الِكيلقوارب"عنيختلفشر اع  يللمبيت،مصممشر  
 
يحي  يف  

"الِكيلقارب"مصطلحيعت 

يمركب اع  يالستخدامفقطتصميمهتمبعارضةمزوديشر .سباقاتأويترفيه 

ي الدليل❖ فيهيةللقوارباألوروب  اعي القاربمواصفاتدليل)التر :(الشر

ياالتحاديتوجيه يالحدييحدديالذيللقواربالمصنعي  يتعليماتوفقاألورون   يمناألدن  :التاليةاألرب  عالفئاتضمنللقواربوالبيئةوالسالمةالفنيةالمعايت 

-A-ة:يالمحيط يوالمصممةيللرحالتيالطويلةيويمكنهايتحمليارتفاعاتيموجيةيكبت  يإىليحديكبت 
ً
يهذهيالفئةيالقواربيالمكتفيةيذاتيا ةيباستثناءيظروفيقاسيتغىط 

.منيتقلباتياألحواليالجوية

-B- عرض البحار–Offshore: يظروفيعاديةيمعيرياحيجيدةيويعدميوجوديموجاتيعاليةيبصوري  
 
يهذهيالفئةيالقواربيالمصممةيللرحالتيالبحريةيف ةتغىط  .ةيكبت 

-C- الساحلي–Inshore: ةيواألنهاريوالقنوات يالمياهيالساحليةيوالخلجانيالكبت   
 
يهذهيالفئةيالقواربيالمصممةيللرحالتيف .تغىط 

-D-ةيفقطي:يالمياه المحمية اتيواألنهاريوالقنواتيالصغت  يهذهيالفئةيالقواربيالمصممةيللرحالتيبالبحت  ي:يعىليسبيليالمثال)تغىط  يتعتت  يجميعيزوارقيالدنج  

يالمياهيالداخليةيأويالمحميةي  
 
يف ةيضمنيهذهيالفئةيد،يوعادةيتبحريزوارقيالدنج   اتيالمالحة)الصغت  اتيواألنه(يمثليالخلجانيوالبحت  اريوالقنواتيوالبحت 

ة .الصغت 



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

اعيةالقواربقيود و مواصفات3.2 :الشر

ي مبأنيوىص  اعيةالقواربجميعتلتر  ي(الدليل)التوجيهبفئاتالشر فيهيةللقوارباألورون   كاتقبلمنالمحددةالقيوديأويالتر معتمدةالقواربتكنلمإذايايتصنيعهشر

يالتوجيهقبلمنومصنفة فيهية،للقوارباألورون   مأنيجبالتر يعليهايالمنصوصاألخرىوالمتطلباتالمواصفاتبجميعتلتر   
 
الفحوصاتإىلوتخضعيقةالوثهذهف

يالعشوائيةوالتقييمات  
.والمتوقعةالسائدةالبحرية/الجويةلألحوالومناسبةلإلبحاريوصالحةآمنةالقواربحاالتيجميعأنتوضحويتؤكديالتر

فيهيةالقواربابحارييتم3.2.1 يDفئةتحتالمدرجةالتر  
 
يالدليلف يوزوارقاألورون   يالدنج    

يأقلأويأمتاري6طولهايبلغوالتر  
 
المحصورةالمياهأويالداخليةالمياهف

اتالخلجان:مثل) يكانإذايوي.(والقنواتواألنهاريوالبحت   
 
أواألساسخطمنأقىصكحديبحريميل1عنتزيدييبحربمسافةاليأنيجبالمفتوح،البحرييبحرف

ي500 حسب)المةسبقاربمصحوًبايكانإذاي.السالمةبقاربمصحوًباييكنلممايالمفتوحالبحريمنانطالقهنقطةأوي(كسارة)المرجانيةالشعابحاجزيمنمتر

يإليهايالمشاريالسالمةقواربنسبةإرشادات  
 
يلقواربيمكن(3جدولف طمعاألساسخطمنبحريميل2إىليصلماياإلبحارإىلالدنج   يشر .واضحةرؤيةتوفت 

اعيةبالقوارباالبحار 3.2.2 اعي ابحار رخصةدونمنالمسموحالشر :شر

يقوارب❖ يابحاريرخصةيتطلباليالدنج   اع  شر

يابحاريأي❖ اع  ييبحريشر  
 
األساسخطمنبحريميل1حدودف

يابحاريأي❖ اع  ياالبحاريلنوعمناسبتدريببصالحياتمؤهلبمدربمزوديسالمةبقاربمرافقشر اع  .الشر



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

اعيةالقواربقيود و مواصفات3.2 :الشر

اعيةالقواربجميع3.2.3 يالشر  
يتبحريكانتوإذايأمتاري6عنطولهاييزيديالتر  

 
ي3.7)بحريميل2عنتزيديمفتوحةمياه/بحرف الحاجزيأوياألساسخطمن(كيلومتر

ي  
يوي(الكسارة)المرجان   

 
ياتصالجهازيالبحريةبالمسافاتيتوفريأنفيجبالساحليةالمياهحدوديف ييدون   إن)الحدودحرسويالمركزيمعمتصلويVHF))المدىقصت 

.(طلب

عيةبالقواربيتعلقفيماي3.2.4 يالشر  
ي(قدم20)أمتار6عنطولهايتزيديالتر  

الشديوأحبالاألقلعىلواحدةنجاةعوامةتوافرييتعي  يأشخاص،ثالثةعنسعتهايتزيديوالتر

ي20األقلعىلطولهاييبلغالذي بالقاربمتصلةمتر

يالقواربتبحريكانتإذاي3.2.5  
 
.البرصيةاالستغاثةإشاراتيتوفريأنفيجبالليلساعاتف

يقاربأييلزم3.2.6 اع  ي30)أمتار9عنطولهيزيديشر
ً
ييبحريكانإذاي(قدما  

 
offshore))البحرعرضف sailingالمراكزيأويالقاربانطالقمواقعبي  ياالتصالوسائلتأمي  ي

يالنحويعىلالحدوديبحرساالتصالمنتمكنهويوالواسطة  
:اآلنر

EPIRB))جهازياالستغاثةي✓

ي✓ AIS))جهازيالتتبعياآلىل 

يالمدىي✓ (VHF)جهازياتصاليقصت 

يحدودي3.2.7  
 
ييف يالمياهيالداخليةيوالمحصورةيأويالقريبةيمنيالشاط   

 
يأويمنارةيالسلكية2الييتطلبيمنيأييقاربيدونيمحركيأوياإلبحاريف ميليبحريينظاميالتتبعياآلىل 

(EPIRB) ي يحاويةيمقاومةيللماءيمزودةيبمصدريطاقةياحتياط   
 
يف

ا
ايمحموًل

ً
يبحمليهاتف  

يحاالتيالطوارئييفيكتق   
 
.لتحديديالموقعيف



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

اعيةالقواربقيود و مواصفات3.2 :الشر

يعرضيالبحر3.2.8  
 
أويابحاريييقاميOffshore Sailing))يتطلبيأييإبحاريف

ي يقاربيسالمةيأويمحركياحتياط  يصباحياليوميالتاىل 
يعمليالمبيتيحتر

يرحلتهميباستثناءيالقواربيالمشارك  
 
يبصورةيجيدةييرافقهميف  

 
ةيف

.الفعالياتيالمنظمةيمثليالسباقاتيأوياالستعراضاتيالبحرية

يبهايمحركيوالييقليطول3.2.9  
اعيةيالتر ميجميعيالقواربيالشر 9هايعنيتلتر 

ي30)أمتاري
ً
يويتستخدميعىليمسافاتيالمياهيالساحليةيأويتبح(يقدما  

 
ريف

يباتباعيالتعليماتييواإلرشاد يالبحرياالقليم   
 
يعرضيالبحريأويف  

اتيالتر

يالئح  
 
ةييصدرهايحرسيالحدوديويبمتطلباتيأدواتيالسالمةيالواردةيف

يالمملكةيمنيقبليحرس  
 
األمنيويالسالمةيلمزاولةياألنشطةيالبحريةيف

.الحدود

ي3.2.10  
 
ياألدواتيوالمستلزماتيالواردةيف يويتأمي   (يي2جدول)يجبيتوفت 

يالقاربيعل هاعىليمير  يتعت   
.حسبينوعيالقاربيويالمسافاتيالتر

اعيةيويمستلزماتهايعىليحسبي(: 2)جدول  يعرضيأنواعيالقواربيالشر

ها يتعت   
:المسافاتيالتر



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

:(إنقاذ/السالمةقارب)أمانواسطة4.1

اعيةالقواربيرافقمحركبهبحريةواسطة يالمساندةويالدعمليقدمالشر  
 
اعيةلألنشطةأوالمراقبةالتدريبف يُيستخدمأويالشر  

 
.الطوارئحاالتيف

يالتصادملمنعالدوليةالمنظمةاتفاقية4.1.1  
 
((COLREGsالبحرف

يالتصادملمنعدوليةللوائحالدوليةالبحريةالمنظمةاتفاقية4.1.2  
 
.م1972البحارف

:السالمةقوارب4.2

يالنواديجميععىليتعي  ي أنيجبكذلك.دوريةانةلصيتخضعويللناديالتشغيليةللقدرةوفقايلالستخدامصالحةويلإلبحاريالمتاحةالسالمة/اإلنقاذقواربمنعدديتوفت 

.األوليةاإلسعافاتخدماتتقديمعىلقادرينويومهيئي  يمؤهلي  يبمشغلي  يمزوديالسالمةقاربيكون

:السالمةقواربمتطلبات

م.يأ اممعالسعوديةللمواصفاتمطابقةتكونأنالموردييلتر  اطاتبهااللتر  يوالسالمةاألمناشتر  
.الحدودحرسيحددهايالتر

وطتوفريمنللتأكديللنقلالعامةالهيئةقبلمنللتفتيشالقواربتخضع.ب لالستخدامصالحيتهايالسالمةشر

ي(Zodiac)الزودياكأويRIB))الربنوعمنالسالمةقواربتكونأنتفضل.ج  
.للنفخقابلةجوانبعىلتحتويالتر

يالسالمةقاربيكونأنيجب.د
ً
يويمهيئي  يويمؤهلي  يمشغلي  يأويبمنقذينمزوديويالفوريةلالستجابةوجاهزايعائما  

 
ياستعداديوضعف يوالقواربلزوارقاكانتمتر  

 
ف

.إبحارحالة



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

:السالمةقوارب/تابع4.2

:السالمةقواربمتطلبات

اعيةالقواربمنطاقمأليالسالمةقاربيتسعأنيجب.يه فالذيالشر ييكونوأنالغطاءلهاييؤمنويعليهاييشر
ً
يسحبهايعىلقادرا  

 
.ذلكلالحاجةحالف

يالنواديجميععىليجب.و ي)السالمةقواربتشغيلويتوفت 
ً
يإليهايالمشاريالسالمةقواربنسبةإلرشاداتوفقا  

 
.(3جدولف

ل.ز
ّ
يالتدريبعنديوالسيمايالمحركلمراوححمايةأغطيةتركيبُيفض  

 
يزوارقف ةالدنج   لجتدريبأوعندياألطفالومعالصغت  يالتر  اع  فونديال)الشر .(ست 

يلزوارقبالنسبة.ح اعيةوالقواربالدنج   ةالشر يالصغت   
يتبحريالتر  

 
منالمصنوعنوعالمنتكونأنالسالمةبقواربيسمحالمحصورةوالمياهالداخليةالمياهف

.الصلبالبالستيك

يالمراكزيأويللنواديبالنسبة.ط  
يتبحريقواربأوي(الكاتمران)مزدوجي  يهيكلي  يذاتقواربلديهمالتر  

 
السالمةقاربيكونأنبيجالمفتوح،البحريأويالساحليةالمياهف

صلبةهياكلوذاتللنفخقابل((RIBالربنوعمن

kill)/)للمحركاتاالطفاءبحبالمزودةالسالمةقواربتكونأنيجب.ي cordيوتستخدموفعالمناسبطولذاتالمحرك،أمانمفتاح  
 
عندماياألوقاتجميعف

.جاريةالمكينةتكون



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

:السالمةقوارب/تابع4.2

:السالمةقواربمتطلبات

لصيانةوتخضعللتشغيلقابلةالسالمةقواربتكونأنيجب.ك

يبشكلومجهزةدورية :التاليةالمعداتتحملكاف 

(تم ربطها لمنع سقوطها)تخزين المعدات بشكل آمن عل مير   القارب 

صندوقيومجموعةياإلسعافاتياألولية1

2
باإلضافةيإىليهاتفيمحمولي,يقابليللطفو(/يVHF)راديويمقاوميللماءيذويتردديعالي

يحافظةيمقاومةيللماء  
 
.مخصصيف

صفارة3

يبعضيمناطقيالتشغيل)إشاراتينجدةيبرصيةي4  
 
(إذايلزمياألمريلفئةيمعينةيف

حقيبةيبقاءيبالستيكية5

يمركزيالنادي)مرساةي6  
 
بحبليمناسبيالطول(يمناسبةيلنوعياألرضيةيالموجودةيف

يحالةيتعطليالمحرك7  
 
.مجدافيأويوسائليدفعيبديلةيف

يحالةيحدوثيتشبي8  
 
(ةيأويدلومضخةينزحييدويةيأويميكانيكي)وسائليتفري    غيالمياهيف

يإليقافيتشغيليالمحرك9 مفتاحياحتياط 

2xحبليعائميللواسائطيتستخدميللسحبي10

يلإلنقاذ11 ايعىلياألقل25)حبليالرم  (متر

يحالةياستخداميقاربيمدربيقابليللنفخ)مضخةيالهواءي12  
 
(ف

ي13 وقودياحتياط 

ييلقطعيالحبالي14 يحاديمسي   سكي  

بوصلة15

مصباحييدوييضديالماء16

ب17 مياهيصالحةيللشر



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

:السالمةقوارب/تابع4.2

:السالمةقواربمتطلبات

يبمايالحوادثعناإلبالغإجراءاتوضعالنواديجميععىليتعي  ي4.2.4  
 
تقريريتضمنيأنيجب.شدتهاكانتمهمايالحوادثلجميعتقاريريويسجالتمنذلكف

للمالحةلسعوديااالتحاديإىلالحوادثتقاريريجميعتسلمأنيجب.حدوثهاتكراريلتجنبالمتخذةاإلجراءاتإىلباإلضافةالمستفادةالدروسعىلاإلبالغ

اعية يالشر  
 
تبويالحادث،منشهريغضونف اعيةللمالحةالسعودياالتحاديسيقدم.الرخصةإلغاءبذلكالقيامعدمعىلسيتر عناإلبالغاريريتقنماذجالشر

.الطلبعنديالحوادث

ييقعحادثكلعنالناديأويالمركزيبمسؤوليةوإقراريتعهدي4.2.5  
 
يقبلمنالناديموقعف .واقعةحادثكلعنالسلطاتبإبالغوإلزامهمالناديمشارك 

اتالطفويوسائل4.2.6 :النجاةوستر

ام.أ اتأويالطفويوسائلبارتداءااللتر  يالنجاةستر  
 
وسائلتكونثبحيمغلققاربمقصورةداخلالبحارةتكونلمماياإلبحاريأثناءاألوقاتجميعف

اتأويالطفوي .بسهولةمتاحةالنجاةستر

عيةالقواربتحملأنيجب.ب اتعدديالشر .اإلبحارأثناءالقاربمير يعىلاألفراديبعدديالطفويوسائل/النجاةستر

اتأويالطفويوسائلتكونأنيجب.ج صةالمخصالطفويوسائلتكونأنويجبشخص،كلمعمتناسبةطفويقوةويمقاساتذويالنجاةستر

.األرجلبي  يمتشعبحزامعىلتحتويويلهممهيئةلألطفال



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

:السالمةقوارب/تابع4.2

:السالمةقواربمتطلبات

ييدوياتصالجهازي4.2.7 يتردديذاتجهازي)المديقصت  Handheld)–عاىل  VHFيالنواديعىليتعي  ي يالسالمةقواربومشغلمدربأليالراديويأجهزةتوفت   
والتر

ي يبحاريأليالرئيسيةالمتطلباتأحديتعتت   
 
ياإلبحاريأويالمفتوحالبحريف  

 
يمسافةف يجهازيمشغلهناكيكونأنيتعي  ي.بحريميل2منأكتر دديذاتالالسلك  يالتر العاىل 

.الناديمنالقواربتنطلقعندمايالمركزيأويالشاط يعىلمتواجديويمسؤول

يمزوديمرتفعمكانمنذلكيكونأنيفضل.الناديمنتبحريقواربتواجديعنديالتشغيليةالمنطقةمراقبةالنواديعىليتعي  ي4.2.8 تردديذاتوراديويلكوكذبمناظت 

ي .السالمةقواربمعتواصلعىلعاىل 

افيتمأنيجب4.2.9 اعية،للمالحةالسعودياالتحاديمنومعتمديمؤهلمدربقبلمناالشر ويطلباتمتمعيتفقبمايالناديمناالبحاريأنشطةجميععىلالشر

يالواردةالسالمةتعليمات  
 
.األخرىالعواملوجميعوالجزريوالمديالسائدةالجويةاألحوالمراعاةمعالالئحةف

اعيةالالقواربلجميعوالعودةاالنطالقوقتوي(المروروخطة(وجدإن)ورقمهالقاربواسمالطاقموبياناتالكابير يبيانات)اإلبحارنماذجملءيجب4.2.10 شر

.الطوارئلحاالتيبالنوادياإلنقاذيلفريقالإلبحاريخطةمننسخةيتاحأنيجب.(الملحقانظرياألمثلة،منلمزيدي)اإلبحاربناديالمسجلة

ياألمانقوارباستخداميسمحالي4.2.11  
ياألخرىلألنشطةسالمةكقواربالتدريبيةالدوراتتدعمالتر  

يتقامالتر  
 
.الوقتنفسف

ي4.2.12  
عةاأللواحمثلوالمعداتوالقواربالوقوديونقلتخزينلكيفيةاالعتباريإيالءينبغ  عىلتواجدهايأثناءاإلمكانقدريبأمانوالمقطوراتوالمحركاتواألشر

.الشاط ي

يالطاقمسالمةالنواديتضمنأنجب4.2.13 يسالمتهمتكونوأنالقاربمنأكتر  
 
قصوىأولويةتشكلالسالمةبمسائلتتعلقشكاوىأويشواغلأي.األولالمقامف

اعيةللمالحةالسعودياالتحاديقبلمنوالفحصالتحقيقإىلوتخضع الناديترخيصتعليقأويعقوباتفرضعنتسفريوقديالمائيةالرياضاترابطةأويالشر



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

اعيةبالقوارباألولويةوحقاإلبحار ضوابط4.3 :الشر

اعيانقاربانوجوديعندي يالنحويعىل،االصطدامخطريلتجنباآلخريطريقعناالبتعاديأحدهمايعىليجب،البعضبعضهمايمنبالقربمبحرانشر :التاىل 

يمبحرانالقاربانيكونعندماي4.3.1  
 
األيشيالجانبمنالرياحويكون((Upwindالرياحاتجاهلمصدرياألقربالقاربمنفالبدي،البعضلبعضهمايمعاكساتجاهف

ي(للقارب ياألولويةحقلهيكونالذياآلخريالقاربعنمختلفالتجاهمسارهتغيت   
 
.المرورف

يالقاربانيكونعندماي4.3.2  
 
يالرياحمسارييأخديأن(Upwind)الرياحاتجاهلمصدريأقربيكونالذيالقاربمنفالبدي،البعضلبعضهمايموازياتجاهف

ً
عنمتقدما

ياألولويةحقلهيكونالذياآلخريالقاربمساري  
 
.المرورف

يالقاربكانإذاي4.3.3
ً
يرأىويمنهاأليشيالجانبمنبالرياحمبحرا

ً
يالقارباتجاهتحديدياألولالقاربباستطاعةليسويالرياحاتجاهلمصدريأقربآخريقاربا  

بديفاليالثان 

ي(للقارباأليشيالجانبمنالرياح)الرياحاتجاهلمصدرياألقربالقاربمن يويمسارهتغيت  يالست   
 
ياتجاههايف

ً
ياألولويةقحواعطائهاآلخريالقاربعنمبتعدا  

 
.المرورف



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

:الرياحأحوالقيود 4.4

وكاألمريفأنذلك،ومععامةتوجيهيةمبادئهذه ةالمحليةللظروفوفقايالمختصي  يويالمدربي  يويالمركزيوحكملتقديريمتر .آمنةبصورةتشغيلللالمالحونويالبحارةوخت 

Beaufort))الرياحلقوةبوفورتمقياسدرجاتعىلأدناهالتوصياتتستندي scaleيالمالحظةبالظروفالرياحشعةيربطمقياسوهوي  
 
.األرضعىلأويالبحريف

والتدريبللتعليمالرياحقوةحدودي4.4.1

اعاستخدامعدم.أ .(عقدة15منالعصفمعاملأويعقدة10)الثالثةالدرجةعنالرياحقوةتزيديعندمايGenoasشر

اعاستخدامعدم.ب Full))الضخمالمثلثالشر Spinnakers(عقدة16منالعصفمعاملأويعقدة13)الرابعةالدرجةعنالرياحقوةتزيديعندماي.

اعيستخدم.ج يالشر .(عقدة20منالعصفمعاملأويعقدة16)الخامسةالدرجةعنالرياحقوةتزيديعندمايالرئيس 

(عقدة25منالعصفمعاملأويعقدة20)السادسةالدرجةعنالرياحقوةتزيديعندماياإلبحارييسمحالي.د

.(عقدة16منالعصفمعاملأويعقدة13)الرابعةالدرجةعنالرياحقوةتزيديعندمايللمبتدئي  ياإلبحارييسمحالي.ه



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

:السالمةنسبإرشادات4.5

ياألنديةجميععىليتعي  ي:السالمةنسب4.5.1 :التاليةبالنسبالتشغيليةبقدرتهاييتعلقفيمايسالمة/أمانقواربتوفت 

اعيةقوارب15لكلسالمةقارب1:عقدة6منأقلللغايةخفيفةرياح.أ .شر

اعيةقوارب10لكلسالمةقارب1:عقدة12إىل6منالخفيفةالرياح.ب .شر

اعيةقوارب6لكلسالمةقارب1:عقدة20إىلعقدة12منالمتوسطةالرياح.ج شر

اعيةقوارب4لكلسالمةقارب1:عقدة20فوقشديدةرياح.د شر

يولكنالمنظمةاللجنةقبلمنللسالمةالتوجيهيةالمبادئإدارةويتمالمنظمةالمسابقاتخاللالنسبهذهتطبيقيتمالي:مالحظة  
 
يتجاوزيأالييجبوالاألحمنحالأيف

اعيةالمراكبعددي .السالمةلقوارب1اىل10نسبةالشر

يللعملالمخاطريتقييمبعديعليهوالحكمالناديإلدارةالنهائيةالقراراتتركسيتم.لألنديةالسائدةالمحليةالظروفمراعاةويجبعامةإرشاداتهذه:مالحظة  
 
ظروفف

.ومناسبةآمنة

ورة4.6 الدبابخداماستيمكنالي.مؤهلي  يويمهيئي  يبمنقذينمزودةويلإلبحار،صالحةويصحيحبشكلمجهزةسالمة/أمانبقواربالتدريبيةالدوراتجميعدعمض 

يالجت)البحري كقارب(سك 

اييتملممايسالمة
ً
يسالمةقاربإطالقأيض  

 
يالجت)البحريالدبابيكونأنيجب.كإحتياطمتاحالناديف يالمستخدم(سك   

 
.معاكسةدفعةبقويمجهزةالدوريهذايف



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

اعيةالقواربدعميجبالجميعلسالمة4.7 ي الوارد حسب)الناديمنمواصفاتها و عددها حسبعلسالمةبقواربالشر
 
(3الجدولف

ياتصالعىلالفرديةالقواربتكونأنيجب:الِكيلقوارب4.7.1 يأويالسلك   
ي.الشاط يمعهاتق   

 
عىلمحركاتبدونالقواربتكونأنيجبالبحرية،الرحلةنهاريف

.مناسبسالمةبقارباتصال

يابحارينشاطأييوفريالمركزيكانإذاي4.7.2 اع  يشر اعيةواسطة12أقىصبحديغطاءسالمةقاربكليوفريأنفيجبترفيهية،لنشاطاتاالبحاريأويترفيه  شر

 لعدد قوارب السالمة
 
الحد األدب اعية عدد القوارب الشر اعية نوع القارب الشر

قاربيسالمةيواحد اعيةي6ماييصليإىلي قواربيشر

،يقواربي قواربيالدنج  
متعددةيالهياكلي

يلي،يويقواربيالك(الكاتمران)
بدونيمحركات)

يسالمة قاربي   اعيا7 إىليقاربايشر

ي ثالثيقواربيسالمةيأويأكتر يمني اعياي15أكتر قاربايشر

يوفرييجبيأنييكونيقاربيالسالمةيقادرايعىليحمليالطاقميالكامليلكليقاربيكيليوأنييكونيقادرايعىليسحبيالقاربيالذي*
غطاءيله

يقاربيسالمةيمخصصيقادريعىليحمليطاقميكامليمنيكليقاربيالكيل يجبيتوفت 
يقا درةيالقواربيالكيليالغت 
يمنيالغرق  

 
عىليالتعاف

يجميعياألحوال(: 3)الجدول   
 
اميبهايف ييجبيااللتر   

اعيةيالتر نسبيقواربيالسالمةيالتاليةيلنسبيالقواربيالشر



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

طيالنادييعنديقبوليالالعب4.8 يوييتحمليالنادييكامليالمسؤوليةيحياليذلك/يشتر
ً
كيالئقيطبيا ييفيديأنيالمشتر ةيتقديميكشفيطت  

ي➢  
يمنيقبلياإلتحاديالسعودييللطبيالرياىص  http://sfsm.org.sa/mos20:يللحصوليعليهايالرجاءيعىليلالعبيتعبئةيالنموذجيالتاىل 

ي➢ ي/يومنيثم،يعىليالمستشق   
يمنيقبليمنيقبلياإلتحاديالسعودييللطبيالرياىص  http://sfsm.org.sa/mos10:يالعيادةيتعبئةيالنموذجيالتاىل 

ي4.9  
يللفريقيأويعقديمعيعيادةيسارييالمفعوليمنياالتحاديالسعوديةيللتخصصاتيالصحية/وجوديأخصان  يول.يةيمعتمديعالجيطبيغ   

يحاليتوفريأخصان   
 
يمعتمد،ييمكنيف كنيغت 

ي  
يمنيقبلياإلتحاديالسعودييللطبيالرياىص  http://sfsm.org.sa/mos30:يالتقديميعىلياعتمادهيمنيخالليتعبئةيالنموذجيالتاىل 

ي** يالعالجيالطبيغ  يمجموعةيمنياألخصائيي    
يالرياىص  يحالياالحتياج،ييوفرياالتحاديالسعودييالطت    

 
http://sfsm.org.sa/mos40:يويف

ي-إسعافات أولية 4.10 يالرابطيالتاىل   
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجبيأنيتوفريالنادييأثناءيالمبارياتيويالتمارينيحقيبةيإلسعافاتياألوليةيوالمعداتيالكافيةييالمذكورةيف

يوي  
ياإلتحاديالسعودييللطبيالرياىص  سيارةياسعافياثناءيالمبارياتيانيامكنحسبيمعايت 

/http://sfsm.org.sa/nafes:يلراحتكم،يلقديقمنايبإعداديحقيبةيإسعافاتيأوليةيجاهزةيإذايرغبتم،يللحصوليعليها،يالرجاءيالضغطيعىل**

ي)رياليسعودي12,650:يالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حتر

ى✓ ي)رياليسعوديي14,375:يالحقيبة الكت  (شخص100حتر

ي نظام إنذار الحريق4.11
 
وط الدفاع المدب عل 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

صدري5.1
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت يسواءالخارجيةويالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشتر  

 
المسابقاتأويالبطوالتيأويالمعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمهاي



اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

ط يللعملاالتحاديعضويةعىلللحصوليشتر  
 
اطاتالضوابطويللمتطلباتكاملاستيفاءمعالوزارة،موقععىلعضويةطلبتقديم(العضويةتجديديأوي)المملكةف واالشتر

يعليهايالمنصوص  
 
اعيةللمالحةالسعودياالتحاديمنالموضوعةالتنظيميةاللوائحف يللنشاطالشر اع  .المقدمالشر

اطات6.1 :االتحادعضويةعىلللحصولالعامةاالشتر

يالمديرييكونأن6.1.1  
فرخصةيحملالفت  يلكباريدولًيايبهايمعتر ياإلبحاريمدرن   اع  اعيةللمالحةالسعودياالتحاديمنمعادلةرخصةأويالشر الشر

ي6.1.2 يالمديريوثائقتوفت   
ةمؤهالتهومرفقالفت  .الذاتيةوالست 

.بالمركزالفنيي  يالموظفي  يبياناتسجل6.1.3

ام6.1.4 يباتباعااللتر  .العالقةذاتالجهاتتوجيهاتوحسبالمحليةالمعايت 



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العضوية.6

ي الكشف6.2
:الدوريو الفن 

يالكشفمهمة(يخولهمنأوي)االتحاديتوىل6.2.1  
يإطاريوفقالمركزيعىلوالدوريالفت   

يمعومتوافقاالتحاديمنمعتمديمعياريوطت  يللنشاطةالدوليالمعايت  اع  الشر

اطاتالفنيةالمواصفاتجودةمنللتحقق .التقدمعنديالمعتمدةواالشتر

يتجديدها،أويالعضويةبطلب6.2.2  
 
ةيمنحالجودةمنالمطلوبالمستوىتحقيقعدمحالوف .الكشفإعادةقبلللتعديلزمنيةفتر

اتواألجهزةالمعداتجميعلتفقديالالزمالدوريالفحصإجراء(يخولهمنأوي)لالتحاديحق6.2.3 يوالسجالتوالتجهت    
 
المركزيإلدارةوزييجواليمناسباييراهوقتأيف

اض .المركزعملأوقاتمراعاةمعذلكعىلاالعتر

:عامةأحكام6.3

يالمشاركةأويتنظيمالعضويةلحاصليحقالي6.3.1  
 
االتحادمنموافقةدونبطولةأويعامةفعاليةأيف

االتحادموافقةعىلالحصولدونعسكريةجهةأليلدوراتتدريبأيتقديمالعضويةلحاصليحقالي6.3.2



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

.(4جدول)عضويةلكلالسنويةالرسوموياالتحاديعضوياتأنواع7.1

الرسوم السنوية
(ربال سعودي) 

نوع العضوية

1000 اعية عضويةيمراكزيأنشطةيالقواربيالشر 1

1500
اعية عضويةيمراكزيجميعياألنشطةيالشر

ي) اع  لجيالشر اعية+يالتر  (المالحةيالشر
2

ويالرسومأنواعيعضوياتياالنتسابيلالتحاد(:4)جدول



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المرةيالثانيةالمخالفات

(بالريال)
المرةياألوىلي

(بالريال)

10000

تعليقيأويالغاءيرخصةيالنادي

6000

ويتوقيفيالمدرب
يالتخصصاتيذاتيالصلة  

 
يف يمؤهلي   يغت  تقديميالتدريبيمنيخالليمدربي   1

2000 انذار يالنجاةيأويمساعداتيالطفويأثناءياالبحار اميبارتداءيستر يأويااللتر  عدميتوفت  2

3000 انذار يإىليالمدرب اميبنسبيالمتدربي   عدميااللتر  3

3000 انذار اعية اميبنسبيقواربيالسالمةيلنسبيالقواربيالشر عدميااللتر  4

3000 1000 يقوارباستخدام يأولالبحاريصالحةغت  دوريةلصيانةخاضعةغت  5

8000 5000 يوسائطيأمان إنقاذيمتاحةيلالستجابةيالفوريرة/عدميتوفت  6

3000 1000 يوسائلياالتصاليل يقواربيالسالمةعدميتوفت  مشغىل  7

3000 1000 يوسائلياالتصاليالمناسبةيعىليالقواربيحسبينوعي يومسافاتيعدميتأمي   اع  االبحاريالشر 8

والعقوباتالمخالفات.8



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المرةيالثانيةالمخالفات

(بالرياليالسعودي)
المرةياألوىلي

(بالرياليالسعودي)

8000 5000
ييمنقذين ي/يعدميتوفت  يلتوفت 

ً
يوتميتدريبهميخصيصا يقواربياألمانيمهيئي   يالمساعدةيمشغلي  

يلالستجابةيالفورية اعيةيبشكليآمنيومهيئي   يبالقواربيالشر للممارسي  
9

5000 انذار
ي  
ياستخداميقواربياألمانيالذيييدعميالدوراتيالتدريبيةيكقواربيسالمةيلألنشطةياألخرىيالتر  

 
يتقاميف

نفسيالوقتيمنيالنادي
10

3000 انذار
ي  
 
ينطاقيالخطةيالتشغيليةيللنادييأويف  

 
اميبحدوديمنطقةيالممارسةيلالبحاريف ينطاقيالمياهيعدميااللتر 

المسموحيلهايحسبينوعيالقاربيويالتوجيهاتيلها
11

1000 انذار اميبالمحافظةيعىليحمايةيالبيئةيمنيالتلوث عدميااللتر  12

1000 انذار
ي اعيةييوقيوديالقواربيالشر اميأييممارسيمنيالنادييبضوابطياإلبحاريبالقواربيالشر اعيةيعدميالتر 

يالبحاريأثناء  
 
اإلبحاروباتفاقيةيالمنظمةيالدوليةيلمنعيالتصادميف

13

1000 انذار عدميتحديثينظاميالسجالتيويالتدريب 14

3000 1000 اميباالبالغيعنيالحوادث عدميااللتر  15

والعقوباتالمخالفات.8



ي
ً
شك   را


