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اطات / أ االشت 
الفنية



ز / 1 المدربي  اطات الفنية / أ االشت 

تعريفات

:تعريف المسطحات المائية❖
.الحد األدنى من خط مياه الَجَزْر عىل امتداد الساحل:األساسخط •
ات و القنوات واألن)جميع المسطحات المائية للمملكة الواقعة باتجاه البر من خطوط األساس : الداخلية أو المحصورةالمياه • هار و امتدادات مثل الخور و البحبر

ة لموجات البحر المفت( المداخل المائية ي ال تخضع لعوامل التعرية المباشر
ي تقسم و باإلضافة  إىل المياه المحصورة عىل امتداد السواحل المحمية الت 

وح والت 
ات عىل البحر المفتوح المحمية بحواجز الشعاب المرجانية )تحمي المياه من أعاىلي البحار أو المحيطات المفتوحة  (  والخلجان( ةالكسار )مثل الخور و البحبر

.فتعتبر جميعها مياه محصورة
ي منطقة قريبة  من الشاطئ بحيث يم: قريب من الساحل•

ى
ي المياه المحمية ولكن عىل امتداد الساحل وعىل  مرىم البرص من األرض أو ف

ى
كن مالحظتها ليس ف

ى المجردة من ِقبل شخص يقف عىل الشاطئ وال يتجاوز   بحرًيا 1بسهولة بالعير
ا
من خط األساس( كيلو مب  1.8)ميًل

اع  ❖ لج الشر ز ف بها دولًيا إلصدار رخص الت  (:الكايت بورد)المنظمات المعت 
اعي • لج الشر ى (IKO)المنظمة الدولية للب 
اعية  الكايت • يطانية للرياضات المائية الشر (BKSA)الرابطة البر
(VDWS)إتحاد مدارس الرياضة المائية األلمانية •
اعي • لج الشر ى (IKA)اإلتحاد الدوىلي للب 

اعية❖ اع  الخاصة باالتحاد السعودي للمالحة الشر لج الشر ز :رخصة مدرب الت 
 م
ا
 مؤهال

ا
ي المملكة، و يكون أوال

ى
اعي ف لج الشر ى اعية لممارسي مهنة تدريب الب  لج بلن قوثيقة صادرة أو معتمدة من اإلتحاد السعودي للمالحة الشر ى المنظمة الدولية للب 

اعي   وبعد تقييم من االتحاد( IKO)الشر
ً
ف بها دوليا .من المستوى األول أو ما يعادله من منظمة معب 



ز / 1 المدربي  اطات الفنية / أ االشت 

ز 1. المدربي 

 لمتطلبات تسجيل المدرب1.1
ز
:الحد األدن

.سنة كحد ادنى 16يجب أن يكون : مساعد مدرب1.1.1
.سنة كحد أدنى و يكون متوسط مستوى المهارة18يجب أن يكون : مدرب و مدرب أول1.1.2
ز 1.1.3 :مطور مدربي 

.سنة كحد أدنى 21•
اع  • لج الشر ز .قادر عىل اجتياز تقييم المهارات الشخصي . متوسط مستوى المهارة:  مستوى مهارة الت 
ى اآلخرين:  مدرب من قارب السالمة• يجب أن يكون مختص و قادر عىل توفبر التدريب للمدربير

ز 1.2 :متطلبات ومسؤوليات المدربي 
اعي من 1.2.1 لج الشر ى اعي الذين يمتلكون رخصة مدرب الب  لج الشر ى ى الب  ي يجب أن يتم تقديم أي دروس تدريب من قبل مدربير

أو ما يعادله من (IKO)المستوى الثانى
اعي  لج الشر ى ف بها دولًيا إلصدار رخص تدريب الب  اعية ، المعتمدة من اإلتحاد السعودي لل( الكايت بورد)رخصة مدرب واردة من المنظمات المعب  مالحة الشر

ف  وإرشاداتها، وفرض االمتثال للمعايبر المعب 
ً
يب عىل المناهج التدريبية ذات الصلة الموىص بها دوليا ي الب 

ى
إلضافة إىل المعايبر بها بامع االعتماد الكامل ف

اعية ي هذه الالئحة الموضوعة من ِقَبل اإلتحاد السعودي للمالحة الشر
ى
.والمتطلبات الواردة ف

ي نهاية إكمال دو 1.2.2
ى
ى ومنحهم بطاقة عضوية ذات صلة والحصول عىل شهادة ف ى بتقييم واعتماد جميع مستويات المتدربير م المدربير ى

التدريب رة أو ساعات يلب 
.دون استثناء

ى وضع إجراءات اإلبالغ عن الحوادث 1.2.3 ضافة إىل اإلجراءات و تسجيلها ويجب أن يتضمن تقرير اإلبالغ عىل الدروس المستفادة باإل , ُيطلب من جميع المدربير
ي . المتخذة لتجنب تكرار حدوثها

ى
اعية ف غضون شهر من يجب أن تسلم جميع تقارير الحوادث بغض النظر عن شدتها إىل اإلتحاد السعودي للمالحة الشر

.الحادث، وعدم القيام بذلك قد يسفر عن فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي أو إلغائه



ز / 1 المدربي  اطات الفنية / أ االشت 

ز 1. المدربي 

ز 1.2/تابع  :متطلبات ومسؤوليات المدربي 
ى يقدمون التدريب حسب مؤهالتهم عىل المستويات المرتبطة بالدورة التدريبية1.2.4 ي للمدرب األساسي من ومن األمثلة عىل ذلك أنه ال ينب. تأكد من أن المدربير

غى
ى عىل لوحات الفويل" األداء"تقديم دورات تدريبية لموستويات 1المستوى  .للراكبير

ى : جودة التدريس1.2.5 ى مستقلير ى بأفضل ما لديهم من قدرات ليصبحوا ممارسير ي عقلية تعليم المتدربير
ى تبتى بر بيئة آمنة وممتعة لكل و توف. يجب عىل المدرسير

.عميل خالل الدر س قدر اإلمكان
1.2.6 

ا
ى أوال قيق من قبل لذلك، فإن أي مخاوف أو شكاوى تتعلق بقضايا السالمة هي أولوية قصوى وتخضع للتح. يجب عىل المدرب ضمان سالمة المتدربير

اعية وقد تؤدي إىل عقوبة أو تعليق رخصة التدريب أو ترخيص النادي، حسب الحالة .اإلتحاد السعودي للمالحة الشر
، والمعلومات ذات الصلة، ومن خالل1.2.7 ي من خالل مواكبة أحدث أساليب التدريب، وتكنولوجيا المعدات، والمعايبر

كييف طرق تاإلعتماد عىل التطوير الذان 
ا لذلك

ً
التدريس وفق

.يجب أن يكون المدرب مؤهل لإلسعافات األولية1.2.8
مؤهالته منيجب أن يكون المدرب مسجل عىل موقع الجهة أو المنظمة الدولية المصدرة للرخصة بحيث يستطيع أي فرد بالتحقق من صحة معلوماته و 1.2.9

. الجهة المعتمدة
ى : جودة التدريس1.2.10 ى مستقلير ى بأفضل ما لديهم من قدرات ليصبحوا ممارسير ي عقلية تعليم المتدربير

ى تبتى فبر بيئة آمنة وممتعة لكل و تو . يجب عىل المدرسير
عميل خالل الدر س 

.قدر اإلمكان
اعي 1.2.11 لج الشر ى اعية للب  اعي الخاص باإلتحاد السعودي للمالحة الشر لج الشر ى كل فردي أو سواء كان يمارس بش-أي شخص حصل عىل أي نوع من رخص الب 

اعية ما لم يتم إعفاءه من ا/ يتطلب منه حضور أي دورات تدريبية و–يعمل مع نادي  إلتحاد السعودي أو تقييم دوري يقدمه اإلتحاد السعودي للمالحة الشر
اعية .للمالحة الشر



ز / 1 المدربي  اطات الفنية / أ االشت 

ز 1. المدربي 

:مسؤليات التدريب1.3
ي مواقع آمنة 1.3.1

ى
ي النقطة )التدريب فقط ف

ى
اعي المشار إليها ف لج الشر ى يجب أن يتم التدريب عىل موقع مقّيم وآمن ومكيف (. 4.1متطلبات مواقع ممارسة أنشطة الب 

ى  ي خطة تشغيل النادي: لألندية)للمتدربير
ى
(.منطقة التدريب المحددة ف

ثال، عدم استخدام عىل سبيل الم)التوصية بإستخدام المعدات  المناسبة للظروف السائدة و ذلك بإختيار الحجم المناسب لقدرة ومستوى الطالب وقوة الرياح  1.3.2 
ة   اع الكايت الكببر ي الرياح القوية 11شر

ى
 فأكبر للدروس ف

(.عقدة+ 20مب 
 استخدام مقود 1.3.3

ً
 باتا

ً
ء صلب و ثابت أو ألنفسهم لغرض الت( رباط)منع منعا ي

ء آخر لربط المتدرب بأي سر ي
اع الكايت الخاص بهم أو أي سر .ثبيت أو الرفعشر

.تتبع صيانة المعدات واتباع أحدث أنظمة السالمة1.3.4 
اعي 1.3.5  لج الشر ى اع الب  ى وفهمهم إلجراءات طوارئ شر ي دروسهم من خالل ضمان معرفة المتدربير

ى
اوأنظمة السالمة و ( الكايت)إعطاء األولوية للسالمة ف

ً
.تطبيقها جيد

اعي 1.3.6  لج الشر ى ى يفهمون ويعرفون ضوابط اإلبحار و حق األولوية للب  ي النقطة )تأكد من أن المتدربير
ى
لجون : وخاصة القاعدة الذهبية( 4.4المشار إليها ف ى عند مرور المب 

لج المتجه عكس إتجاه الرياح أو أقرب لمصدر الرياح  ى لج المتجه مع اتجاه الرياح أو أب((upwindببعضهم البعض، المب  ى ، والمب 
ً
اعه عاليا عد يجب أن يرفع ويضع شر

 (downwind)من مصدر الرياح 
ً
اعه منخفضا .جب أن يضع شر

ا لذلك  حسب مستواه1.3.7
ً
مراعاة سالمة المتدرب وقدرته عىل التعلم و التكيف وفق

ي رياح تصل شعتها إىل 1.3.8
ى
ى أو تجارب المرة األوىل ف .عقدة25عقدة فما فوق أو أي شدة عصف تصل إىل 23يحظر تقديم الدروس األولية للمبتدئير



ز / 1 المدربي  اطات الفنية / أ االشت 

ز 1. المدربي 

ز لكل مدرب1.4 :نسب عدد المتدربي 
ي شعات رياح معتدلة 

ى
يجب إتباع النسب لجميع الدورات (. عقدة22-10)التاىلي هو الحد األدنى من التوصيات المتعلقة بالمياه المحمية والداخلية لألنشطة القائمة ف

ي أي مركز أو نادي
ى
ي جميع األوقات فيما يتعلق بظروف البيئة و إتاحة قارب سالمة لالستخدام ف

ى
.التدريبية، عىل جميع المستويات وف

ي 1.4.1
ى
ى ف ا للظروف السائدة أثناء التدريب لضمان إمكانية إيالء اهتمام كاٍف لسالمة المتدربير

ً
ى لكل متدرب وفق .ع األوقات جمييجب زيادة نسب عدد المدربير

ا عند التدريب من قارب1.4.2
ً
ي تطبق أيض

:الحد األقص لنسبة المدرب إىل المتدرب ، والت 
اع واحد2يجب أال يتم تجاوز نسبة : 1المستوى -المدرب . أ ى لمدرب واحد و بحد أقص شر .متدربير

ى تحلقان بغض النظر عما إذا كانا يعمال: 2المستوى -المدرب . ب اعير ى لمدرب واحد بحد أقص شر ى نسبة أرب  ع متدربير ى المبتدئير ن مع مدرب   للمتدربير
.مساعد أم ال

عة تحلق فقط عند التدريب مع مساعد مد: أو أعىل3المستوى -المدرب .  ج ى مع أرب  ع أشر ى أو حت  أرب  ع متدربير اعير ى مع شر .ربحت  أرب  ع متدربير

  حالة1.5
ز
اعية لإللغاء ف اع  الخاصة باإلتحاد السعودي للمالحة الشر لج الشر ز :تخضع رخصة الت 

اعية / شخص ما ليس له عذر رسمي وال يحرصى دورات التدريب و. أ ي يقدمهااإلتحاد السعودي للمالحة الشر
.أو التقييم الت 

ي أي جانب من جوانب التقييم و.  ب
ى
.أو الدورة التدريبية/ الفشل ف

ي ذلك األمر.  ج
ى
ي إعدادات األمان و السالمة بعد أن يثبت التحقيق ف

ى
ي تؤكد التهاون ف

.العديد من الشكاوى الت 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.2

اع  أو الكايت بورد لج الشر ز اعي و مرصح من ِقبل وز :منشأة الت  لج الشر ى كة تقدم نشاط أو أو دروس من أي نوع من أنواع رياضات الب  .ارة الرياضةأي مركز أو نادي أو شر

ي التدريب أوالمراقبة لمزاوىلي األن(:مدرب/إنقاذ/قارب السالمة)واسطة أمان 
ى
اعية ليقدم الدعم و المساندة ف اعية أو واسطة بحرية بها محرك يرافق األنشطة الشر شطة الشر

ي حاالت الطوارئ
ى
.ُيستخدم ف



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.2

  مسجال عضوا النادييكونأنيجب2.1
ز
اعيةالمالحةاتحاد ف نشطةبعضويةالسعوديةالشر

:التشغيليةالمتطلبات2.2

 مستوىهناكأنيثبتأنالناديعىليجب2.2.1
ا
ي السالمةإدارةمنمعقول

ى
ي الطريقةف

ي عملهبها يدير الت 
ى
لجوتعليمتشغيلف ى االب  عنويكون.(بوردالكايت)عي الشر

:التىلي منكلمحتويةسجالتطريق

المخاطرتقييم. أ

ى شهادات/مؤهالت. ب الموظفير

األوليةاإلسعافاتتوفبر . ج

المعلوماتوتسجيلللحجز نظام. د

صيانتهاوالمعداتسجالت. ه

ي التشغيليةاإلجراءات. و
:تشملالت 

المقدمةاألنشطةو والتدريبللدوراتخطط•

اليوميةالتسجيلإجراءات•

الطوارئإجراءات.ز

الحوادثتسجيلإجراءات.ح



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.  2

:المتطلبات التشغيلية2.2

.تقييم المخاطر( أ
ى قراءة وفهم هذا النمو  ، ويجب عىل جميع الموظفير اعي لج الشر ى النادي ذج الخاص بيجب عمل نموذج تقييم للمخاطر  لجميع المواقع  المرصحة لتدريب الب 

.لهم
:وتقسم إىل ثالث فئات من األنشطة

اع الكايت عىل اليابس• .إطالق و تحليق شر
اع الكايت عىل الماء• .إطالق و تحليق شر
اعي • لج الشر ى .ركوب ألواح الب 

ى / مؤهالت( ب .شهادات الموظفير
ي  •

ى
ى للمتطلبات المذكورة ف ى .1النقطة )يجب عىل جميع األندية التأكد من امتثال المدربير (المدربير

اعي /يجب أن يكون لدى النادي موظف• لج الشر ى ف بها IKOمدرب مؤهل  من قبل االتحاد الدوىلي للب  ي أو ما يعادله من منظمة معب 
من المستوى الثانى

اعية ي ادارة برامج تدريبية أو ادارة مركز ل. دولًيا و تم اعتماده من قبل اإلتحاد السعودي للمالحة الشر
ى
ه ف اعي وأيضا يكون لديه خبر لج الشر ى .لب 

اعي• اعي معتمدة من اإلتحاد السعودي للمالحة الشر ى برخصة مدرب تزلج شر .ةتقع عىل النادي مسؤولية ضمان تزويد وحصول المدربير
ا بشكل مناسب لتقديم التدريب•

ً
 ومعتمد

ا
اعي يجب أن يكون مؤهال لج الشر ى ى التأكد من يجب عىل جميع المو . كل شخص يقوم بتدريب الب  ظفير

.صالحية شهاداتهم واحداثيتها
ي النادي•

ى
ى بنشاط التدريب ف ى المرتبطير .يجب أن يحتفظ النادي بسجل لمؤهالت وشهادات جميع المدربير



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.  2

:المتطلبات التشغيلية2.2

توفبر اإلسعافات األولية( ج
ى إيجاد تقديم اإلسعافات األولية بصورة صحيحة  ومعرفة إجرائات الطوارئ الخاصة بالنادي• .يجب عىل جميع الموظفير

ى أو ممارس  مستقل( د نظام تسجيل المعلومات واستمارات المتدربير
 يت•

ً
ًسا أو ممارس لق  در عىل جميع األندية توفبر نماذج تسجيل و نماذج التنازل عن المسؤولية ألي شخص يمارس من شاطئ النادي أو المركز سواء كان متدربا

اعي مستقل اركة ومتطلبات يجب أن تتضمن معلومات االتصال بالمشارك، ومعلومات حول منطقة تشغيل النادي، والطقس المحىلي بتاري    خ المش. تزلج شر
.أو إجراءات السالمة ومعلومات اتصال شخص الطوارئ للممارس أو المتدرب

ي : بالنسبة للدورات التدريبية•
ى
ون لدورات التدريبية أو الدروس مع ذكر أحوال الرياح ف ى الحاضى . اليوم المذكوريجب االحتفاظ بسجل لجميع المتدربير

سجالت المعدات وصيانتها( ه 
ي  •

ى
(3.1النقطة )يجب عىل جميع األندية االمتثال لمتطلبات المعدات الواردة ف

.عىل جميع األندية إمتالك و توفبر المعدات الالزمة لتغطية جميع ظروف الرياح المحلية•
ها من ِقبل النادي بما يتعلق بالقدرة القصوى التشغيلية للنادي• ي يجب توفبر

ى يسع فإذا كان النادي  لد. سيتم قياسة كمية المعدات الت  يه عدد من المدربير
عة كايت من جميع األحجام8بتدريب ما يصل إىل  ى يجب أن يتاح عىل األقل أرب  ع أشر ي م. متدربير

ى
ن أدوات وكذلك يجب أن يحتوي النادي عىل العدد الكاف

ى  .الحماية الشخصية والمالبس الوقائية لتلبية احتياجات المتدربير



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.  2

:المتطلبات التشغيلية2.2

خطة التشغيل ( و
ي النادي•

ى
ي تحدث ف

ي يتم القيام به لجعل ا. يستحسن تسجيل اإلجراءات الفعلية التشغيلية الت 
ى عىل االجراءات الواقعية الت  كبر

ى قدر يكون الب  ى آمنير ى والممارسير لمدربير
.اإلمكان، واليجب تسجيل كل التفاصيل الدقيقة والغبر فعلية

اعية عىل كل من  الموقع  التشغيىلي مع تقييم المخاطر الخاصة •
مواصفات خطة و به عىل جميع األندية التقدم للموافقة من قبل اإلتحاد السعودي للمالحة الشر

ة بعوامات أو أي عالمات آمنة مرئية أخرى ى ي . التشغيل لمنطقة العمليات مع مناطق األنشطة محددة بوضوح وممبر
ى
 أماكن ُيمكن يجب نشر ووضع العروض المرئية ف

ي تشمل عىل سبيل المثال
ى والزائرين  من فحصها والت  :جميع المتدربير

ى ✓ مؤهالت المدرسير
توقعات الطقس و شعة الرياح اليومية✓
أرقام هواتف الطوارىء وجهات االتصال✓
الموقعخريطة ✓



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.  2

:المتطلبات التشغيلية2.2

خطة التشغيل ( و
:أن تشمل خطة التشغيل عىل سبيل المثال وليس الحرصيجب •

ي ذ-للتدريب وغبر التدريب-" مناطق التشغيل"يجب تحديد جميع ✓
ى
لك منطقة مخصصة بوضوح عىل الخريطة الخاصة بالمنطقة المحلية للنادي بما ف

ي يجب اتخاذها للتقليل من احتمالية حدوث أي مخاطر محلية  ودرجة خ
عة وهبوطها، مع وصف واضح لإلجراءات الوقائية الت  .طورتهاإلطالق األشر

نظام لفحص سالمة المعدات✓
ي جميع األوقات•

ى
ي النادي ف

ى بكيفية الغرض من هذه الخطة هو إعالم المدرب. يجب أن تكون خطة إجراءات التشغيل مطبوعة ومتاحة للرجوع إليها من قبل موظقى ير
ي أي وقت وأثناء أي طارئة تحدث

ى
.عمل النادي وأدوارهم و استطاعة تحديد الشخص المسوؤل ف

:سجل العمليات•
ي المياه أثناء األنشطة التدريبية، مثل

ى
ى المتواجدين ف نهم من تسجيل ومراقبة عدد الممارسير

ّ
م حساب بسيط نظاتشجيع جميع النوادي عىل استخدام نظام يمك

ي األحداث التنافسية، وذلك باستخدام األساور أو 
ى
.للمتدرب/ للممارس" العالمات"مشابه لنوع النظام المستخدم ف



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.  2

:المتطلبات التشغيلية2.2

إجراءات الطوارئ( ز
ي باإلضافة إىل خطة التشغيل القياسية، يتطلب من جميع األندية تقديم خطة الطوارئ واإلنقاذ مع إجراءات محددة والخطوات الواجب اتخاذها •

ى
حالة وقوع أي ف

ي النادي 
ى
(.خطة عمل طوارئ)حادث  ف
 إدارة اإلسعافات األولية، واالتصال بخدمات الطوارئ وتسجيل أي معلومات ذات صلة وتقديم تقرير عن الحادث✓

ا
.يشمل ذلك عادة

ي ✓
ى
تب عليه تحمل المسؤولية ف .أي وقتيجب أن تتضمن خطة الطوارئ التسلسل الهرىمي  و الُرتب للمسؤول و تحديد الشخص  الذي يب 

ي النادي معرفة خطة الطوارئ الخاصة بالنادي وأن يعرف كل موظف دوره و مسؤولياته عند الحاجة✓
.عىل جميع موظقى

ى وحصولهم عىل تدريب أساسي عىل اإلسعافات األولية• لجير ى
وري تأهيل المدربون ومشغلو القوارب تدريب خاص بكيفية إنقاذ المب  دولية / طنيةمن جهة و من الرصى

ف بها وتأهيلهم عىل توفبر المساعدة من قوارب السالمة
.األمان/معب 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.  2

:المتطلبات التشغيلية2.2

إجراءات تسجيل الحوادث( ح
ة للتقليل من قائيالو يجب أن يكون أي نادي مهيأ لالستجابة الفورية وعىل استعداد كامل للتعامل مع الحوادث المختلفة بأخد االحتياطات و القيام باالجراءات 

ى أو مشاهدين  ممارسير
.احتمالية حدوثها  ودرجة خطورتها لسالمة جميع األشخاص المتواجدين سواءا

ي ذلك حفظ سجالت الحوادث وتدوين تقارير لجميع الحوادث مهما كان شدة ا•
ى
ى عىل جميع النوادي وضع إجراءات اإلبالغ عن الحوادث بما ف يجب . دثحاليتعير

.  أن يتضمن التقرير عىل الدروس المستفادة باإلضافة إىل اإلجراءات المتخذة لتجنب تكرار حدوثها
ي خالل •

ى
اعية ف تب عىل عدم القيام 30يجب أن تسلم جميع تقارير الحوادث إىل االتحاد السعودي للمالحة الشر يوم من الحادث بغض النظر عن شدته، وسيب 

اعية نماذج من تقارير اإلبالغ عن الحوادث عند . بذلك فرض عقوبات أو تعليق ترخيص النادي أو إلغائه .الطلبسيقدم االتحاد السعودي للمالحة الشر
، يلزم اتخاذ اإلجراءات المناسبة إلبالغ السلطات أو أي جهه وطنية ذات صلة • ي حالة وقوع حادث كببر

ى
وبة بموجب المطل( مثل خفر السواحل أو حرس الحدود)ف

.القانون
اعية * .  نماذج تقارير اإلبالغ عن الحوادث-عند الطلب -يمكن أن يوفر اإلتحاد السعودي للمالحة الشر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.2

:السالمةبشأنالمنشأةمسؤولياتبعض2.3

.أنديتهأو مراكزهمنيعملشخصأليالالزمةالمساعدةتقديمأو اإلنقاذ عىلالقدرةامتالكمسؤوليةالنادييتحمل2.3.1

ا الكافيةالوقائيةاالجراءاتووضعاألمانأحكامتوفبر يجب2.3.2
ً
ي لمخاطر اوتقييمللناديالقياسيةالتشغيليةالخطةاستيعابقدرةو لكفاءةوفق

ى
المنطقةف

.المحلية

ي الواردة)السالمةأدواتو بأجهزةمجهز األقلعىلواحد إنقاذ قاربتواجد يجب2.3.3
ى
ي الواردةو (1جدولBالملحقف

ى
األنشطةلمزاولةالسالمةو األمنالئحةف

ي البحرية
ى
ي الفوريةاالستجابةوقدرةالحدود حرسقبلمنالمملكةف

ى
ي المركز مندقائق5عنيزيد ال وقتو خاللف

ى
.اإلتجاهاتجميعف

ي أوليةإسعافاتمجموعةتدريبمكانلكليكونأنيجب2.3.4
ى
تخزينها إعادةو لصالحيتها المحتوياتفحصيجب.بسهولةإليهالوصوليتاحمركزيموقعف

.المناسبةاألوليةاإلسعافاتبأدواتاألمانو المدربقواربجميعتزويد يجبكما .بانتظام

ى الناسسالمةلضماناألوليةوضعاألنديةعىليجب2.3.5 للتحققوتخضعوىقصأولويةتعتبر السالمةبقضايا تتعلقشكاوىأو شواغلأيفإنلذلك،.والممارسير

اعيةللمالحةالسعودياإلتحاد قبلمن .الناديترخيصتعليقأو عقوباتفرضعنتسفر وقد المائيةالرياضاترابطةأو الشر

اعيةالللمالحةالسعودياالتحاد قبلمنللتحقيقالسالمةأو التدريبيخصفيما سيئةعمالءخدمةأو مكتملةغبر تدريبسجالتأيستخضع2.3.6 3تسفر.شر

ورياالتحاد يراهما حسبالحالةعىلبناءالناديترخيصتعليقأو العقوباتفرضعنسلبيةتقييمات .ضى

ى جميعسالمةمسؤوليةتقع2.3.7 ى الموظفير ،والممارسير ى .الناديمدير عىلمعياره،و التدريبجودةوكذلكوالمتدربير

ى عدد نسبزيادةيجب2.3.8 ي إليها المشار )متدربلكلالمدربير
ى
ا (1.4النقطةف

ً
مةلسال كاٍف اهتمامإيالءإمكانيةمنللتأكد التدريبأثناءالسائدةللظروفوفق

ى  ي المتدربير
ى
.األوقاتجميعف



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.2

ز قواربمتطلبات2.4 :واألمانالمدربي 

.للنفخقابلةجوانبذو (Zodiac)الزودياكأو (RIB)الربنوعمنالسالمةقواربيكونأنيفضل2.4.1

.مب  4.5هوبهالموىصي للقارباألدنى الحجم2.4.2

.للناديالمحليةالجويةواألحوالالسائدةالبحر حاالت معليتناسبللمحركو للقاربمناسبحجماختيار يجب2.4.3

ي متاحةالقواربتكونأنيجب2.4.4
ى
.الجاريةالتدريبأنشطةلجميعشامل"أمان"غطاءلتوفبر التدريبمواقعجميعف

ى جميعتدريبيجب2.4.5 ي سيما وال استخدامها،عىلالقواربمشغىلي أو المدربير
ى
لجارسي لممبالتخصيصالقاربمنالمساعدةتقديمإجراءاتو آلياتف ى الب 

اعي  ي الشر
ى
.الماءف

 األمانقاربيكونأنيجب2.4.6
ً
ى أو بمنقذينومزود الفوريةلالستجابةوجاهزا عائما ى مشغلير ى و مؤهلير ي و مهيئير

ى
عىلالقائمةطةاألنشلجميعاستعداد وضعف

.المياه

ي يتواجد أنيجب2.4.7
ى
ي القواربجميعف

.بالسائقمتصلحبلمعفعالالمحركتشغيلإيقافمفتاحخارجيةبمحركاتتعملالت 

ى متاحيكونبحيثللمحركثانويقطعحبلتوفبر التدريبأماكنلجميعاألفضلمن2.4.8 ي اآلخر فقد إذا المحركتشغيلإلعادةللمدربير
ى
لماءاف

ي المذكورةالمعداتتخزينو إحتواءالمدرب/األمانقواربجميععىل2.4.9
ى
ى عىلوتأمينها وتأمينها (أ،الملحق1جدول)ف .القاربمي 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

المنشآت.2

ز عدد نسب2.5 :أمان/مدربقاربلكلالمتدربي 

لجتدريبنسبمتطلباتمناألدنى الحد يىلي فيما 2.5.1 ى اعي الب  ى عىلالشر :المدربقاربمي 

ى .أ ى 4إىليصلما :للمبتدئير ى معمتدربير اعير (4:1)واحدمدربقاربإىلشر

ى 4إىليصلما :المتوسطالمستوىلذوي.ب عة4ومتدربير (4:1)واحدمدربقاربإىلأشر

ى .ج ى 6إىليصلما :العاىلي المستوىذويللمتدربير (6:1)مدربواحد لقارب(3المستوىمنتدريبرخصةالمدربلمؤهالتاألدنى الحد )متدربير

ى مجموعاتلجميعتغطيةتوفبر عىلالقدرةولها كافيةالمشغلةالتدريبقواربتكونأنيجب ى كذلكو المتدربير ي الممارسير
ى
يتوقعال المثالسبيلعىللذلك.المياهف

ى من فونالذينالمدربير .أخرىلمجموعةأمانغطاءتوفبر مدربقاربمنتدريبيةدوراتعىليشر

:((VHFعالتردد ذو السلك  راديو جهاز 2.6

،مركز أنظار عنبعيدةالناديتشغيلمنطقةتكونعندما 2.6.1 /محمولاتفه)موثوقةأخرىاتصالوسائلأو جدا عالتردد ذاتراديو أجهزةتوفبر يجبالشاطئ

ي رقمي راديو 
(االتجاهثنانئ

ي يؤخذ أنيجب2.6.2
ى
ي االتصاالت فشلمعالتعاملاالعتبار ف

ى
ي لها االزمةاالحتياطاتو التدريبمكانف

ى
.اديبالنالخاصةالتشغيلإجراءاتخطةف



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشت 

أالملحق 
.قائمة فحص معدات قارب اآلمان(: 1)جدول

ز  القارب  (تم ربطها لمنع سقوطها)تخزين المعدات بشكل آمن عىل مي 

صندوق ومجموعة اإلسعافات األولية1
ي حافظة مقاومة للماء, قابل للطفو(/ VHF)راديو مقاوم للماء ذو تردد عال 2

ى
.باإلضافة إىل هاتف محمول مخصص ف

صفارة3
ي بعض مناطق التشغيل)إشارات نجدة برصية 4

ى
(إذا لزم األمر لفئة معينة ف

حقيبة بقاء بالستيكية5
ي مركز النادي)مرساة 6

ى
بحبل مناسب الطول( مناسبة لنوع األرضية الموجودة ف

ي حالة تعطل المحرك7
ى
.مجداف أو وسائل دفع بديلة ف

ي حالة حدوث تشب 8
ى
(مضخة نزح يدوية أو ميكانيكية أو دلو)وسائل تفري    غ المياه ف

مفتاح احتياطي إليقاف تشغيل المحرك9
2xحبل عائم للواسائط تستخدم للسحب 10
ا عىل األقل25)حبل الرىمي لإلنقاذ11 (مب 
ي حالة استخدام قارب مدرب قابل للنفخ)مضخة الهواء 12

ى
(ف

وقود احتياطي 13
ى  لقطع الحبال 14 ى حاد مسيى سكير
بوصلة15
مصباح يدوي ضد الماء16
ب17 مياه صالحة للشر



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشت 

األدوات.3

لج❖ ز اع  الت  ي الرياضاتو األنشطةمنتعتبر :الشر
اعي اإلبحار تحتتندرجالت  اعي تزلجلوحعىلالركوبرياضةهي و الشر ويتمفويل،لوحأو أمواجبركو لوحأو صغبر شر

اعبواسطةالماءسطحعىلسحبهأو دفعه فالكايتأو بورد الكايترياضةو شفالوند رياضةإىلتصنيفها يتم.شر اعيةالركمجةو أاألمواجركوبرياضة)سبر (الشر

.األولمبيةالرياضاتمنيعد وكالهما 

لجرياضات❖ ز اع  الت  :الشر

اعباستخدامواإلبحار األمواجركوبمنمزي    جعنعبارةسطحيةمائيةفرديةرياضةهي :شفالوند رياضة- إىل2مناألمواجركوببلوحمتصلمب  2.5حواىلي شر

اعيلتقطعندما أمتار،3 .الماءسطحعىلاللوحةتدفعالرياحالشر

فالكايتأو بورد الكايترياضة- اعيةاألمواجركوبرياضة)سبر تزلجعنعبارةهي و الماء،وسطحالرياحمنالطبيعيةالعواملعىلتعتمد فرديةرياضةهي :(الشر

اعبواسطةللسحبالرياحعىلواالعتماد المخصصةاأللواحبإستخدامالماءسطحعىل ،(Harness)مخصصحزامبواسطةبالراكبمتصلو مؤمنمخصصشر

اعالتحكمويتم Control)مخصصةقضبانبواسطةبالشر Bar)اعومتصلة .حبالبواسطةبالشر

لجوسائط❖ ز اع  الت  :الشر

اع- الماءعناللوحرفعإىلالتصميمهذا يؤدي.الماءإىلاللوحأسفلمب  1بحواىلي يمتد الذيالهيدروفيلملفمعاألمواجركوبلوحهو الهيدروفيللوحأو :شر

ي ديناميكي هيكل:بوردالكايت-
اعيمثلهوانئ اعيلتقطعندما الراكب،وزنلدعممصمم(الكايت)الشر سطحعىلالراكبدفعوتالرفعتولد فإنها الرياحالكايتشر

عةمنمختلفةأحجاماستخدامويتم.الماء ا األشر
ً
اوحالراكبوزنو الرياحقوةعىلاعتماد ى ما وتب  .م18إىل4بير

لجلوح- ى اعي الب  لجبلوحشبيه:الشر ى اوح)صغبر لوح-الب  ى طولهيب  حلقالقدمأحزمةدونأو مع(م55,0حت  وعرضهم3-1بير ى لركوبأو الماءسطحعىلللب 

اعباستخداماألمواج .مخصصشر

.مختلفةبشعات:الفويللوح-



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشت 

األدوات.3

المعداتمتطلبات3.1

العمر و (الجويةو البيئية)للظروفمناسبةالمستخدمةالمعداتتكونأنيجب.منهوالمقصود أجلهمنصممتالذيللغرضالمعداتاستخدامإلزام3.1.1

ةومستوى ى الخبر .المناسبةالسالمةإدارةبروتوكوالت تطبيقومعللمتدربير

 يمنع3.1.2
ً
 منعا

ً
لجألواح(رباط)مقوداستخدامباتا ى ءأيأو الب  ي

خيصالأو الرخصةفستخضعذلك،عناإلبالغتمإذا .ألنفسهماأللوحةلربطآخر سر ويمنعلإللغاءب 

.الممارسةمنالمستخدم

ي المعتمد السالمة/األماننظاميكونأنيجب3.1.3
ى
ي مصانةالمعداتف

ى
اعقوةقطعأو خفضنظاميوفر وأنجيدةعملحالةوف .الطلبعند كاملةالشر

يتمخللا بهيوجد أو معيبةمعداتوجدةوإنجيد،بمستوىصيانتها و المعداتعىلالحفاظلضماننظاًما لديهيكونأنيجبإجراؤهيتمتدريبأي3.1.4

 إصالحها 
ً
.بأمانفعالةتصبححت  االستخداممنإزالتها أو فورا

ي اإلستمرار مستقللمدربأو التدريبيقدمناديأليالمقبولمنليس3.1.5
ى
.خللبها يوجد أو معيبةبمعداتالتدريبيةالدوراتإقامةف

ي مسؤولبشكلاإليجار /البيعيضمنوا أنالمعداتاستأجار أو ببيعيقومأفراد أيأو األنديةعىليجب3.1.6
ى
فقطتستأجر /يعتبأنها منالتأكد خاللمنالسوقف

ي المعدات
ومستوىعميلكلةوامكانيلقدرةالمناسبةبالمعداتالتوصيةإىلباإلضافة.صيانتهاتمقد و عاملةسالمةبأنظمةوالمجهزةمنها التحققتمالت 

.المتدرب



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشت 

األدوات.3

المعداتمتطلبات3.1/تابع

اع3.1.7 :الكايتشر

ي تشيبأو تمزقأيهناكيكونأال يجب.أ
ى
اعأنبوبة/مثانةف .الشر

ينها بمنلالختيار األحجاممنمتنوعةمجموعةمعالبيئة،وظروفالرياحعواملو الممارسللشخصوآمنمناسبوحجمشكلذاتتكونأنيجب. ب

تإذا  .الظروفتغبر

اعتحكمقضبانتحتويأنيجب. ج chicken)/الدجاجحلقة)تحريرنظامعىلالشر loop release systemاعقوةيقطعو يزيلالذي بالكاملالشر

.٪100بنسبة

اعيكونأنيجب. د داد قابلالشر ي باإلنقاذ للسماحاألمانخطسحبعند لالسب 
.الفعالالذان 

ي للمدربومقبضأمان(رباط)مقودوتوصيللربطمناسبمكانعىلاألحزمةتحتويأنيجب:المخصصةاألحزمة3.1.8
ى
.الخلفف

:الخوذ3.1.9

ها يتمأنيجب.أ ى لجميعتوفبر ي المتدربير
ى
ى دوراتف .المبتدئير

(CE)السالمةتصنيفرمز وتحملالمائيةبالرياضاتخاصةتكونأنيجب. ب .الصلةذيالعالمي السالمةتقييمأو /

ى احتياجاتجميعلتناسباألحجاممنمجموعةهناكيكونأنيجب.ج .المختلفةالمتدربير



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشت 

األدوات.3

المعداتمتطلبات3.1/تابع

ات/الطفومساعدات3.1.10 :الصدماتمقاومةست 

ى الطفو مساعداتبتوفبر ينصح.أ .التدريبأثناءللمتدربير

لجلدوراتالمخصصةواألنواعاألحجاممنمتنوعةمجموعةهناكيكونأنيجب.ب ى اعي الب  ى احتياجاتجميعلتناسبالشر يسمحثبحيالمتدربير

.وفّعالصحيحبشكلبالعملللحزام

:المخصصةالمالبسو األحذية3.1.11

.البيئيةظروفهو التدريببهالمقامالموقعحسبالمخصصةالمالبسارتداءمتطلباتتختلف.أ

ى لحمايةالمناسبة"المائيةاألحذية"استخدامبشدةينصح.ب ى يمكن.إرتدائهاعىلمبتدئمتدربأيتشجيعويجبالقدمير األحذيةإرتداءعلجللمدربير

ا المائية
ً
ط .مناسًباذلكرأىإذا الدوراتإلكمالإلزامًيا شر

اعية،للمالحةالسعودياإلتحاد يوفر أنيمكن❖ لجمعداتسالمةمراجعةقائمةالطلب،عند الشر ى اعي الب  ي للعناض معايبر كقائمةالشر
ي ضعها و يجبالت 

ى
اإلعتبار ف

.وسالمتهاالمعداتصيانةمراجعةعند 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشت 

السالمة.4

اع  4.1 لج الشر ز :متطلبات مواقع ممارسة أنشطة الت 

ات و المياه الداخل4.1.1 ي منطقة ساحلية تأخذ شكل خليج شبه مغلق مثل الخور و البحبر
ى
لمياه المحمية ية واأنسب المناطق لممارسة هذه الرياضة دون قيود تكون ف

.والمحصورة

ي نطاق مدى الرؤية من الشاطئ ( 1)إذا كانت منطقة ساحلية مفتوحة ال يبتعد الممارس عن الشاطئ بمسافة واحد 4.1.2
ى
.كيلو مب  كحد أقص و ف

اع الكايت بورد متسعة 4.1.3 ي أي اتجاه50)يجب أن تكون منطقة إطالق شر
ى
ا عىل األقل دون عوائق ف ً .مع سهولة الوصول إىل الماء والرياح الثابتة( مب 

ز 4.1.4 ى من االحتفاظ بوضعهم بسبب الرياح المعاكسة بالنسبة إىل: للمتدربي  ، نقطة انطالقهم، وبالتاىلي يجب أن تسمح منطقة اإلطالق باحتمال عدم تمكن المتدربير
ى بالعودة إىل الشاطئ من  نقطة أبعد والتمكن للمتدرب بالسبر عكس اتجاه الرياح إىل نقطةالبداية ا .ألصليةيجب أن تسمح المنطقة للمتدربير

عة4.1.5  من أنشطة الرياضات المائية األخرى لتجنب الحوادث وتشابك خطوط األشر
ً
.يجب أن يكون مواقع التدريب المخصصة خاليا

اء األسلوب الحر4.1.6 ى و مسطحة لخبر ة . يستحسن أن تكون المياه ضحلة للمبتدئير  مع قاع ناعم ورمىلي 1يبلغ عمق المياه األمثل لممارسي الرياضة األقل خبر
.مب 

(الهيدرو فويل)مب  عىل األقل عند إستخدام لوح الفويل 1,5يجب ضمان عمق : الواح الفويل4.1.7

.يجب أن تكون المنطقة خالية من المخاطر المحلية واآلثار السلبية للرياح4.1.8



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشت 

السالمة.4

:قيود أحوال الرياح4.2

ي تهب باإلتجاه الموازي لخط الشاطئ Side shore wind-)اتجاه الرياح األمثل هي الرياح الجانبية عىل الشاطئ : اتجاه الرياح4.2.1
أما الرياح البحرية (. الت 

(Offshore wind-ي تهب من الساحل بإتجاة البحر
، بينما يمكن أن تؤدي الرياح البر ( الت 

ً
 نحو إتجاة األكبر عمقا

ً
ة قد تحمل الراكب بعيدا ية المباشر

(Onshore-ي تهب بإتجاه اليابس
.إىل حوادث إذا حدث خطأ ما( الت 

ى : جودة الرياح4.2.2 اعي هي  رياح ثابتة ما بير لج الشر ى ي رياضات الب 
ي رياح. عقدة20و10الرياح المثالية لمبتدنئ

ى
اعي الممارسة ف لج الشر ى ولكن يمكن لممارسي هواية الب 

ي تصل إىل 
.عقدة35أكبر قوة و الت 

:قيود الرياح4.2.3

ي رياح تصل شعتها إىل . أ
ى
ى أو تجارب المرة األوىل ف .عقدة25عقدة فما فوق أو أي شدة عصف تصل إىل 23 يحظر تقديم الدروس األولية للمبتدئير

ي أي مياه محمية  أو مياه داخلية عندما تكون شعة الرياح تص: المياه الداخلية والمياه المحمية.ب
ى
اعي ف لج الشر ى 30ل إىل يسمح ممارسة رياضة الب 

ي تصل إىل –عقدة
.  عقدة كحد أقص35مع شدة عصف الرياح الت 

ي ج: جميع المياه األخرى. ج
ى
اعي ف لج الشر ى اعية بممارسة رياضات الب  ى من قبل اإلتحاد السعودي للمالحة الشر ى المرخصير ميع المياه األخرى يسمح للممارسير

ي تصل إىل -عقدة 25عندما تكون الرياح تصل 
.  عقدة كحد أقص30مع شدة الرياح الت 

ا لظروفهم المحلية للعمل أو ا:مالحظة❖
ً
وك لحكمة النادي أو الفرد وفق وط وضعت كحد أقص للمبادئ التوجيهية العامة، ولكن األمر مب  ي ظروف لممارسهذه الشر

ى
ة ف

.آمنة



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشت 

السالمة.4

اع  4.3 لج الشر ز وط السالمة للمت  :شر

لج أن يكون عىل دراية بإجراءات السالمة واإلنقاذ مثل4.3.1 ى أرقام معرفة جهات و : يجب عىل المب 
اتصال الطوارئ المتاحة ؛ وجود حقيبة أدوات إسعافات أولية ؛ وتحديد اإلجراءات الواجب

ي الموقع
ى
ي حالة الطوارئ و مشاركتها مع االخرين الموجودين ف

ى
.اتباعها ف

اعي 4.3.2 لج الشر ى ي من خالل مواكبة أحدث أساليب اتكيت الب 
، اإلعتماد عىل التطوير الذان 

، والمعلومات ذات الصلة .وتكنولوجيا المعدات، والمعايبر

ب يج. الممارسة مع اآلخرين ، أو عىل األقل أي شخص عىل الشاطئ يمكنه طلب المساعدة4.3.3
ي 
ى
ي اإلطالق والهبوط و مراقبة الممارس ف

ى
حالة أن يبحر مع وجود مرافق يمكنه المساعدة ف

.الطوارئ

ي المناطق4.3.4
ى
اع ف لج أن يكون عىل دراية بكيفية إطالق و هبوط الشر ى المخصصة يجب عىل المب 

(.1صورة )

ي منطقة مع اتجاه الري    ح. أ
ى
اع فقط ف .بالنسبة للمركبةDownwind))إطالق و هبوط الشر

ي منطقة مع إتجاه الرياح/التأكد من عدم وجود أي عوائق.ب
ى
عىل Downwind))عقبات ف

.مدى النظر

ي منطقة عكس اتجاه الرياح. ج
ى
اع ف  إطالق الشر

ً
 باتا

ً
الجهة األقرب ) (Upwind)يمنع منعا

.من المركبة أو أي عقبات أو عوائق أخرى( لمصدر الرياح

ي ال(:1)صوره 
ى
مناطق رسم توضيحي لكيفية توقيف المركبة ف

.قالمفتوحة و نظام مناطق االطالق اآلمنة و مناطق عدم اإلطال



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشت 

السالمة.4

اع  4.4 لج الشر ز :ضوابط اإلبحار وحق األولوية للت 

ى 4.4.1 لجير ى
لج الماء من اليابس فأن حق األولوية يقع دائًما عىل من يدخل الماء ،يجب عىل المب  ى عند دخول المب 

لج الذي يدخل المياه عن طريق االنزالق حت  تصبح ى الموجودين بالفعل داخل الماء أن يفسحوا المجال للمب 

.منطقة اإلطالق والهبوط فارغة

لج المتجه عكس إتجاه الرياح أو أقرب لمصدر الرياح 4.4.2 ى لجون ببعضهم البعض، المب  ى  (upwind)عند مرور المب 

لج المتجه مع اتجاه الرياح أو أبعد من مصدر الرياح  ى ، والمب 
ً
اعه عاليا downwind))يجب أن يرفع ويضع شر

 
ً
اعه منخفضا .يجب أن يضع شر

لج الذي يريد تجاوزه، فعىل4.4.3 ى لج آخر، يجب عىل المتجاوز أن يفسح المجال للمب  ى لج تجاوز مب  ى ي حال رغبة المب 
ى
ف

ورة الحفاظ عىل مسافة لج المحفاظة عىل مساره بينما عىل المتجاوز أن يبتعد عن طريقه للتجاوز مع ضى ى المب 

اع واحد بينهما   كحد أدنى 25)طول شر
ً
ا (.مب 

4.4.1نقطة

4.4.2نقطة 

4.4.3نقطة



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشت 

السالمة.4

اع  4.4 لج الشر ز :ضوابط اإلبحار وحق األولوية للت 

لج المتجه 4.4.4 ى ي نفس المستوى وعىل وشك التصادم، حق األولوية يكون للمب 
ى
 لوجه وف

ً
ى وجها لجير ى

عند تقابل مب 

.للوضعية اليمتى بالنسبة التجاه الرياح

 فسح الطريق لمستخدىمي المياه اآلخرين 4.4.5
ى لجير ى

اعية والقوارب و قوارب التجديف)عىل المب  (مثل القوارب الشر

لج ى لج مسؤولية تجنب االصطدامات. حت  وإن كان حق األولوية للمب  ى .تقع عىل عاتق المب 

ة4.4.6 ى ذوي الخبر لجير ى
ى اآلخرين أو المب  لجير ى

ى فسح الطريق أو اإلبتعداد بمسافة جيدة عن طالب المب  لجير ى
عىل المب 

.أو الذين قد فقدو الواحهم/ األقل و 

4.4.4نقطة

4.4.5نقطة

4.4.6نقطة



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشت 

السالمة.4

اع   لج الشر ز :المواقع المرصحة لرياضة الت 
اعي  لج الشر ى ة الكايت بورد رياضة الكايت بورد بدون قيود ويتحمل الشخص الممارس مسؤولية ومخاطر ممارس–المواقع التالية مرصح لها بالسماح بممارسة الب 

اعي الموض لج الشر ى  من وعةومسؤولية الممارسة بطريقة آمنة ضمن المبادئ التوجيهية الوطنية واالرشادات الدولية واللوائح التنظيمية لرياضة الب 
ً
ي أيا

ى
من قبل االتحاد ف

:المسطحات المائية التالية
  للمملكة العربية السعودية•

 
ف الساحل الشر

 : خليج نصف القمر. أ
ً
قية تحدده أضيق النقاط عند مصب الخليج تحديد ي نهايته الشر

ى
ي موقع يعرف عىل أنه مياه محمية مع خط ترسيم ف

ى
ا ف

ي الطرف الشماىلي وموقع نظام تحديد المواقع( 50.132304, 26.030333)
ى
ي ( 50.101405, 25.986518), ف ي الطرف الجنونر

ى
.ف

ي المحدد بأضيق النقاط عند مصب الخليج تحد: خليج العزيزية.ب
 
ف ي الطرف الجنوب الشر

ى
ي موقع يعرف بأنه مياه محمية مع خط ترسيم ف

ى
ا ف

ً
يد

ي الطرف الشماىلي وموقع ( 50.183929, 26.150391)
ى
ي منتجع صن ست بيتش ف

ى
,  25.986518)وهو نهاية حاجز األمواج ف

ي ( 50.101405 ي الطرف الجنونر
ى
.ف

 45.0. 2559)ُيعرف بأنه خليج محمي بإحداثيات تحديد المواقع : شاطئ الزبنة.ج
ا
 385616.5–شماال

ً
قا (.شر

الساحل الغرن   للمملكة العربية السعودية•
ي فيما يتعلق بإحداثيات نظ(: بمحافظة رابغ)خور الخرار .أ ة الواقع عىل الجانب الشمال الغرنر ة محمية مع مصب البحبر ام تحديد المواقع تعرف بأنها بحبر

ة   22.0. 26.851)للبحبر
ا
 16.55638–شماال

ً
قا (شر

ات الشعيبة.ب ي يقع عىلي الجهة الغربية منها وفيما يت: بحت 
ة داخلية محمية متصلة بالبحر المفتوح عبر مدخل مانئ علق بنظام احداثيات تحديد تعرف بأنها بحبر

 "00.2'49° 20)المواقع 
ا
ا" 27.4'26° 39شماال

ً
ق (شر

ات درة العروس.ج ي : بحت  ات يقع عىل الجانب الغرنر ات معزولة مع مصب البحبر .تعرف بأنها بحبر
 "59.2'57° 21)الموقع -

ا
ا" 46.7'57° 38شماال

ً
ق (شر

 "50.7'57° 21)الموقع -
ا
ا" 11.2'57° 38شماال

ً
ق (شر



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشت 

السالمة.4

ط النادي عند قبول الالعب4.5  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/يشب 
ً
ك الئق طبيا ي يفيد أن المشب  ة تقديم كشف طتر

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

ي / ومن ثم، عىل المستشقى ➢
http://sfsm.org.sa/mos10: العيادة تعبئة النموذج التاىلي من قبل من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياىصى

ي 4.6
ي ول. ة معتمد عالج طبيغي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصانئ

ي حال توفر أخصانئ
ى
كن غبر معتمد، يمكن ف

ي 
http://sfsm.org.sa/mos30: التقديم عىل اعتماده من خالل تعبئة النموذج التاىلي من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياىصى

ى العالج الطبيغي ** ي مجموعة من األخصائيير
ي الرياىصى ي حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطتر

ى
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

ي الرابط التاىلي -إسعافات أولية 4.7
ى
http://sfsm.org.sa/mos70يجب أن توفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

ي و 
سيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكنحسب معايبر اإلتحاد السعودي للطب الرياىصى

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

(شخص50حت  )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حت  )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكت 

  نظام إنذار الحريق4.8
ز
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 االشت 

المسابقات.5

صدر 5.1
ُ
اطاتواالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت ي سواءالخارجيةو الداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتاالشب 

ى
المسابقاتأو البطوالت و أالمعسكراتف

.بموجبهاللعملالرياضيةاالتحاداتعىلوتعميمها 



اطات / ب االشت 
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشت 

العضوية.6

  المملكة 7.1
ز
ط للحصول عىل عضوية االتحاد للعمل ف لبات والضوابط تقديم طلب عضوية عىل موقع الوزارة، مع استيفاء كامل للمتط( أو تجديد العضوية)يشت 

اع  المقدم اعية للنشاط الشر   اللوائح التنظيمية الموضوعة من االتحاد السعودي للمالحة الشر
ز
اطات المنصوص عليها ف .واالشت 

اطات العامة للحصول عىل عضوية االتحاد1.7 :االشت 
فة من قبل االتحاد7.1.1 اعية معب  ي يحمل رخصة الرياضة الشر

.أن يكون المدير الفتى
ة الذاتية7.1.2 ي ومرفق شهاداته والسبر

.توفبر وثائق المدير الفتى
ى بالمركز7.1.3 ى الفنيير .سجل بيانات الموظفير
ام باتباع المعايبر المحلية وحسب توجيهات الجهات ذات العالقة7.1.4 ى

.االلب 
  و الدوري7.2

:الكشف الفنز
ي معياري معتمد من االتحاد ومتوافق مع المعايبر ال( أو من يخوله)يتوىل االتحاد 7.2.1

ي والدوري عىل المركز وفق إطار وطتى
دولية للنشاط مهمة الكشف الفتى

اطات المعتمدة عند التقدم اعي للتحقق من جودة المواصفات الفنية واالشب  .الشر
ة زمنية للتعديل قبل إعادة الكشف7.2.2 ي حال عدم تحقيق المستوى المطلوب من الجودة يمنح فب 

ى
.بطلب العضوية أو تجديدها، وف

ي أي وقت يراه مناسبا  و ( أو من يخوله)يحق لالتحاد 7.2.3
ى
ات والسجالت ف ى ال يجوز إلدارة إجراء الفحص الدوري الالزم لتفقد جميع المعدات واألجهزة والتجهبر

اض عىل ذلك مع مراعاة أوقات عمل المركز .المركز االعب 
:أحكام عامة7.3

ي أي فعالية عامة أو بطولة دون موافقة من االتحاد7.3.1
ى
ال يحق لحاصل العضوية تنظيم أو المشاركة ف

ال يحق لحاصل العضوية تقديم أي تدريب لدورات ألي جهة عسكرية دون الحصول عىل موافقة االتحاد7.3.2



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشت 

الرسوم.7

.(2جدول)عضويةلكلالسنويةالرسومو االتحاد عضوياتأنواع8.1

(ريال سعودي)الرسوم السنوية نوع العضوية

500 اعي  لج الشر ى عضوية مراكز الب  1

1500
عضوية مراكز جميع األنشطة 

اعية اعي )الشر لج الشر ى ة المالح+الب 
اعية (الشر

2

و الرسومأنواع عضويات االنتساب لالتحاد(:2)جدول



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشت 

والعقوباتالمخالفات.8

ي هذه الوثيقة، سيخضع لغرامات أو إللغاء رخصة عمل 9.1
ى
ط أو عدم امتثال لإلرشادات الواردة ف ي بأي شر

يص النادي ترخأو أي ممارس أو نادي  أو مدرب حر ال يقى
اعي الخاص به أو تعليقها .لإلبحار الشر

اف بها أو منح ال9.2 ي ال يتم االعب 
ي التخصصات الت 

ى
ي والعمل بشكل غبر آمن والزعم بتقديم التدريب أو األنشطة ف

اخيصالعمل بشكل غبر قانونى لها وتقديم التدريب ب 
ى  ى غبر مؤهلير من خالل مدربير

ي 
ى
الناديتعليق رخصة أو أن النادي أو المدرب الحر سيحاسب عليه ويخضع إللغاء ( ال تقترص عىل)التخصصات  ذات الصلة كلها إجراءات ف



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشت 

والعقوباتالمخالفات.8

العقوبات
المرة الثانيةالمخالفات

(بالريال السعودي)
المرة األوىل 

(بالريال السعودي)

5000

و توقيف المدرب

10000

تعليق أو الغاء الرخصة 

ي التخصصات ذات الصلة أو غبر مؤهل
ى
ى ف ى غبر مؤهلير ى حسب تقديم التدريب من خالل مدربير ير

اطات هذه االئحه .اشب 
1

انذار 2000
ى إىل المدرب ام بنسب المتدربير ى .عدم االلب 

2

انذار 2000
اعي  لج الشر ى ي الب  ام بنسب قوارب األمان لنسب متدرنر ى .عدم االلب 

3

انذار 2000 لجصالحةغبر معداتاستخدام ى اعي للب  .لصيانةخاضعةغبر أوالشر 4

5000 8000
ي النوادي الواقعة عىل الب/عدم توفبر وسائط أمان

ى
.حر المفتوحإنقاذ متاحة لالستجابة الفوريرة ف

5

انذار 1000 .مشغىلي قوارب السالمةعدم توفبر وسائل االتصال ل 6

1000 5000
 لتوفبر / عدم توفبر  منقذين

ً
ى وتم تدريبهم خصيصا ى قوارب األمان مهيئير  المساعدة لممارسي مشغلير

ى لالستجابة الفورية اعي  بشكل آمن ومهيئير لج الشر ى .الب 
7



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشت 

والعقوباتالمخالفات.8

العقوبات
المرة الثانيةالمخالفات

(بالريال السعودي)
المرة األوىل 

(بالريال السعودي)

انذار 3000
ي األمانقوارباستخدام

ي األخرىلألنشطةسالمةكقواربالتدريبيةالدوراتتدعمالت 
ي تقامالت 

ى
ف

.الناديمنالوقتنفس
8

انذار 3000
ي نطاق الخطة التشغيلية للن

ى
اعي ف لج الشر ى ام بحدود منطقة الممارسة للب  ى ي نطاق عدم االلب 

ى
ادي أو ف

.المياه المسموح لها حسب نوع  الرخصة و التوجيهات لها
9

انذار 1000
ام بالمحافظة عىل حماية البيئة من التلوث ى .عدم االلب 

10

انذار 1000 اعي  لج الشر ى ام أي ممارس بضوابط اإلبحار و حق األولوية للب  ى .عدم الب  11

انذار 1000
عدم تحديث نظام السجالت و التدريب

12

1000 3000 ام باالبالغ عن الحوادث ى عدم االلب  13

انذار 1500 لج( رباط)إستخدام مقود  ى لج لربط اللوح بالمب  ى .ألواح الب  14



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشت 

والعقوباتالمخالفات.8

العقوبات
المرة الثانيةالمخالفات

(بالريال السعودي)
المرة األوىل 

(بالريال السعودي)

انذار 500
اعي  لج الشر ى .عطل أو انعدام وجود نظام التحرير لدى حزام وقضبان الب 

15

3000 5000
ى وذو بيع أو تأجبر معدات تالفة أو غبر خاضعة للصيانة الدورية أو بيع معدات ألشخاص غبر  متمكنير

مستوى مستقال
16

1000 5000
ي أماكن غبر آمنة و ذات عوائق واضحة أو غبر مرصحة

ى
التدريب ف

17

انذار 3000 ي مناطق مع اتجاة الرياح
ى
من مستخدىمي الشاطئ األخرين(Upwind)اإلطالق والهبوط ف 18

انذار 1000
لج عىل انفراد تام  ى (دون وجود أي شخص عىل مدى النظر)الب 

19



 
ً
شكـــرا


