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 تعليمات اإلنقاذ املائي

                           

 :(1)املادة 

لسنة ( 110) بابية رقم الصادرة باالستناد لنظام مركز اعدادالقيادات الش(تعليمات اإلنقاذ املائي ) تسمى هذه التعليمات 

 .من تاريخ اقرارهااعتبارا  م ويعمل بها 2002
 

 (:   2)املادة 

 :والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاني املخصصة هلا ما مل تدل القرينة على غري ذلكيكون للكلمات 

 

 

 اجمللس األعلى للشباب اجمللس

 القيادات الشبابية إعدادمركز  املركز

 للشباب األعلىرئيس اجمللس  الرئيس

 رئيس اللجنة/ أمني عام اجمللس  األمني العام

 إعداد القيادات الشبابية  مدير مركز    املدير

 وهي جلنة اإلنقاذ املائي يف املركز اللجنة املشكلة مبوجب هذه التعليمات اللجنة

كل مكان مسجل ومرخص ميارس فيه العموم السباحة يف مكان معد لذلك  أماكن السباحة  

اجلهات  ذلكطبيعي أو اعتباري مبا يف  وميلكه شخصكان خاصا أم عاما  سواء

واملسجلة  بذلك ارخص هل إذااالمتياز  واجلهات صاحبةذات النفع العام واخلاص 

 .األصولحسب 

الشخص املؤهل مبوجب رخصة سارية املفعول واملكلف باحملافظة على سالمة  املنقذ  

 .األشخاص املتواجدين يف أماكن السباحة أو حرمها

 .اليت يقضيها الشخص للتأهيل أو الرتقية الفرتة الزمنية التدريبية الدورة           

حياء يف املسابح واملسطحات املائية االالعمليات اليت يقوم بها املنقذ لتخليص  اإلنقاذ املائي

 وهم يف حاالت يصعب عليهم فيها تقديم العون ألنفسهم وقد يكونوا مصابني أو

باإلضافة إىل تقديم اإلسعافات األولية  الالزمة هلم ونقلهم ,حباجه للمساعده 

 إىل أماكن آمنة 
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 (:   3)املادة 

 :من إلنقاذاتتألف جلنة  - أ

 

  رئيسًا األمني العام   -1

 املدير -2

 .الدفاع املدني عام مندوب الدفاع املدني ويسميه مدير  -3

 .االحتادمن ذوي االختصاص يسميه مندوب احتاد السباحة   -4

 .كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات الرمسيةعن  نيمندوب  -5

ملدة  املديرخيتارهما الرئيس  بناء على تنسيب شخصني من ذوي اخلربة والكفاءة من القطاع اخلاص  -6

 .أي منهما  يف أي وقت أوسنتني وله حق استبداهلما 

 

ون اجتماعها ـــــــر  ويكــــــــويف حال غيابه يرأسها املدي رئيس اللجنةتعقد اللجنة جلساتها برئاسة   -ب

يكون رئيس االجتماع من بينهم وتتوىل اللجنة وضع اآللية املناسبة  أنشريطة  األغلبيةحبضور   قانونيا 

 .لتنفيذ مواد هذه التعليمات

      

 :لتالية يف احلاالت اعضويته يف اللجنة  أعالهالعضو املعني يف البنود  يفقد -ج 

 .تقديم االستقالة  .1

 .يف حالة الوفاة .2

 .العام الواحد تغيب عن اجتماعات اللجنة ثالث مرات متتالية بدون عذر وست مرات بعذر خالل إذا  .3
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 (:4)املادة 

تتوىل جلنة اإلنقاذ تشكيل جلنة فنية تكون مهمتها اإلشراف على عقد دورات التدريب وفحص املشاركني يف  -ا

دورات اإلنقاذ املائي وتأهيل املنقذين عمليا وعلميا وتزويدهم باملعلومات الالزمة يف موضوع اإلسعاف األولي 

 واإلنقاذ املائي 

 :مهام جلنة اإلنقاذ ما يلي يكون   -ب

 دورات اإلنقاذ املائي لكافة املستويات عقد -1

 القرار مبصادقة رئيس اللجنة أن يقرتناملوافقة على منح الرتخيص أو رفضه على  -2

 .من خارج اململكة االردنية شريطة احضار منهاج الدورةالنظر يف طلب معادلة أية شهادة أو رخصة منحت  -3

 .البت يف موضوع الرتقية للمستويات الثالث -4 

 .توعية والتثقيف يف جمال اإلنقاذ املائي من خالل عقد الندوات وورش العمل املتعلقة بذلكال -5

 النظر يف تقارير دورات اإلنقاذ املائي واعتماد نتائجها -6

 إعداد املناهج واخلطط السنوية وإقرارها -7

 .تعيني احملاضرين يف دورات اإلنقاذ املائي  -8

 ساعدة لعمل اللجنة تشكيل اللجان الفنية امل -9

 

 (:5)املادة 

 .يرتتب  على كل  شخص يرغب باالشرتاك يف دورة انقاذ مائي ان يستويف الشروط التالية -أ

 .سنة 18أن ال يقل عمره عن   -1

 .معتمدهمبوجب شهادة " أن يكون الئقا صحيا  -2

 .أن جييد القراءة والكتابة  -3
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 .( اختبار القبول)اجتياز اختبارات اللياقة البدنية واملهارات اخلاصة يف الوسط املائي    -4

 .أن يسدد الرسوم املقررة حسب النظام  -5

 :املائي نقاذ الللحصول على رخصة إالشروط الواجب توفرها -ب

 . بإشراف املركز أن حيضر دورة تدريبية لإلنقاذ املائي-1

 .حدة لكل اختبار على % 88نب النظري والعملي لإلسعاف واإلنقاذ املقررين بنجاح وبنسبة أن جيتاز اختبارات اجلا-2

 

 (:6)املادة 

 التعليمات املالية لألردنيني املشاركني بدورات اإلنقاذ املائي -أ

  يعقدها املركز اليتيستوفى مبلغ عشرة دنانري بدل فحص املستوى للمتقدمني للمشاركة بدورات اإلنقاذ  -1   

 .خصة املنقذ سنوياد رجتديفحص دنانري بدل  ةيستوفى مبلغ عشر -2    

 مبلغ مقداره تسعون دينارا بدل رسوم املشاركة يف الدورة يستوفى -3     

 يستوفى مبلغ مخس دنانري بدل إصدار شهادة ومبلغ مخسة دنانري بدل إصدار رخصة للمنقذ -4     

 .وعشرة دنانري عن كل عام عن كل شهر تأخري دينار واحديف حال التخلف عن جتديد الرخصة يستوفى مبلغ  -5     

 .أو تالف بدل فاقد ةإلصدار شهادفقط  دنانري عشرةيستوفى مبلغ  -6     

 او تالف بدل اصدار رخصة بدل فاقد دينار ونيستوفى مبلغ عشر-7     

التعليمات املالية الصادرة عن  حسبويصرف للمحاضرين يف دورات اإلنقاذ املائي واليت يعقدها املركز مبالغ مالية -8     

             .املركز

حسب التعليمات ومالية مكافآت  يصرف ملن يكلفون بإدارة دورات اإلنقاذ املائي أو اإلشراف عليها واليت يعقدها املركز    -9      

 لصادرة عن املركزاملالية ا

 يستوفى مبلغ مخسه وعشرون دينارا بدل رسوم فحص ترقية -18     
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 التعليمات املالية لغري األردنيني املشاركني بدورات اإلنقاذ املائي -ب

 يعقدها املركز اليتدنانري بدل فحص املستوى للمتقدمني للمشاركة بدورات اإلنقاذ  ونيستوفى مبلغ عشر .1

 دينارا بدل رسوم املشاركة يف الدورةمائه ومخسون مبلغ مقداره  يستوفى .2

 خصة املنقذ سنوياد ربدل جتدي دينارًاعشر مخسة  يستوفى مبلغ  .3

 دنانري بدل إصدار رخصة للمنقذ ةدنانري بدل إصدار شهادة ومبلغ عشرعشرة يستوفى مبلغ  .4

 أو تالف بدل فاقد ةإلصدار شهادفقط  ينارد عشرون يستوفى مبلغ .5

 أو تالف بدل فاقدرخصه إلصدار فقط  دينار ثالثون  يستوفى مبلغ .6

 .عن كل شهر تأخريثالثة دنانري يف حال التخلف عن جتديد الرخصة يستوفى مبلغ  .7

   (:  7)املادة 

قصر املنقذ عن  إذالجنة إيقاف أو جتميد رخصة املنقذ أو عدم  جتديدها ملدة معينة ال تنسيبعلى " للرئيس بناء -أ   

 .اخل بالتزاماته أوواجباته  أداء

مجد العمل برخصة املنقذ أو رفض جتديدها فال حيق للمنقذ ممارسة العمل مبوجب هذه  أوإذا أوقف العمل  -ب    

 .حتت طائلة املسؤوليةوالرخصة 

أو بدل تقديم  ةاإلعفاء الكلي أو اجلزئي من الرسوم املقررة للحاالت اإلنساني اللجنهللرئيس بناء على تنسيب  -ج   

 .خدمات مميزة للمركز من املؤسسات األهلية أو الرمسية

 (:8)املادة 

هليئات الراغبة يف عقد دورات اإلنقاذ املائي بالتنسيق مع املركز اكافة املؤسسات ولميكن إقامة دورات لإلنقاذ املائي 

 .التعليمات املالية للمركزلغايات احلصول على الرخصة ضمن املنهاج املعتمد لإلنقاذ املائي ووفق 

 (:9)املادة 

 :(للمشاركة بدورات اإلنقاذ املائياختبارات القبول )

 سباحة الصدر –سباحة الظهر  –( زحف على البطن)سباحة حرة : اليةالتت حاالسب :املتقدم للدورة أن جييد -أ       

 .     لكل نوع مرت(25)ملسافة 

 . األرضالقفز والغوص حتت املاء وملس  -ب        

 .دقائق متواصلة ( 5)إن جييد الوقوف يف املاء ملدة   -ج        

 (مرةاناث 25 –مرة ذكور  38)لكل اختبار   متصلة (ث38)بطن + اختبار حتمل قوة الذراعني  اجتياز -د         
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 (:11)املادة   

 .من الساعات املقررة للدورة% 18يفصل من الدورة كل من جتاوز نسبة غيابه    

 (:11)املادة  

 تدريبية وذلك على النحو التالي ساعة( 58: )يشتمل منهاج دورة اإلنقاذ املائي على

 :ساعات موزعة على النحو التالي( 10)ويشتمل على  :اجلانب النظري-أ

 الساعات املقررة املــــادة الرقم

 ساعة 1 الواجب توفرها يف املنقذمفهوم وأهمية اإلنقاذ والشروط  1

 ساعة1 وسائل األمان والسالمة العامة يف املسابح 2

 ساعة 1 الغرق أسبابه ومراحله 3

 ساعة 1 كان احلادثمباإلسعاف األولي والتصرف السليم  4

 ساعة 1 الكسور 5

 ساعة 1 الدورانياجلهاز التنفسي,/ أجهزة اجلسم البشري  6

 ساعة 1 أمراض القلب الطارئةو والربودةتأثريات احلرارة  7

 ساعة 1 النزيف واجلروح 8

 ساعة 1 التنفس االصطناعي 9

 ساعة 1 االمتحان النظري 10

 ساعات 18                                      جمموع الساعات النظرية                                
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 :ساعة موزعة على النحو التالي( 48)ويشتمل على  :العملياجلانب -ب

 

 الساعات املقررة      املـــادة الرقم

 ساعتان التنفس االصطناعي ومساج القلب 1

 ساعة 1 طريقة هوجلر نيلسون يف التنفس االصطناعي 2

 ساعة 1 وضعية االمان اجلانيب 3

 ساعه 1 الشردقة 4

 ساعات 3 النزول واالقرتاب بأنواعه 5

 ساعات 5 السحبطرق  6

               ساعة  1 ساعة تدريبية 7

 ساعات 5 سباحات اإلنقاذ 8

 ساعات 4 املسك والتخلص 9

 ساعة1 ساعة تدريبية 18

 ساعات 3 استخدام أدوات اإلنقاذ 11

 ساعات 3 طرق إخراج الغريق 12

 ساعات 3 إنقاذ حالة غرق مصاب يف العمود الفقري 13

 ساعات 4 مجلة اإلنقاذالتدريب على  14

 لالنقاذ االمتحان العملي 15

 لالسعاف االمتحان العملي

 ساعتان

 ساعة

 ساعة 48 جمموع الساعات العملية 
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 : ( 21)  املادة  

 يتم تصنيف املنقذين حسب مستوى الرخصة الصادرة عن مركز إعداد القيادات الشبابية وذلك على النحو التالي 

املستوى الذهيب يصبح مؤهاًل للعمل منقذًا ويسمح له  تمن جيتاز اختبارا :  الذهيباملستوى-1     

 بالعمل يف مجيع أماكن السباحة

  ::الذهيبالذهيب  ىىعلى رخصة اإلنقاذ املستوعلى رخصة اإلنقاذ املستو  للمعايري احلصومعايري احلصو

 

 
 

ات املستوى الفضي يصبح مؤهل للعمل منقذًا يف أماكن السباحة اليت راختبامن جيتاز :  املستوى الفضي: -2     

 مرت 2ال يزيد عمقها عن  

 :فضي ال ىعلى رخصة اإلنقاذ املستو لمعايري احلصو -أ

 لالناث دقائق  5 دقائق للذكور و 4 م متواصل حرة  بزمن 288سباحة اجتياز  1

 م 25×4األربعة   اإلنقاذسباحات  اجتياز 2

 ثانيه لألناث 25ثانيه ذكور و 28م حره 25اجتياز سباحه  3

 متواصل م15سباحة حتت املاء  4

 دقائق لالناث 6للذكور ودقائق  (8)يف املاء  البساملبالوقوف  5

   بالتالحم إنقاذمجلة  أداء 6

 دقائق لالناث 18للذكور  دقائق 8م حرة متواصل بزمن 488سباحة اجتياز   1

 (م58×4)االربعة اجتياز سباحات االنقاذ  2

 ثانيه لألناث  58ثانيه ذكور و 48م حره 58اجتياز سباحه  3

 متواصل مرت( 25)سباحة حتت املاء  4

 دقائق لالناث  8للذكور ,دقائق  (18) يف املاء البس املب الوقوف              5

 أداء مجلة انقاذ بالتالحم       6
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اليت  يف أماكن السباحةللعمل منقذًا مؤهل  ات املستوى الربونزي يصبحرمن جيتاز اختبا: الربونزي املستوى. 3

 مرت ونصفيزيد عمقها عن  ال

 الربونزي ىعلى رخصة اإلنقاذ املستو لمعايري احلصو-أ 

 دقائق لالناث  3دقيقه للذكور و 2م حرة 188سباحة  اجتياز   1

 (م1225×4) األربعة اجتياز سباحات اإلنقاذ 2

 ثانيه لألناث 35ثانيه ذكور و 25م حره 25اجتياز سباحه  3

 مرت 18ملسافة السباحة حتت املاء  4

 دقائق لالناث 4للذكور ,دقائق  (5)ملدة يف املاء  البساملب الوقوف      5

 بدون تالحم إنقاذمجله  أداء 6

 

  اجلانب النظرياختبارات . ب 

 -:يشرتط يف املتقدم للحصول على رخصة االنقاذ املائي 

 %88لكل مستوى بنجاح وبنسبة  املقرر (اسعافات –انقاذ مائي )االختبار النظرياجتياز  .1

 %88)بنسبة  جناح ( اسعافات –انقاذ مائي )اجتياز االختبار العملي  .2

 

 :  ( 31)املادة 

 -:لالزمه للنجاح حيق ملن يرسب بأي من االختبارات ا

 اعادة االختبار للمرة االوىل جمانًا .1

 .دنانريعن كل اختبار ( 18)الثانية على ان يتم دفع رسوم االختبار وهي  اعادة االختبار للمرة .2

اومل جيتاز االختبارات املقررة جيب ان خيضع حلضور دورة انقاذ وبرسوم  تني اذا استنفذ املشارك الفرص .3

 .جديدة

 :( 14)املادة 

الذي يرغب فيه إىل املستوى يتقدم إىل اختبار ترقية  أنمائي  إنقاذحيق لكل من حيمل رخصة 

  .بعد مرور ثالثة اشهر من اجتياز املستوى األدنى
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