احدى رحالت فالي إن
ً
التي ينظمها النادي سنويا

مقدمة
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مقدمة
تشهد المملكة العربية السعودية ـ ولله الحمد ـ
تطورات كبيرة في شتى المجاالت ،ومن ثمار ذلك أنها
اعتنت بتنمية اإلنسان وتطويره؛ ليصبح مواطن ًا إيجابي ًا
نافع ًا لبالده ومجتمعه ،ومساهم ًا رئيس ًا في التنمية،
في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه ،الذي دعم فكرة
ّ
وعززها ،فقد وضع حجر
إنشاء نادي الطيران السعودي
ألول مدرسة تعليم طيران عام بالنادي عام
األساس ّ
2006م.
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وال أنـ َ
ـس مــا قــام بــه صاحــب الســمو امللكــي األميــر
سلطان بن عبد العزيزـ رحمه هللا ،من عام 1994م،
الــذي احتضــن ودعــم مشــروع (نــادي الطي ـران
ُ
يتطلع أن يكون
أن كان ًفكرة ،فكان
السعودي) منذ ً
ُ
لهــذا املشــروع أث ـرا كبي ـرا علــى أبنــاء الوطــن ،ويقــدم
لهــم النفــع والخيــر واملعرفــة.
اهتمامــي بعــرض إنشــاء النــادي للمقــام
لقــد كان ً
الكريــم نابعــا مــن قناعــة شــخصية؛ إلتاحــة الفرصــة
لشــباب اململكــة لالنضمــام لنــادي متخصــص تتــم
فيــه ممارســة هــذه الهوايــة ،ومــا يرتبــط بهــا مــن برامــج
تدريبيــة ليســاهموا فــي خدمــة وطنهــم .وبمــا أن اململكــة
العربيــة الســعودية هــي الرائــدة فــي عــدد مــن املجــاالت
العلميــة والتنمويــة فــي منطقتنــا ،فــا يجــب أن تبقــى
متأخــرة فــي هــذا املجــال الحيــوي ،الــذي تتســابق
فيــه عــدد مــن الــدول ،مــع مراعــاة الجوانــب األمنيــة،
واعتبــارات الســام.
هذا النادي يخدم في تصوره هواة الطيران بمختلف
أنواعــه ،وهــو يعمــل بطريقــة غيــرربحيــة ،ويعتمــد فــي
تســييرمــوارده الذاتيــة مــن خــال مــا يقدمــه ألعضائــه
وهــواة الطي ـران املنتســبين إليــه مــن خدمــات ،ومــا
يشــارك بــه مــن برامــج تســانده فــي تنميــة تلــك املــوارد،
ويكــون تحــت إشـراف ومتابعــة مــن الجهــات الرســمية
املختصــة باململكــة.

ونحــن نأمــل فــي املســتقبل ـ بــإذن هللا تعالــى ـ أن يكــون
ً ً
النادي رافدا مهما في فتح مجاالت االستثمارللقطاع
الخــاص ،وزيــادة فــرص العمــل للمواطنيــن ،وأن يتــم
فتــح فــروع لــه فــي مناطــق اململكــة.
إن أبواب نادي الطيران الســعودي مشــرعة للشــباب
الســعودي ملمارســة هوايتهــم ،وااللتحــاق بــدورات
تدريبيــة علــى الطي ـران وعلومــه ،وهــو يتميــز بممي ـزات
مكانيــة حيــث يقــع فــي منتــزه الثمامــة الــذي هــو أحــد
املحميــات الطبيعيــة الجميلــة فــي مدينــة الريــاض؛
حيــث توجــد الغابــات الطبيعيــة ،واملخيمــات البريــة،
والرمــال الذهبيــة.
ٌكمــا نــود اإلشــارة إلــى أن نــادي الطي ـران الســعودي
أســس بموجــب ق ـرار مجلــس الــوزراء املوقــر رقــم
( ،)217وتاريــخ 1421/9/8هــ ،كجهــة اعتباريــة
غيــر ربحيــة ،تهــدف لنشــر ّثقافــة الطي ـران وعلومــه،
وتهيئــة البيئــة املناســبة لتعلــم أنشــطة الطيـران العــام
والريا�ضــي .وقــد انتقلــت مرجعيــة نــادي الطي ـران
الســعودي مــن وزارة الدفــاع إلــى الهيئــة العامــة
للطي ـران املدنــي بموجــب قـرارمجلــس الــوزراء املوقــر
رقــم ( ،)189وتاريــخ 1434/6/12هــ.

مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
سلطان بن سلمان بن عبد العزيزآل سعود
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التعريف
نــادي الطـ ـ ـ ــيران السع ـ ــودي )،Saudi Aviation Club (SAC
هــو أول نــاد رســمي للطي ـران فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
يعمــل كجهــة مســتقلة غيــر هادفــه للربــح .ويقــع مقــر النــادي
الرئي�ســي في مطارالثمامة بمنطقة الثمامة بالرياض ،ويدعم
نشــاطات رياضيــة متنوعــة متعلقــة بالطي ـران ،وهــي :الطي ـران
العــام ،الطي ـران الريا�ضــي ،والطي ـران الش ـراعي ،ونمــاذج
الطائرات ،ويعد نادي الطيران الســعودي هو املمثل الرســمي
للمملكــة العربيــة الســعودية فــي عضويــة االتحــاد الدولــي
للطي ـران ( )FAIوعضــو الجمعيــة الدوليــة ملــاك الطائ ـرات
والطياريــن ( )AOPAويرخــص نــادي الطي ـران الســعودي
للشركات واملؤسسات مزاولة أنشطة التدريب وبيع املعدات
فــي جميــع أنشــطة الطي ـران الريا�ضــي.

فكرة
التأسيس
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فكرة التأسيس
فكــرة تأســيس نــادي الطي ـران الســعودي لــم تكــن خطــوة
ســهلة بالنســبة لســمو األميــرســلطان بــن ســلمان بــن عبــد
العزيــز ،مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة نــادي الطي ـران
الســعودي ،بــل مــرت هــذه الفكــرة بعــدد مــن العقبــات
والتحديــات املصيريــة وعــدد مــن االجتماعــات مــع هيئــة
الخب ـراء ومجلــس الــوزراء.
فــي عــام  1421هــ ،أقــر مجلــس الــوزراء املوقــر باملوافقــة
علــى إنشــاء نــادي الطيـران الســعودي ،وذلــك بعــد االطــاع
علــى املعاملــة املشــتملة علــى برقيــة صاحــب الســمو امللكــي
النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع
والطيـران واملفتــش العــام ـ آنــذاك ،األميــرســلطان بــن عبد
العزيــز آل ســعود ـ رحمــه هللا رقــم 1095/1/8/4/1/1
وتاريــخ 1415/5/27هــ ،بشــأن طلــب الســماح بمزاولــة
هوايــة الطي ـران الش ـراعي ،واقت ـراح إنشــاء نــادي الطي ـران
الســعودي.
أخــذت إج ـراءات إنشــاء نــادي الطي ـران الســعودي
واالجتماعــات املتعـ ّـددة ,حوالــي ســت ســنوات مــن العمــل
واإلصرارعلى تحقيق هذا الحلم ،الذي يهدف من ورائه
صاحــب الســمو امللكــي األميــرســلطان بــن ســلمان بــن عبــد
العزيــز ،إلــى نشــر الهوايــة ًالتــي لطاملــا أحبهــا ورغــب بــأن
يشــاركها الجميــع خصوصــا شــباب هــذا الوطــن ،الشــباب
الطمــوح ذو الهمــة والطاقــة العاليتــان.
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وضع حجراألساس ألول مدرسة
تعليم طيران باململكة تحت رعاية
امللك سلمان -أميرمنطقة الرياض
آنذاك ٢٠٠٦ -م.
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قرار التأسيس
إن مجلــس الــوزراء وبعــد االطــاع علــى املعاملــة الــواردة من ديوان
رئاسة مجلس الوزراء رقم /5ب 8322/وتاريخ 1415/06/03هـ
املشــتملة علــى برقيــة صاحــب الســمو امللكــي النائــب الثانــي
لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع والطي ـران واملفتــش العــام
رقــم  1095/1/8/4/1/1وتاريــخ 1415/05/27هــ ،بشــأن طلــب
الســماح بمزاولــة هوايــة الطيـران الشـراعي ،واقتـراح إنشــاء نــادي
الطي ـران الســعودي.
وبعــد االطــاع علــى املحضريــن املعديــن فــي هيئــة الخبـراء رقم 183
وتاريــخ 1420/06/11هــ ،ورقــم  232وتاريــخ 1421/07/21هــ،
وبعــد االطــاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة ملجلــس الــوزراء رقــم
 328وتاريــخ 1421/07/24هــ.
ّ
يقرر ما يلي:

أو ً
ال:

املوافقــة علــى إنشــاء (نــادي الطي ـران الســعودي) كشــخصية
اعتباريــة مســتقلة تعمــل بطريقــة غيــر ربحيــة ملمارســة أنشــطة
وهوايــات الطي ـران املختلفــة.
يجــوز إنشــاء ًنــوادي طي ـران أخــرى بتصريــح مــن وزارة الدفــاع
والطيـران وفقــا ًلضوابــط تضعهــا بعــد التنســيق مــع الجهــات ذات
العالقــة وطبقــا لإلج ـراءات النظاميــة املتبعــة.
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ثاني ًا:

يجــوز للنــادي فتــح فــروع لــه ملمارســة كل أنشــطته أو بعضهــا
بموافقــة وزارة الدفــاع والطي ـران بعــد التنســيق مــع الجهــات
املختصــة األخــرى ،كمــا يجــوز لــه املشــاركة فــي مشــاريع فــي مجــال
اختصاصــه بغــرض تنميــة مــوارده.

ثالث ًا:
تتمثل أهداف النادي فيما يلي:
•ممارسة الهواة أنشطة الطيران املختلفة ومن ضمنها الطيران
الشراعي.
•نشرثقافة الطيران وعلومه.
•التدريب في مجال الطيران وتدريس علومه.
•التعــاون مــع املؤسســات العلميــة والفنيــة املتخصصــة فــي
الطي ـران وعلومــه ومــع نــوادي الطي ـران األخــرى.
•تنمية املواهب في مجال الطيران وصناعته وهندسته.
•عقد الندوات الخاصة بالطيران واملشــاركة في االســتعراضات
الجويــة واملعــارض املحليــة والدوليــة ،بعــد التنســيق مــع
الجهــات املختصــة.
•حفظ وصيانة وتشغيل الطائرات اململوكة للغيربالتعاقد مع
صاحب الشــأن.
•تنظيم رحالت ترفيهية بالتنسيق مع الجهات املختصة.
•املســاهمة فــي األعمــال اإلنســانية بالترتيــب مــع الجهــات
ا ملختصــة .

رابع ًا:
يكــون للنــادي جمعيــة عامــة ومجلــس إدارة يوضــح أحكامهــا نظام
النــادي الــذي يعتمــده وزيــرالدفــاع والطي ـران بعــد التنســيق مــع
الجهــات املختصــة األخــرى ،ويعيــن وزيــر الدفــاع والطي ـران أول
مجلــس إدارة لنــادي الطي ـران الســعودي ملــدة ثــاث ســنوات.
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خامس ًا:
تخضــع ممارســة نشــاط الطي ـران ألنظمــة وتعليمــات الطي ـران
املدنــي واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة بمــا ال يتعــارض مــع طبيعــة
النشــاط املمــارس ،وتقــوم وزارة الدفــاع والطي ـران بمشــاركة
الجهــات املختصــة األخــرى بوضــع تنظيــم خــاص لألنشــطة التــي
تحتــاج إلــى ذلــك.

سادس ًا:
تتكون موارد نوادي الطيران من إسهامات األعضاء واشتراكاتهم
والهبات والتبرعات ومقابل الخدمات التي تقدمها النوادي ومن
برامج تنمية املوارد واالستثمارات التي تدخل في أغراضها.

سابع ًا:
تخضــع هــذه النــوادي فيمــا لــم يــرد فيــه حكــم فــي هــذه القواعــد
لإلحــكام النظاميــة املتبعــة بالنســبة لألشــخاص ذوي الصفــة
االعتباريــة املماثلــة.

ثامن ًا:
التأكيــد علــى معاييــر األمــن والســامة بالنســبة ملمار�ســي هوايــة
الطي ـران وغيرهــم مــن ذوي العالقــة وأصحــاب الشــأن ضمــن
ضوابــط التراخيــص املمنوحــة.
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بعــد أن تــم نقــل مرجعيــة نــادي الطي ـران الســعودي مــن وزارة
الدفــاع إلــى الهيئــة العامــة للطيـران املدنــي ،بموجــب قـراراملجلــس
املوقــر رقــم ( )189وتاريــخ 1434/06/12ه ـ :
•تأســيس لنــادي الطي ـران الســعودي جمعيــة عامــة ومجلــس
إدارة ،ولــه أحــكام تديــرشــؤون النــادي الــذي تــم اعتمــاده عنــد
تأسيســه مــن قبــل صاحــب الســمو امللكــي األميــر ســلطان بــن
عبــد العزيــزـ رحمــه هللا ،وتقــوم الهيئــة العامــة للطيـران املدنــي
بتعييــن مجلــس إدارة نــادي الطي ـران الســعودي.
•كمــا أن ممارســة أنشــطة الطي ـران العــام والريا�ضــي تخضــع
ألنظمــة وتعليمــات الهيئــة العامــة للطي ـران املدنــي واألنظمــة
األخــرى ذات العالقــة بمــا ال يتعــارض مــع طبيعــة النشــاط
املمــارس ،وتقــوم الهيئــة العامــة للطي ـران املدنــي بمشــاركة
الجهــات املختصــة األخــرى بوضــع تنظيــم خــاص لألنشــطة
التــي تحتــاج إلــى ذلــك .وهــذه النــوادي تخضــع فيمــا لــم يــرد فيــه
حكــم فــي هــذه القواعــد لألحــكام النظاميــة املتبعــة بالنســبة
لألشــخاص ذوي الصفــة االعتباريــة املماثلــة.

•ومــن األمــور املهمــة التأكيــد علــى معاييــر األمــن والســامة
بالنســبة ملمار�ســي أنشــطة الطي ـران العــام والريا�ضــي وغيرهــم
مــن ذوي العالقــة ،وأصحــاب الشــأن؛ ضمــن ضوابــط
التراخيــص املمنوحــة.
•ـ أمــا مــوارد نــوادي الطي ـران فتتكــون مــن إســهامات األعضــاء،
واشــتراكاتهم ،والهبــات ،ومقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا
النــوادي ،ومــن برامــج تنميــة املــوارد واالســتثمارات التــي تدخــل
فــي أغراضهــا.
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بعد إعالن تأسيس
نادي الطيران
السعودي

بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر
رقم ( ،)217وتاريخ 1421/9/8هـ ،كجهة
اعتبارية غير ربحية ،وجد النادي دعما
كبيرا ورعاية كريمة من الملك سلمان
بن عبد العزيز ـ حفظه الله ،لتسهيل
التحوالت
الوصول إلى أهدافه .ومن أبرز
ّ
في مسار نادي الطيران السعودي
جاء توقيع عقد تخصيص موقع النادي
بالثمامة.

حيث تم توقيع عقد بين صاحب السمو امللكي األميرسلمان بن
عبــد العزيــزأميــرمنطقــة الريــاض ،ورئيــس الهيئــة العليــا لتطويــر
مدينــة الريــاض ،ورئيــس لجنــة اإلش ـراف علــى االســتفادة مــن
متنــزه الثمامــة .آنــذاك ،مــع رئيــس مجلــس إدارة نــادي الطي ـران
الســعودي ،لتخصيــص موقــع نــادي الطي ـران الســعودي بمتنــزه
الثمامــة ،وتشــمل مــدرج هبــوط ،وحظائــر الطائ ـرات ،واملبانــي
اإلداريــة ،واملوقــع املخصــص لطائـرات التحكــم عــن بعــد ،وذلــك
ملــدة  50عامــا ً ،شــاملة فتــرة التصميــم والتنفيــذ ،ويبلــغ طــول
ـتيعاب طائ ـرات
مــدرج الهبــوط  41ألــف قـ ًـدم ،ويســتطيع اسـ
ً
كبيــرة الحجــم ،ليصبــح مق ـرا للنــادي ،وقــد تــم فعليــا البــدء فــي
وضــع الخطــة الرئيســة لتطويــرواســتثمارمطــارالثمامــة ،وإنشــاء
مدرســة للطي ـران وإنشــاء حظائــر للطائ ـرات فــي املوقــع.
ولقد نظرت الهيئة امللكية لتطويرمدينة الرياض لنادي الطيران
الســعودي كعنصــر مكمــل ومنســجم مــع عناصــر متنــزه الثمامــة
األخرى ،ويحقق عدة أهداف ،منها االستفادة املثلى ملطارالثمامة
الحالــي ،الــذي يحــوي مــدرج هبــوط بجميــع مرافقــه.
باإلضافــة إلــى كونــه حاضنــة تعليميــة للطي ـران ،إال أن وجــوده
داخــل متنــزه الثمامــةُ ،يعــد عامــل جــذب ســياحي بأنشــطته التــي
تجــذب الجمهــور ملشــاهدتها .وســوف يعمــل نــادي الطي ـران
الســعودي علــى نشــر فروعــه فــي ســائر أنحــاء اململكــة ،وســيقدم
خدماتــه للمهتميــن بالطي ـران.
ويسعى النادي إلى إقامة املنشآت التالية:
•مدارس للطيران الريا�ضي والترفيهي بجميع نشاطاته.
نواد مستقلة للرياضات الجوية املختلفة.
• ٍ
•بعــض األنشــطة املختلفــة ،كاآلتــي :الطياريــن ومــاك
الطائ ـرات ،القفــز املظلــي ،الطي ـران الش ـراعي (املروحــي
والحــر) ،طائ ـرات التحكــم عــن بعــد ،الطي ـران باملناطيــد،
والطي ـران االنزالقــي .Gliding
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خادم الحرمين الشريفين -
حفظه الله -أثناء توقيعه
عقد تطوير مطار الثمامة
بصفته رئيس الهيئة العليا
لتطوير الرياض آنذاك.
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الرؤية
يهدف نادي الطيران السعودي إلى
تهيئة وتشجيع ممارسة أنشطة
الطيران العام والرياضي ذات العالقة
بأعلى مستويات الجودة ومعايير
السالمة ،والمساهمة الفاعلة في
تطوير قطاع الطيران العام والرياضي
بالمملكة ،وذلك من خالل بناء شراكات
إستراتيجية مع مؤسسات الطيران
المحلية والدولية.
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المهمة

يسعى نادي الطيران السعودي إلى تطوير أنشطة
الطيران العام والرياضي وترسيخ الجودة بأعلى
مقاييس التشغيل والسالمة فيما يهيئ الفرصة
للجمهور للمشاركة في نشاطاته المتعددة ،وفي
سبيل ذلك يقوم النادي على:
.
.
.
.
.
.
.
.

1تهيئــة املجــال لتعلــم أنشــطة الطيــران العــام والريا�ضــي وتخصصاتــه التقنيــة
والفنيــة.
2نشرثقافة الطيران وعلومه بين أفراد املجتمع كافة.
ـاركة أعضــاء النــادي فــي فعاليــات أنشــطة الطي ــران العــام والريا�ضــي
3تنظيـ ًـم مشـ ً
محليــا ودوليــا.
4إتاحــة اســتخدام مطــارالثمامــة واملرافــق الخاصــة بــه ملمارســة أنشــطة الطيــران
العــام والريا�ضــي.
5عقــد امللتقيــات الخاصــة بالطيــران العــام والريا�ضــي واملشــاركة فــي معــارض
الطيــران.
6تنمية املواهب في مجال الطيران العام والريا�ضي.
7حفظ وصيانة وتشغيل الطائرات.
8املساهمة في األعمال اإلنسانية بالترتيب مع الجهات املختصة
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مجلس اإلدارة

يـرأس صاحــب الســمو املل ـكـي األميــرســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــزمجلــس إدارة
نــادي الطي ــران الســعودي منــذ تأسيســه وحتــى تاريخــه ،وقــد تعاقبــت عــدة مجالــس
مختلفــة علــى مــدى الســنوات املاضيــة ،والتــي كان لهــا دور مهــم فــي التخطيــط ووضــع
االســتراتيجيات.
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األهداف

ومــن ضمــن األهــداف املوضوعــة لنــادي الطيــران تهيئــة الفرصــة للجمهــور للمشــاركة فــي نشــاطات
الطيــران املتعــددة وفــى ســبيل ذلــك ســوف يعمــل النــادي علــى:
•ممارسة أنشطة الطيران املختلفة للهواة املدربين.
•التدريب في مجال الطيران وعلومه.
•التعــاون مــع املؤسســات العلميــة والفنيــة املتخصصــة فــي الطيــران وعلومــه ومــع نــوادي الطيــران
األخــرى.
•تنمية املواهب في مجال الطيران.
•عقــد النــدوات الخاصــة بالطيــران واملشــاركة فــي االســتعراضات الجويــة واملعــارض املحليــة
والدوليــة بعــد التنســيق مــع الجهــات املختصــة.
•حفظ وصيانة وتشغيل الطائرات الخفيفة.
•اإلسهام في األعمال اإلنسانية بالترتيب والتنسيق مع الجهات املختصة.

الخدمات
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الخدمات
خدمة إيواء الطائرات:
يقــدم نــادي الطي ـران الســعودي خدمــة إيــواء جميــع أنــواع
الطائ ـرات (جايروكوبتــر ،الطائ ـرات الرياضيــة الخفيفــة،
الطائـرات املختلفــة) ،كمــا يضمــن النــادي أمــن وســامة الطائــرة
وملحقاتهــا وســحب الطائــرة مــن وإلــى داخــل الحظيــرة وخارجهــا،
ً
وأيضــا إمكانيــة إيقــاف ً الطائــرة فــي ســاحة الطي ـران الخارجيــة
وبأســعار منافســة جــدا.
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خدمة وقود الطائرات:
يؤمــن نــادي الطيـران الســعودي عــدة أنــواع مــن وقــود الطائـرات،
ومنهــاJet-A1, AVGAS, Auto Gas 95 :

خدمات الصيانة:
يقــدم نــادي الطي ـران الســعودي مجموعــة كاملــة مــن برامــج
الصيانــة والتفتيــش ،والتحديثــات التــي يجــب القيــام بهــا لجميــع
الطائرات الخاصة والرياضية والجايروكوبتر ،وكذلك الطائرات
الخاصةً ،
وفقا للوائح والجدول الزمني الخاص بسجل الطائرة،
ويمكــن أن يتــم تقديــم خدمــة الصيانــة بشــكل ســنوي وفــق عقــد
بيــن النــادي ومالــك الطائــرة ،أو أن يتــم صيانتهــا بنــاء علــى طلــب
مالك الطائرة ً
وفقا ملا يتم االتفاق عليه ،علما بأن أعضاء نادي
الطيران السعودي يحصلون على أسعارخاصة لعقود الصيانة
الســنوية للطائ ـرات.

الطيران العام والريا�ضي:
•يقــوم نــادي الطي ـران الســعودي بتقديــم خدمــات الدعــم
ألعضائــه األف ـراد واملهنييــن وهــواة الطي ـران فــي العمليــات
الجويــة كافــة بمطــار الثمامــة.
•يحصــل عضــو نــادي الطي ـران الســعودي إمكانيــة اســتخدام
مطــار الثمامــة واملرافــق ألغ ـراض الطي ـران ،كمــا يســتفيد
العضــو مــن الحصــول علــى الخدمــات بأســعار تنافســية.
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الطيران الشراعي
(:)Powered Parachute
هــي رياضــة فرديــة تعنــي الطي ـران بطائــرة ذات محــرك معلــق
وتتطلــب شــجاعة وذكاء وقــوة إرادة ولياقــة بدنيــة عاليــة ،حيــث
يتم توازن الطائرة باالســتفادة من الكتل الهوائية التي تطيرفيها
الطائــرة للمحافظــة علــى بقاءهــا محلقــة فــي الجــو ملــدة طويلــة،
لــذا فــإن الطائــرة تــزود ببعــض العــددات التــي تســاعد الطيــار
علــى تحديــد االرتفــاع ،واالتجــاه ،وســرعة الهــواء ،وباإلضافــة إلــى
عــداد يبيــن مــدى تــوازن الجناحيــن ووضعهمــا األفقــي ،ويمكــن
لبعــض الطائـرات الشـراعية أن تحلــق علــى ارتفــاع ( )4000قــدم
أو أكثــر وقــد تجتــازمســافات تصــل فــي بعـًـض األحيــان إلــى ()150
ً
ميــا وتصــل ســرعتها إلــى ( )100كيلــو مت ـرا فــي الســاعة ،وللطي ـران
الشـراعي اســتخداماته األخــرى فــي املياديــن العلميــة والعســكرية،
إال أنــه أصبــح رياضــة تغــري الكثيريــن بممارســتها ،حيــث أصبــح
لهــذه الرياضــة بطــوالت عامليــة عديــدة.

ً
الطيران الريا�ضي الخفيف جدا
(:)Vehicle Ultralight
الطي ـران الريا�ضــي الخفيــف يعــد أحــد الرياضــات املنبثقــة مــن
الطي ـران الش ـراعي ،وهــي رياضــة فرديــة وترادفيــه تعنــي الطي ـران
بمركبة ذوعجالت سفلية خفيفة الوزن مرتبطة بمظلة علوية،
وتتميــز تلــك املركبــات بــاألداء العالــي والتــوازن والطي ـران أثنــاء
درجــات الحـرارة املرتفعــة مقارنــة بمثيلتهــا فــي الطي ـران الشـراعي،
وتســتخدم هــذه الرياضــة عــادة ألغ ـراض الترفيــه.
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نماذج الطائرات:
يؤمــن نــادي الطي ـران الســعودي الفرصــة لالســتفادة مــن مرافــق
املطــارلنمــاذج الطائـرات ،وهــي طائــرة صغيــرة بــدون طيــارنســخة
طبــق األصــل لطائــرة موجــودة أو خياليــة.
يتــم التحكــم عــن ُبعــد بنمــاذج الطائـرات ضمــن خط الرؤية ويتم
تشــغيلها تحــت نظــام الهيئــة العامــة للطي ـران املدنــي GACAR
 ،101 Subpart Eوتت ـراوح أنمــاط الطي ـران مــن لعبــة الطائ ـرات
الشـراعية البســيطة املصنوعــة مــن مخــزون البطاقــات أو رغــوة
البوليســترين ،إلــى نمــاذج مصغــرة تعمــل بالطاقــة مصنوعــة مــن
مــواد ،مثــل :خشــب البلســا ،أو الخيــزران ،أو البالســتيك ،أو
الســتايروفوم ،أو أليــاف الكربــون ،أو األليــاف الزجاجيــة ،ويتــم
جلدهــا بــورق األنســجة أو غطــاء مايلــر .وقــد يكــون بعضهــا كبيـ ًـرا
جـ ًـدا ،خصوصــا عنــد اســتخدامه للبحــث فــي خصائــص الطيـران
لتصميــم مقتــرح كامــل النطــاق.

القفزاملظلي الحرSkydiving

تعتمــد فعاليــات ال ـ  Skydivingعلــى الســقوط الحـ ّـرمــن طائـرات
أو مروحيــات أو مناطيــد هوائيــة ،ثــم الطي ـران بواســطة املظلــة.
وبــدأت هــذه رياضــة كتكتيــك عســكري ثــم ّ
تحولــت مــع مــرور
الوقــت إلــى إحــدى الرياضــات املدنيــة ،وكانــت ّأول بطولــة فــي هــذا
الجانــب فــي العــام .1997
ّ
وتحتاج رياضة الـ  Skydivingإلى قدرات ومهارات متعددة ،ومن
أبرز أنواعها القفزالترادفي ملن ال يحمل رخصة القفز(،)Tandem
والقفــز الحــر التشــكيلي ( ،)Formation Skydivingإلــى جانــب
القفــز بالبدلــة املجنحــة ( ،)Wing suitingوالتشــكيل تحــت
البراشــوت ( ،)Canopy Formationوكذلــك عــروض األعــام
والقنابــل الدخانيــة (.)Flags and Smoke Demonstration

البرامج
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البرامج
وفق ًا لرؤية نادي الطيران السعودي والتطلعات التي
تهدف لنشر ثقافة الطيران واإلسهام في تمكين
الجيل الطموح من تحديد أهدافهم تجاه قطاع
الطيران وذلك من باب المسؤولية االجتماعية.
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الدورات التدريبية:

ً
يقــدم نــادي الطي ـران الســعودي بشــكل دوري عــددا مــن
الــدورات النظريــة فــي مجــال الطي ـران والســامة الجويــة،
لرفــع مســتوى املعرفــة واالنتبــاه لنواحــي الســامة التشــغيلية
ألعضــاء النــادي ولغيــر األعضــاء ،ويقــدم هــذه الــدورات
املدربــون املرخــص لهــم بنــادي الطي ـران الســعودي علــى مــدار
العــام.

رحالت :Fly-In
وعلــى جانــب البرامــج التــي يقدمهــا نــادي الطي ـران الســعودي
ً
دورات تدريبيــة ،يطلــق نــادي الطي ـران الســعودي جــدوال
مــن ً
ســنويا لرحــات  ،Fly-Inوهــي رحــات جويــة جماعيــة يشــارك
بهــا مجموعــة مــن أعضــاء نــادي الطي ـران الســعودي ومــاك
الطائرات الخفيفة والرياضية بطائراتهم والسفرإلى مختلف
مناطــق اململكــة ،بهــدف التعريــف بنشــاط الطي ـران العــام،
وتمثيــل هــذا القطــاع ونشــر ثقافتــه للمجتمــع.
تســتغرق مــدة الزيــارة لــكل مدينــة مــن يــوم إلــى يوميــن ،خــال
عطلــة نهايــة األســبوع ،ليتســنى للمواطنيــن واملقيميــن فــي
املنطقــة الحضــور واالســتمتاع بمشــاهدة الطائـرات والتعــرف
عليهــا ,وفرصــة الحصــول علــى رحلــة طي ـران تعريفيــة.

:Hanger-Talk
عبــارة عــن محاضـرات دوريــة عــن مواضيــع مختلفــة فــي مجــال
الطي ـران ويســتضيف فيهــا متحدثيــن مــن أهــل االختصــاص،
وتهــدف هــذه املحاض ـرات إلــى تثقيــف العمــوم عــن هــذه
املجــاالت مــن املصــدر مباشــرة.
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المسؤولية المجتمعية
مــن ًمنطلــق املســؤولية االجتماعيــة يســتضيف نــادي الطي ـران الســعودي خــال العــام
عــددا مــن الجمعيــات الخيريــة ،مثــل جمعيــة إنســان ،وزيــارة أطفالنــا األيتــام ،فــي يــوم ثــري
بالفعاليــات واألنشــطة املفيــدة ،وفريــق جســر التطوعــي املعنــي بحــاالت أطفــال (داون)
الذيــن اســتمتعوا برحــات الطي ـران مــع أعضــاء النــادي علــى متــن طائراتهــم الخاصــة.
وتستهدف هذه الفعاليات األسرواألطفال املشتركين في هذه الجمعيات ،وذلك لقضاء
يــوم ترفيهــي فــي مقــرنــادي الطيـران الســعودي بالثمامــة ،والتعــرف علــى أشــكال الطائـرات
والصعــود إليهــا وإقامــة عــدد مــن األنشــطة خــال الزيارة.
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األكاديمية الوطنية للطيران
األكاديميــة الوطنيــة للطي ـران هــي منشــأه غيــر ربحيــة لهــا
شــخصيتها االعتباريــة ،ومســؤولياتها التنظيميــة واإلداريــة،
وتتمتــع بالصالحيــة الكاملــة لتحقيــق أهدافهــا .تهــدف
األكاديمية ـ وهي األولى من نوعها في اململكة ـ إلى تقديم برامج
تدريبيــة متقدمــة وســريعة إلعــداد مجموعــة مــن الكفــاءات
الوطنيــة املؤهلــة لشــغل الوظائــف ،ورفــع مســتوى مهــارات
الخريجين والخريجات من ّ
الطيارين الســعوديين ،وإكســابهم
الكفــاءات والخبـرات الالزمــة لســوق العمــل ،إلــى جانــب إيجــاد
فــرص عمــل مســتديمة لهــم.

ً
ويضــم مجلــس أمنــاء األكاديميــة ًكال مــن :األميــر ســلطان
بــن ً ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيســا ،عبدالحكيــم القوحــي
نائبــا للرئيــس مــن شــركة أرامكــو الســعودية ،وعضويــة كل
مــن :الكابتــن عايــد القاســمي مــن نــادي الطي ـران الســعودي،
والكابتن محمد بن ثامرالسبيعي ،الدكتورة ريمة بنت صالح
الســحيمي مــن وزارة التعليــم ،الدكتــور فهــد التويجــري مــن
املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي ،الكابتــن طــي بــن
عبــد الرحمــن الشــمري مــن الخطــوط الســعودية ،فهــد بــن
عبد املحســن الرشــيد من مدينة امللك عبدهللا االقتصادية،
مــازن بــن ز ـكـي الصالــح مــن هيئــة املــدن االقتصاديــة ،واللــواء
املتقاعــد محمــد بــن عيــاش مــن الشــركة الســعودية للتنميــة
واالســتثمار التقنــي.

فعاليات
وأنشطة
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فعاليات وأنشطة

أخذ نادي الطيران السعودي على عاتقه هدف تطوير الطيران بكافة علومه وأنواعه.

ومن مبدأ العالقة المجتمعية التي تربط النادي مع هواة الطيران ،ولتحقيق رؤية صاحب
السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة النادي ،انبثقت

فكرة إقامة ملتقيات الطيران التي تجمع أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي

ورؤساء الشركات وهواة الطيران ،والتي تتيح للحضور من مختلف مناطق المملكة ودول

الخليج فرصة تبادل الخبرات ،حتى أصبح ملتقى الطيران العام أحد المناسبات السنوية

المهمة لهواة الطيران ومالكي الطائرات ،والقطاعات االقتصادية التي تعمل في هذا

المضمار.
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الملتقى األول للطيران العام
(:)2010
ّ
فــي أبريــل مــن العــام 2010م دشــن نــادي الطي ـران الســعودي
ّأول ملتقياتــه الخاصــة بالطي ـران العــامً ،تحــت مسـ ًـمى (امللتقــى
ّل
ـذي شــهد حضــورا جماهيريــا مــن األســر
األو للطي ـران العــام) الـ ً
واألف ـراد ،وشــمل عروضــا جويــة ،أبرزهــا االســتعراض ثالثــي
األبعــاد ،وعــروض الطي ـران الش ـراعي.
الملتقى الثاني للطيران العام
(:)2016
ّ
فــي الثامــن مــن ينايــر 2016م ،دشــن نــادي الطي ـران الســعودي
مهم في
امللتقى الثاني للطيران العام ،ونجح في ً تحويله إلى ٍ
حدث ٍّ
العاصمــة الســعودية الريــاض ،اســتنادا إلــى النجــاح الــذي حققــه
امللتقــى ّ
األول الــذي ً أقيــم فــي العــام 2010م ،حيــث شــهد هــذا
ً
امللتقى إقباال متزايدا من هواة أنشطة الطيران العام والريا�ضي
علــى مســتوى اململكــة.
ويهــدف امللتقــى الثانــي إلــى تعريــف الجمهــور بالطي ـران العــام،
وإتاحــة الفرصــة للشــركات ،والقطاعــات ذات الصلــة ،ومــدارس
تعليــم الطي ـران بمختلــف فئاتــه لعــرض مــا لديهــم مــن خدمــات
يمكــن تقديمهــا للراغبيــن بمجــال الطي ـران.

الملتقى الثالث للطيران العام
(:)2017
ً
منتصــف ينايــر مــن العــام 2017م كان موعــدا النطــاق امللتقــى
الثالــث للطي ـران العــام ،وكان الهــدف هــذه املـ ّـرة إظهــار الدعــم
الكامل للطاقات ًالسعودية الشابة والواعدة في مجال الطيران،
ُ
ات تحقيـ ًـق رؤيــة العــام 2030م ،إذ
ُوهــذا يمثــل مســارا مــن مســار ً
يعــد الطيـران العــام قطاعــا مهمــا وحيويــا فــي الجانب االقتصادي.
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الملتقى الرابع للطيران العام
(:)2018
ومــع انطالقــة العــام 2018م تجـ ّـدد املوعــد مــع النســخة الرابعــة
مــن ملتقــى الطي ـران العــام ،وهــي ًالنســخة التــي شــهدت تطـ ّـورات
فــي الفعاليــات والتنظيــم ،وتوســعا فــي املشــاركة والعــروض .ومــن
أبــرز أهــداف النســخة الرابعــة :اإلســهام فــي نشــرثقافــة الطي ـران
العــام وعلومــه بيــن الطياريــن ومختلــف فئــات املجتمــع فــي
اململكــة ،وتبــادل الخب ـرات ،وإتاحــة الفرصــة للجمهــور لالطــاع
علــى الخدمــات املقدمــة مــن النــادي فــي مجــال الطي ـران بصفــة
عامــة ،والطي ـران العــام بصفــة خاصــة ،وممارســة الطي ـران
العــام ،إضافــة إلــى االســتفادة مــن الخدمــات املقدمــة من مدارس
الطي ـران املرخصــة مــن النــادي والهيئــة العامــة للطي ـران املدنــي.

FLY-IN 2017/2018:
بــدأت فكــرة أنشــطة  Fly-Inفــي عــام 2017م ،وتهــدف هــذه
األميرســلطان بن
األنشــطة إلى تعزيزرؤية صاحب الســمو امللكي ً
سلمان رئيس ومؤسس النادي ،التي تهدف دائما ًإلى نشرثقافة
الطيران وتفعيل نشاطاته في املجتمع املحلي ،وأيضا اإلجابة عن
أسئلة العامة فيما يخص مجال الطيران بشكل عام ،ومن هذا
املنطلــق اســتفتح نــادي الطي ـران الســعودي أولــى رحــات (فــاي
إن) فــي محافظــة العــا ،تلتهــا منطقــة الوجــه.
FLY-IN 2018/2019:
في الفترة ما بين  2018م حتى مطلع  2019م ،أطلق نادي الطيران
عدة رحالت (فالي إن) إلى عدد من املناطق في اململكة ،ابتداء من
األحســاء ،وانتهـ ًـاء بمحافظــة الغــاط ،تخللتهــا زيــارة مدينتــي حائــل
واملدينــة املنــورة .شــارك نــادي الطي ـران فــي هــذه املناطــق بعــرض
للطائ ـرات ،وعمــل علــى نشــرثقافــة الطي ـران للجمهــور واملشــاركة
فــي الفعاليــات املحليــة التــي تقيمهــا منطقــة الوجهــة.

43

FLY-IN 2019/2020:
بعــد النجــاح امللمــوس واملنفعــة االجتماعيــة العائــدة مــن رحــات
(فــاي إن) فــي التجربتيــن املاضيتيــن ،تضمــن جــدول أعمــال
نــادي الطي ـران ًالســعودي لســنة 2020-2019م جــدول رحــات
ّ
حافــل ،متضمنــا ـ وألول مــرة ـ دولــة الكويــت ،حيــث دشــن نــادي
الطي ـ ًران الســعودي أولــى رحالتــه لهــذا العــام إلــى مدينــة حائــل،
مــرورا بمنطقــة القصيــم ،املدينــة املنــورة ،العــا ،الدمــام وتختــم
بمحافظــة الغــاط.

Hanger-Talk 2019-2020:
ً
ً
اســتحدث نــادي الطي ـران الســعودي نشــاطا جديــدا إلــى جانــب
األنشــطة التــي يقدمهــا ،وهــي محاض ـرات ( )Hanger-Talkوهــي
عبــارة عــن محاض ـرات دوريــة عــن مواضيــع مختلفــة فــي مجــال
الطي ـران ،يتــم فيهــا اســتضافة متحدثيــن مــن أهــل االختصــاص
بهــدف التثقيــف عــن مجــاالت الطي ـران .وتتــاح هــذه املحاض ـرات
للعامة ،دون أي شروط ،ويتم اإلعالن عنها عبرحسابات النادي
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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المعرض السعودي الدولي للطيران
Saudi Airshow
فــي مــارس مــن العــام  ،2019دشــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر
فيصــل بــن بنــدربــن عبــد العزيــزـ أميــرمنطقــة الريــاض ،وصاحــب
الســمو امللكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز رئيــس
الهيئــة الســعودية للفضــاء ،ومؤســس ورئيــس نــادي الطي ـران
الســعودي ،انطــاق أكبــر معــرض للطي ـران فــي منطقــة الشــرق
األوســط ،وهــو املعــرض الســعودي الدولــي للطي ـران الــذي يقــام
علــى مســاحة أكثــرمــن  100ألــف متــرمربــع فــي مقــرنــادي الطيـران
الســعودي بمطــار الثمامــة.
معــرض الطي ـران الســعودي العالمــي انطلــق بنســخته األولــى
كنقلــة جديــده مــن نوعهــا فــي عالــم الطي ـران فــي اململكــة العربيــة
الســعودية ،بفكــرة مختلفــة عــن ملتقيــات الطي ـران التــي يقيمهــا
نــادي الطي ـران الســعودي بشــكل مســتمر .معــرض الطي ـران
السعودي فكرة تجارية تهدف إلى زيادة ازدهارالسوق السعودي

التجاري ،واستقطاب الشركات التجارية العاملية واملحلية تحت
مظلــة واحــدة لتبــادل الصفقــات التجاريــة ،واالطــاع علــى آخــر
املســتجدات فــي عالــم الطي ـران والفضــاء بشــكل عــام ،وتتوافــق
أهــداف املعــرض مــع أهــداف رؤيــة اململكــة .2030
فــي النســخة األولــى مــن معــرض الطي ـران الســعودي وصلــت
املشــاركة إلــى أكثــرمــن  80طائــرة ،مــن مختلــف األنــواع التجاريــة
والخاصــة واملقاتــات والتدريــب والرياضيــة والعموديــة ،كمــا
احتوى املعرض على عدد من األنظمة املختلفة في مجاالت عدة
منهــا :أنظمــة اتصــاالت الطي ـران ،وأنظمــة ال ـرادار ،وأنظمــة أمــن
املطــارات.
تضمــن معــرض الطيـران الســعودي ّ
األول اســتعراض  75طائــرة،
كما شاركت القوات الجوية امللكية السعودية في املعرض بعدد
( )25طائــرة ،فــي العــروض الجويــة والعــرض األر�ضــي ،باإلضافــة
إلــى طائـرات القــوات البريــة والبحريــة ووزارة الحــرس الوطنــي.
وقام فريق (الصقور السعودية) بعروض جوية خالل املعرض،
وقــد رافقهــا عــرض جــوي عســكري شــمل طائـرات ال ـ  F15وعــدد
مــن طائـرات تورنيــدو ،تايفــون ،وطائـرات التــزود بالوقود وطائرة
ال ـ  King Airوطائــرة ال ـ .c-130
واســتعرضت طي ـران اإلمــارات طائــرة ال ـ  A380مــن نــوع إيربــاص
التي شاركت للمرة األولى في العالم في معرض الطيران السعودي،
ُ
إذ تعــد أكبــرطائــرة فــي العالــم ،وشــاركت طي ـران االتحــاد بعــرض
طائرتها التجارية من نوع بوينج  ،787وطيران السعودية طائرتها
مــن نــوع ايربــاص  320املــزودة بتقنيــة االتصــاالت الفضائيــة
املتقدمــة وبوينــج .300-700
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استضافة االتحاد الدولي للطيران
اســتضاف نــادي الطي ـران الســعودي ممثلــي الــدول األعضــاء
فــي لجنــة الطي ـران الش ـراعي ( )CIMAفــي االتحــاد الدولــي
للطي ـران ( )FAIفــي مدينــة الريــاض خــال الفتــرة مــن  22إلــى
2018/11/24م ,وذلــك ملناقشــة ســبل تطويــر ممارســة
أنشطة الطيران الشراعي ،بما يتوافق مع القوانين واألنظمة
املســتحدثة ،وبمــا يعــزز مــن أمــن وســامة ممارســيها.
ويأتي هذا االجتماع ً
بناء على توجيهات صاحب الســمو امللكي
األميرسلطان بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي
الطي ـران الســعودي ،بتقديــم التعــاون مــع االتحــاد الدولــي
للطي ـران ( )FAIواســتضافة اجتماعــات االتحــاد فــي اململكــة
العربيــة الســعودية كخطــوة لتوطيــد العالقــة بيــن الجانبيــن،
ولخدمــة تطويــر ممارســة أنشــطة الطي ـران العــام والريا�ضــي.
ونظــم نــادي الطيـران الســعودي جولــة ملمثلــي االتحــاد الدولــي
للطي ـران فــي مدينــة الريــاض ،شــملت زيــارة قصــر املصمــك،
ومتحــف طي ـران صقــرالجزيــرة ،ومطــارالثمامــة ،كمــا اطلعــوا
علــى الخدمــات التــي يقدمهــا النــادي ألعضائــه.
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شاهد الفيديو

الرياح العربية
فيلــم وثائقــي عــن الرحلــة الجويــة (الريــاح العربيــة) التــي شــارك
بها صاحب السمو امللكي األميرسلطان بن سلمان رئيس الهيئة
العامــة للفضــاء ،مؤســس ورئيــس نــادي الطي ـران الســعودي،
وصاحــب الســمو امللكــي األميــر بنــدر بــن خالــد الفيصــل العضــو
املنتــدب للنــادي.

