
الالئحة الفنية لألكاديميات الخاصة
لرياضة السباحة





المحتويات

اطات الفنية/ أم االشتر

المدربي   1

المنشآت2

األدوات3

السالمة4

المسابقات5

اطات اإلدارية/ بم االشتر

اإلنتساب6

الرسوم7

المخالفات و العقوبات8



اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

أخذابعداإلاسباحةمعلمأوامدربمعالتعاقدارياضيةأكاديميةألييحقلا:السباحةمدرب   أو معلم  1.1

اترصي    ح االفومستواهشهاداتهمنالتأكدابعداوذلكللسباحةالسعوديالتحادامنخط   
ان   

 
تعليمف

امستوى،أولمستوىسباحةمدربأواسباحةمعلمشهادة»السباحةوتدريبالسباحة  
،ثان 

يداإىلمعهالتواصلوسيلةمعالمدربأواالمعلمشهاداتإرساليتم)«ثالثمستوى االبر  
ون  اإللكبر

.(لالعتمادsecretariat@saudiswimming.saبالتحادالخاص

يةاألولواإلسعافاتاإلنقاذاشهادةعىلحاصالكانإذااإلابالعملمنقذاألييسمحلا:المنقذين1.2

.المفعولساريةتكونأنويجبالمائية،والسالمةلإلنقاذاالسعوديالتحادامنمعتمدة

:والمدربي   المنقذينتأهيلإعادةوإجراءاتنظام1.3

االدالتحادانظامحسبسنتي  اكلواحدةمرةالمنقذينلكلاإلنقاذاشهادةتأهيلإعادة1.3.1 وىل 

.ILSالمائيةوالسالمةلإلنقاذا

.سنوات3كلواحدةمرةالسباحةمدربأومعلمشهادةتأهيلإعادة1.3.2



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:المسبحداخلاالتصالوسائل2.1

oا اوااخارجر  .هاتفاداخىل 

oصفارة.

oأجهزةالسلكية.

(:  المنشأة)نموذج للقانون الداخل  للمسبح 2.2

الوحةايمكنامشاهدتهاامناقبلاكبرازيجباإ  
 
اللمسبحاف 2.2.1لاالقانوناالداخىل 

.االمسبحمرتاديا

ءاداخلاالمسبح2.2.2  
.اإدارةاالمسبحاليستامسئولةاعنافقداناأياش 

.يمنعاالقفزامناالمنصاتاإلابموافقةاوحضوراالمدرباأواالمنقذ2.2.3

االمعتمالسباحةاإلالايسمحاألياشخصاتعليما2.2.4 اوالمدربي   دينامناالمعلمي  
.ااإلدارة

ابمرضامعدي2.2.5 .يمنعادخولاالمسبحاللمصابي  



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:(المنشأة)للمسبحالداخل  للقانوننموذج2.2

ولاإىلاالماء2.2.6 .يجباالستحمامابالصابوناقبلاالب  

ءامصنوعامناالزجاجاأواأدواتاحادةااىلاالمسبح2.2.7  
.عدماإدخالاأياش 

.عدماتسلقاالحواجزاداخلاالمسبحاولوابشكلامؤقت2.2.8

.ايجباتبديلاالمالبساداخلاالغرفاالمخصصةالذلك2.2.9

(ا.الخ....ابولا،اصابونا)عدماتلويثاماءاالمسبحابأياطريقةاكانتا2.2.10

اداخلاالمسبح2.2.11 .اايمنعاالتدخي  

.يمنعاالجرياوالرصاخاداخلاالمسبحا2.2.12

اإصابات2.2.13  
 
.عدمااللعبابشكلاعنيفايمكناأنايتسبباف

.ايمنعاالتصويراداخلاالمسبح2.2.14

.لكلاشخصالايجيداالسباحةطفواليجباارتداءاحزاما2.2.15

.يمنعاالتدافعاسواًءاداخلاالماءاأواخارجه2.2.16



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:(المنشأة)للمسبحالداخل  للقانوننموذج2.2

.اااعدمااللمساأواالعبثابأدواتااإلنقاذ2.2.17

.اسبحالمعدماتشغيلاأياآلةاكهربائيةاداخلا2.2.18

.لايسمحابالدخولاإىلاالمسبحابمالبسامدنية2.2.19

.ايجباالمحافظةاعىلاجميعامرافقاالمنشأة2.2.20

احالةاسماعاثالثةاصافراتاطويلة2.2.21  
 
اف
ً
.ااإخالءاالمسبحافورا

اللمسبحاأوايقومابإزعاجامرتادياالمسبحايتمااستبعادهابدوناأياتعويضاويمكناإلدارةاالمسبحاأناترفع2.2.22 ماالقانوناالداخىل 
احالادعوةكلاشخصالايحبر  

 
قضائيةاف

اتاالم اإتالفاتجهب    
 
اراباآلخريناستسببهاف .ابحاأوااإلض 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

االفزيائيةاوالكي2.3 مائيةاالمعايب 

(المنشأة)لمياهاالمسابحا

التوصيات المعيار
يائية والكي ميائية المعايت  الفت  

للماء

اعنداأعمقانقطة0.3يجبارؤيةاخطوطاالمسبحاالسفليةااأواكائناداكنامقاسها مبر شفافية الماء

احالااختاللامعيارا  
 
اPHالتحققامنامضخةا:اPHف  

،اأضفاالماءاالنقر

اللمسبحاإذاالزمااألمر  
للحوض،اتفري    غاجزن 

افعاليةاالكلور،ااضبطا:امالحظة اPHلتحسي   7.3وا7بي  

PH

احالااختاللامعيارا  
 
:FREE ACTIVE CHLORINEف

.ااافحصاجهازاضخاالكلورا،االخزانا،اإلخ

االأضفاالماءا  
اللمسبحاإذاالنقر  

اذلكاالترصيفاالجزن   
 
ا،ابمااف  

 
زمااألمراف

االماءا (يةتاري    خاانتهاءاالصالح,االتخزينا)مراقبةاجودةامواداتطهب 

تنظيفاوتعقيمامجارياالمسبحا

FREE ACTIVE CHLORINE

MG/L

CHLORINE AVAILABLE

MG/L

احالااختاللامعيارا  
 
COMBINED CHLORINEف

االأضفاالماءا  
ةاألحواضااألحجاماالصتامبشكل)أفرغاالمسبحا،انقر غب 

(االألحواضااألخرىاوجزئي

اتهويةاقاعاتااألحواضا االلي)تحسي    
 
...(اال،االحفاظاعىلاالتهويةاف

ةاغ سلاالفالتراالتحققامناتشغيلاالفالتراوجودةامادةاالفالترازيادةاوتب 

إذاالزمااألمر

تحققامناجودةامنتجاتاتنظيفااألسطحاوإجراءاتاتطبيقها،ا

ماالحدااألقىصالستخداماالمسبحاوتعزيزانظافةاالستح .ماماحبر

COMBINED CHLORINE

MG/L



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

(:المنشأة)الطاقة االستيعابية للمسابح 2.4

oالحداوصلإذااالدخولوقفالمسبحمسئولعىليجب
.للمسبحالستيعابيةللطاقةاألقىص

oادناهحالموضالجدولوفقللمسبحالستيعابيةالطاقةتحددا
.العالميةالصحةلمنظمة

مالحظة
خاللاالحصصاالتعليميةاأواالتدريبيةايكوناعدداالحداالقىص

االحوضاسباحاواحدالكلا .2م6لمستخدمي  

Table 5.2. An example of maximum bathing loads2

Water depth Maximum bathing load

<1.0m 1 bather per 2.2m2

1.0-1.5m 1 bather per 2.7m2

>1.0m 1 bather per 4.0m2

2 Adapted from BSI, 2003

عمق الماءالعدد األقىص للسباحي   

امرب  ع2.2سباحالكلا1 مبر

امرب  ع2.7سباحالكلا1 مبر

امرب  ع4سباحالكلا1 مبر

ا1.0أقلامنا مبر

اإىلا1.0منا ا1.5مبر مبر

امنا ا1.5أكبر مبر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

(:  المنشأة)مقاسات ودرجة حرارة المسبح 2.5

oا15لايحقاألياأكاديميةارياضيةااستغاللامسبحامقاساتهاأقلامنا ا10×امبر .ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامبر

:درجة حرارة المسابح2.6

oا .درجةامئوية29وا27الحصصاالتدريبيةاتكونادرجةاحرارةاالمسبحابي  

oاتكونايةتعليمالحصصاال .درجةامئوية30وا28درجةاحرارةاالمسبحابي  

oا فيهيةاتكونادرجةاحرارةاالمسبحابي  
.درجةامئوية31وا29الحصصاالبر

مالحظة
االحوض خاللاالحصصاالتعليميةاأواالتدريبيةايكوناعدداالحداالقىصالمستخدمي  

.2م6سباحاواحدالكلا



األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

اتوفرهااالواجباإلنقاذاأدوات3.1  
 
:(المنشأة)المسبحف

:السباحةحوضبجانباإلنقاذ معدات*

اكحداسباحةحوضلكل2:العدداإلنقاذعصاا• أدن 

اكحدا1:العددنقالة• أدن 

اكحدا1:العددإسعافرسيرا• أدن 

اكحدا5:العددالعنقتثبيتياقات• أدن 

اكحدا1:العددالبلغمشافطة• أدن 

اكحدا1:العدداألوليةاإلسعافاتخزانة• أدن 

ا5أوكسجي  ااسطوانة• اكحدا2:العددلبر أدن 

اتنفسجهازا• اكحدا1:العدداصطناع  أدن 

اكحدا1:العددالحديث(Defibrillator)(الكهربائيةالصدمات)الرجفانإزالةجهازا• أدن 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

:والحوادثاإلصاباتاستمارة4.1

oةالحوادثجميعتدون ةأواالصغب  االكبب   
 
.الحوادثاستمارةف

oاالحوادثتقييم
ً
مةالالزااإلجراءاتواتخاذاالمسبحعنالمسئولقبلمنشهريا

.مماثلةحوادثأيلتفادي

oقوعواعنداالرياضةلوزارةنسخةواللسباحةالسعويالتحاداإىلعاجلتقريرارفع
ةحوادث .خطب 

:باإلنقاذالمعنيةالجهاتمعالتواصلأرقام4.2

oاالدفاع  
998:المدن 

o997:اإلسعاف

oطة 999:الش 

:المسابحتشغيلأوقات4.3

oالدراسةأيام

oالعطلةأيام

oالصيفيةالعطلةايام



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  واإلنقاذ المراقبةنظامتفعيل4.4
 
:المسبحف

ااإلنقاذاآلية  
 
ةإصابةحالةف :غرقأوخطب 

4.4.1  
 
واحدومنقذ مشغلواحد حوضوجود حالةف

oاحادثبوقوعتنذراطويلةصافراتثالثةبتنفيذاالمنقذايقوم .خطب 

oاالجهازاطريقعنعنهينوبمنأواالمسبحإداريبإنذاراالمنقذايقوم .الالسلك 

oةوالبدءالماءداخلمنالغريقبإخراجالمنقذايقوم امبارس   
 
احاداالتقبلمنالمعتمدةاإلجراءاتحسب)المسبححافةعىلاألوليةاإلسعافاتف الدوىل 

.(ILSالمائيةوالسالمةلإلنقاذا

oاالدفاعأواباإلسعافبالتصالعنهينوبمنأوااإلدارييقوم  
.المسبحإلخالءالعاملي  امنالمساعدةويطلبالمدن 

oاتوقفبالاباإلسعافاتالمنقذايقوم االدفاعوصولحنر  
.اإلسعافأواالمدن 

4.4.2  
 
:اثني   منقذينوجود حالةف

oينالزمالءبتنبيهالغرقحالةشاهداالذيالمدربأواالمعلمأواالمنقذايقوم ةذالمنقيتوجهوبشعةطويلةصافراتثالثةبإرسالوذلكوالحاض  إلنقاذامبارس 
ةوالبدءالمصابأواالغريق امبارس   

 
االتحاداقبلمنالمعتمدةاإلجراءاتحسب)األوليةاإلسعافاتف (ILSالمائيةوالسالمةلإلنقاذاالدوىل 

oاالمنقذايقوم  
االثان 

ً
االجهازاطريقوعنفورا االدفاعأواباإلسعافبالتصالويقومعنه،ينوبمنأواالمسبحإداريبإنذاراالالسلك   

أدواتيجلبثمالمدن 
ااألولالمنقذابمساعدةويبدأااإلنقاذا االدفاعوصولحنر  

.اإلسعافأواالمدن 

oالمسبحإلخالءالعاملي  امنالمساعدةبطلبعنهينوبمنأواالمسبحإدارييقوم.



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  واإلنقاذ المراقبةنظامتفعيل4.4
 
المسبحف

4.4.3  
 
:أكت  أو منقذينثالثةوجود حالةف

oينزمالئهبتنبيهالغرقحالةشاهداالذيالمدربأواالمعلمأواالمنقذايقوم ةالمنقذايتوجهوبشعةطويلةصافراتثالثةبإرسالوذلكوالحاض  إلنقاذامبارس 

ةوالبدءالمصابأواالغريق امبارس   
 
االتحاداقبلمنالمعتمدةاإلجراءاتحسب)األوليةاإلسعافاتف .(ILSالمائيةوالسالمةلإلنقاذاالدوىل 

oاالمنقذايقوم  
اويبدأااإلنقاذاأدواتجميعيجلبالثان   

 
.األولالمنقذامساعدةف

oابالدفاعالتصالالثالثالمنقذايقوم  
.المسبحوإخالءاإلسعافأواالمدن 

oاتوقفدونالغريقبإسعافالمنقذينيقوم االدفاعوصولحنر  
.اإلسعافأواالمدن 

ايمنع:مالحظة
ً
امنعا

ً
اإىلالمصابأواالغريقنقلباتا االمستشق   

 
.خاصةسيارةف

4.4.4  
 
كخفيفةإصابةحالةف   تتسبب(الخ...رعاف،خفيفجرح)لمشتر

 
:للمنقذقصت  غيابف

اعليهويجباإلسعافبتقديماألولالمنقذايقوم  
 
االمنقذاتنبيهالحالةهذهف  

اموقعهغادراقداأنهالمعلمأواالمدربأواالثان  طرفمنالفراغهذااطيةتغيتمحنر

االمنقذا  
.المعلمأواالمدربمنأواالثان 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  واإلنقاذ المراقبةنظامتفعيل4.4
 
المسبحف

4.4.5  
 
كخفيفةإصابةحالةف   يتسببطارئأولمشتر

 
:للمنقذطويلغيابف

oالغائبالمنقذابدوراويقومالماءمنسباحيهإخراجالمدربي  اأواالمعلمي  اأحداعىليجب.

oا  
 
امعلمي  اأوامدربي  اوجوداعدمحالةف  

 
االمنقذاعىلفيجبالمسبحف  

بهالخاصاآلخراالحوضابقاءواالغائببالمنقذاالخاصالسباحةحوضإغالقوااخالءالثان 
.بديلمنقذاوإيجادابشعةالحالةهذهلتغطيةالمسبحبمسئولالتصالويتم

oا:مالحظة  
 
االمسبحداخلمعلمي  اأوامدربي  اوجوداعدمحالةف االحدااعتماداتفادييرجر تياطاتالحوأخذاسباحةحوضلكل(واحدمنقذا)للمنقذيناألدن 

اواحدامنقذابزيادةذلكواالالزمة اعمليةيسهلممااطارئغيابأييغط  .الحوضغلقوتفاديالمنقذينعملتسيب 

:المسؤولياتوتحديد تعليمات4.4.6

اوأيالمسبح،عملبأوقاتلوحةتعليقيجب4.4.6.1 اتغيب   
 
.اللوحةعىلتعديلهيجباألوقاتف

.التسجيلإجراءاتاستكمالدونللمسبحبالدخولشخصألييسمحل4.4.6.2

اللمهنةمالئمةبدلةارتداءالمعلمي  ا،المدربي  ا،المنقذينعىليجب4.4.6.3 .بسهولةمعليهالتعرفسباحأيعىليسهلحنر

االسباحةحوضمنالمجموعةأفراداجميعخروجمنالتأكداالحصةانتهاءبعدامدربأوامعلمكلعىليجب4.4.6.4
ً
.بسالمالتبديلغرفلمدخلوصول

.الحصةخاللمراتعدةمجموعتهأفراداأعدادامنالتأكدامدربأوامعلمكلعىليجب4.4.6.5

اجميعوسالمةأمنعنكاملةمسئوليةمسئولي  االمنقذين4.4.6.6 .المسبحمستخدم 

اعىلدائمبشكلالمنقذاتواجدايجب4.4.6.7 .جيدبشكلحولهومااالسباحةحوضبمراقبةلهيسمحمكانأوااإلنقاذاكرش 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

:المسؤولياتوتحديد تعليمات4.4.6

.المسبحإغالققبلالمسبحمرتاديجميعخروجمنالتامالتأكدا4.4.6.8

اللمنقذامهامإيتوكللا4.4.6.9 .فقطواإلنقاذاالمراقبةعمليةغب 

ااإلنقاذامعداتتوفرامنوالتأكداالمعاينةالمنقذينعىليجب4.4.6.10  
 
.المسبحفتحقبليومكلف

االمسبحمسئولإبالغيجب4.4.6.11
ً
افورا  
 
اخللمالحظةحالف  

 
.اإلنقاذمعداتف

.العملفريقإبالغدونحاجةأيلقضاءموقعهمغادرةعدمالمنقذاعىليجب4.4.6.12

.المسبحفتحقبليومكلالماءتحاليلإجراءالمنقذاأواالصيانةعاملعىليجب4.4.6.13



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

طااألكاديميةاعنداقبولا4.5 كتشبر ابذااأنايقوماهالمشبر اياألخب  لئقاهفيداأنتقديماكشفاطنر 
ااستمارةات  

 
اواتتحملااألكاديميةاكاملاالمسؤوليةاحيالاذلك،اكمااهواموضحاف

ً
.سجيلطبيا

رجاءاالضغطالراحتكم،القداقمناابإعداداحقيبةاإسعافاتاأوليةاجاهزةاإذاارغبتم،اللحصولاعليها،اال*
ا/http://sfsm.org.sa/nafes:اعىل  

أواالرجاءاالتواصلامعاالتحاداالسعودياللطباالرياض 
ا  
ون  يدااإللكبر gs@sfsm.org.saعىلاالبر

ا)ريالاسعودي12,650: الحقيبة الصغرى❖ (شخص50حنر

ى❖ ا)ريالاسعوديا14,375: الحقيبة الكت  (شخص100حنر

  نظام إنذار الحريق4.6
 
وط الدفاع المدب عل حسب شر

شعار األكاديمية

http://sfsm.org.sa/nafes/
mailto:gs@sfsm.org.sa


المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

االمشاركةالخاصةلألكاديمياتيحق5.1  
 
داخليةالالبطولتاف

ةالسنيةلألعمارا .فقطالصغب 

اكلابطولةايكوناعناطريق5.2  
 
الموقعاالمشاركةاوالتسجيلاف

الالتحاداالسعودياللسباحةا الرسم 
https://saudiswimming.sa/sasf1/ 

وطاوقواعداالبطولتاكمااهواموض5.3 ايجباالتقيدابش   
 
حاف

الالتحاداالسعودياللسباحةا الموقعاالرسم 
https://saudiswimming.sa/sasf1/meet-files/اا.

صدرا5.4
ُ
معاونبالتعالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت

اطاتللسباحةالسعوديالتحادا والتعليماتالشبر
اسواءوالخارجيةالداخليةللمشاركاتالمنظّمة  

 
ف

عىلوتعميمهااالمسابقاتأواالبطولتاأواالمعسكرات
.بموجبهاللعملالرياضيةالتحادات



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

ا6.1 ا)ممارستهايمكنولامكتسبةرياضةالسباحةرياضةتعتبر
ً
هأواترفيهيا األكاديمياتجميععىليجبهفإنذلكعىلوبناءًاالسباحة،أساسياتتعلمبعداإلا(غب 

االمنهجاتباع االتحادامنوالمعتمداللسباحةالسعوديالتحادامنالصادراالصحيحالتعليم  االعشوائيةالتعليمأساليبلتفاديFINAللسباحةالدوىل   
تسببالنر

اباريةإجتصبحللسباحةالسعوديبالتحاداالرياضيةاألكاديميةانتسابفإنوبذلكالسباحة،تعلممنالمتعلمي  اعزوفثمومنالماءمنالخوف يتمكنحنر
ابالمنهجاألكاديمياتتزويدامنالتحادا :الصحيحبالشكلتطبيقهمدىومراقبةالتعليم 

االموقعطريقعنللسباحةالسعوديبالتحاداالنتسابطلبتقديميتم6.2  
ون  موجهةرسميةةبطريقأو/https://saudiswimming.sa/sasfلالتحاداللكبر

.للسباحةالسعوديلالتحادا

:االتحادانتسابعلالحصول6.3

االموقعطريقعنللسباحةالسعوديالتحادالوائحعىلوالتوقيعالطالعيجب6.3.1  
ون  .اللكبر

امباإلقراراالتوقيعيجب6.3.2 ابالموقعوتنظيماتوقراراتلوائحمنالتحاداعنيصدرابمااواللبر   
ون  .لالتحاداللكبر

اخمسةخاللعدمهمنبالموافقةاإلدارةمجلسبقراراالطلبمقدمإخطارايتم6.3.3 االموقععىلالطلبتقديمتاري    خمنعمليومعش   
ون  .اإللكبر

https://saudiswimming.sa/sasf/


اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

:االتحادانتسابعلالحصول6.3

اإدراجهاايتمالرياضيةاألكاديميةانتسابطلبعىلالموافقةبعدا6.3.4  
 
االموقععىلالرياضيةاألكاديمياتقائمةف  

ون  بريداإرسالإىلاإلضافةبلالتحادااللكبر
ا  
ون  ابالموافقة،إلكبر .اإلدارةمجلسقراراصدوراتاري    خمنبالتحادامنتسبةاألكاديميةوتعتبر

ا6.3.5  
 
،القرارايكونأنيجباإلدارةمجلسمنالطلبرفضتمحالةف

ً
االحقالنتسابولطالبمسببا  

 
ابالتحادااطالنضبلجنةإىلالقرارامنالتظلمف  

 
لامدةف

ونواحداتتجاوزا اوعش 
ً
ا.بالقرارإبالغهتاري    خمنيوما  

 
االقراراعىلالطعنيمكنساعة48خاللالنضباط،لجنةمنالطلبرفضحالوف  

 
تتجاوزالامدةف

اثالثون
ً
اللسباحةالسعوديبالتحاداالستئنافللجنةبالقراراإبالغهتاري    خمنيوما  

 
48خالللالتحادائنافالستلجنةمناخرىمرةالطلبرفضحالوف

االتحكيملمركزاشكوىرفعالرياضيةلألكاديميةيمكنساعة  
االرياض   

 
وناثنانتتجاوزالامدةف اوعش 

ً
الفصللالستئنافلجنةردامنيوما  

 
منالنتسابف

.عدمه

اإليهااالمشاراالمدةخاللاإلدارةمجلسبقراراالرياضيةاألكاديميةإبالغيتملمإذاا6.3.6  
 
النضباطللجنةطلبهااعىلالرداعدممنالتظلملهاايحق(6.3.3)البندف

ابالتحادا  
 
اثالثونتتجاوزالامدةف

ً
االموقععىلللطلبرفعهتاري    خمنيوما  

ون  ا.اللكبر  
 
اثي  اثالابعداالنتساباجراءإكمالعدمحالوف

ً
لصاحبيحقيوما

اللسباحةالسعوديبالتحاداالستئنافللجنةاللجوءالطلب  
 
اتلقيهعدمحالوف

ً
اردا

ً
ااخرىمرة  

 
اخمسةتتجاوزالامدةف اعش 

ً
إىلللطلبرفعهنميوما

االتحكيملمركزاشكوىرفعيمكنهالستئنافلجنة  
االرياض   

 
وناثنانتتجاوزالامدةف اوعش 

ً
اللفصليوما  

 
.عدمهمنالنتسابف

.الرياضيةاألكاديميةواجبات6.4
oالسنويالنتسابرسومسدادا.
oكي  اجميعتسجيل

.للسباحةالسعوديالتحاداموقععىلالرياضيةباألكاديميةالمشبر
oام .الرياضيةوالروحوالعاداتوالتقاليداوالقيمالمبادئاحبر
oام االلبر  اطاتاألمنيةبالمعايب  .المسابحواشبر



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

:الرياضيةاألكاديميةانتسابتعليق6.5

  الرياضيةاألكاديميةانتسابتعليقيتم6.5.1
 
:التاليةالحاالت ف

اكاترسومسداداعدم ةانتهاءبعداالسنويةالشبر االمحددةاإلشعارافبر  
اتسعي  اعنتقللاوالنر

ً
.يوما

oااللعبةتجميداأواتعليق  
 
.الرياضيةاألكاديميةف

oكي  اجميعوتسجيلسداداعدم
.للسباحةالسعوديالتحاداموقععىلالرياضيةباألكاديميةالمشبر

oاتسعي  اخاللالتحادامخاطباتأوامكاتباتمعالتجاوبعدم
ً
االمراسالتذلكويشملمخاطبةأوامكاتبةأولتاري    خمنيوما  

يداتتمالنر اابالبر  
ون  يشعرا).إللكبر

(النتساببتعليقالرياضةوزارةالتحادا

oااإلدارةمجلسيصدرا
ً
.رهصدواتاري    خمنأيامسبعةخاللبالقراراإخطارهيتمأنعىلللتعليقالمسببالفعلتاري    خمنالنتساببتعليققرارا

oاثالثون(30)خاللالنتسابتعليقأسبابإزالةإىلالمنتسبيبادرالمإذاا
ً
ايراهماااتخاذااإلدارةفلمجلسالتعليق،بقراراإخطارهمنيوما

ً
.ةالحالحسبمناسبا



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

الرياضيةاألكاديميةانتسابإسقاط6.6

  االنتسابطيسق
 
:اآلتيةالحاالت إحدىف

oاالمشاركة  
 
.اتهمعسكراأواالمنتسبمقراتداخلبممارستهااالسماحأواالعنرصيةأواالعنفأواالتعصبأواالفرقةعىلوتحثلألنظمةمخالفةأعمالف

oامخالفة اطاتالساسيةالمعايب  .الرياضيةاألكاديمياتمسابحلشبر

oاالعموميةللجمعيةتوصيتهاإلدارةمجلسيرفع سبعةخاللالتوصيةبهذهالمنتسبإخطارايتمأنعىللإلسقاطالفعلتاري    خمنالنتساببإسقاطالعاديةغب 
.رفعهاتاري    خمنأيام

oاالتحكيممركزاأمامالصادراالقرارامنالتظلمانتسابهأسقطلمنيجوزا  
ا22خاللنظامهوفقالسعوديالرياض 

ً
.بالقرارإخطارهتاري    خمنيوما

oلذلكالمؤيدةوالمستنداتاإلسقاطقرارامنبصورةالرياضةوزارةتزودا.

oااألسبابزالتإذاابالتحاداجديدةانتساببطلبالتقدمانتسابهأسقطلمنيجوزا  
انتسابهسقوطإىلأدتالنر

ات6.7 :للسباحةالسعوديباالتحاد الرياضيةاألكاديمياتانتسابممت  

oنامجالرياضيةاألكاديمياتتزويدا ابالبر االتحادامنالمعتمدا"ستارسباحة"التعليم  .للسباحةالسعوديلتحاداباخاصةتجاريةعالمةأنهإىلباإلضافةللسباحةالدوىل 

oاباستماراتالرياضيةاألكاديمياتتزويدا .المستوياتلجميعالتقييممعايب 

oاالمشاركة  
 
االبطولتاف  

.بطولةلكلالتأهيليةاألرقامحسبالتحاداينظمهااالنر

oاقبلمنالرياضيةاألكاديمياتمسبحإجازةثممعاينة .للسباحةالسعوديالتحاداخبب 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

الرسوم.7

االموقععىلالسنويلالتحاداالنتسابرسومسدادا7.1  
ون  صدرامأيأوااللكبر

ا آلفثالثة(ريال3500)بمبلغللسباحةالسعوديبالتحاداخاصرسم 

زيارةريال2500+انتسابريال1000)عنعبارةسعوديريالوخمسمائة

اطاتعىلللوقوفاألكاديمية .(ابهوالسالمةاألمنوعواملالمسبحاشبر

دا ا(ريال1000)النتسابقيمةوتسبر  
 
.الطلبرفضحالف

كي  اجميعبتسجيلالتعهدا7.2
التحاداقعمواعىلالرياضيةباألكاديميةالمشبر

مئة100بمبلغالتحادامن"كرنيهات"بطاقاتلصداراللسباحةالسعودي

ا
ً
كلكلريال اللموسممشبر  

المنهجقتطبيمدىرصدامنمكنللتوالرياض 

ا التحادمنالصادراالتعليم 

طرفمنسنويااألكاديميةوانتسابالالعبي  اتسجيلقيمةمراجعةيتم):مالحظة

.(الدارةمجلس



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

تكرار المخالفةالمرة االوىلبنود المخالفةم

ريال5,000ريال2,000عدماتوفرامعداتااإلنقاذاوالسالمةاالمائية1

امعداتااإلنقاذاوالسالمةاالمائية2  
 
ريال5,000ريال2,000تلفاأوانقصاف

ريال5,000ريال1,000عدماتوفراأرشيفااستماراتاالحوادث3

ريال5,000ريال1,000عدماتوفراوسائلاالتصالاداخلاالمسبح4

ريال2,000إنذارعدماارتداءاالمنقذينالباساخاصاوموحد5

اللمسبحالكافةاالمستفيدي6 ريال5,000إنذارنعدماعرضاوإبرازاالقانوناالداخىل 

يائيةاوالكيمائيةالمياهاالمسبح7 االفب   اماالمعايب 
عدمااحبر

ات اتعودامعايب  حليلاإنذارامعاغلقاالمسبحاحنر

الماءااىلامقاييسهااالمعتمدة

اتعودامعا2,000 اريالامعاغلقاالمسبحاحنر يب 

اىلامقاييسهااالمعتمدةتحليلاالماءا

اماالطاقةاالستيعابيةاللمسابح8 ريالامعاغلقاالمسبحالمدةاشهر5,000إنذارامعاغلقاالمسبحالمدةاشهرعدمااحبر

9
ام ناالتعاقداأواتوظيفامدرباأوامعلماسباحةادوناأخذاترصي    حاخط 

التحاداالسعودياللسباحة

ريالاوتوقيفاالمدرب5,000

ا
ً
اوامعلماالسباحةاعناالعملافورا

ريالاوتوقيفاالمدرب10,000

ا
ً
أوامعلماالسباحةاعناالعملافورا

10
احاصلاعىلاشهادةااإلنقاذاواإلسعا فاتاالتعاقدااواتوظيفامنقذاغب 

.األوليةامعتمدةامناالتحاداالسعوديالإلنقاذاوالسالمةاالمائية
ا5,000

ً
اريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا10,000ريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا

ً
ا



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

والعقوباتالمخالفات.8

تكرار المخالفةالمرة االوىلبنود المخالفةم

ا1,000عدماإعادةاتأهيلاشهادةااإلنقاذامرةاكلاسنتي  ا11
ً
ا5,000ريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا

ً
ريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا

12
االمنقذيناحسباعدداالمسطحاتاالمائيةا  

 
عدماتوفراأوانقصاف

بالمنشاة

ايتماتغ15,000 طيةاريالامعاغلقاالمسبحاحنر

النقص

ايتماتغ50,000 طيةاريالامعاغلقاالمسبحاحنر

النقص

نواتعدماإعادةاتأهيلاشهادةاالمدرباأوامعلماالسباحةامرةاكلاثالثةاس13
ةاريالاوتوقيفاالمدرباأوامعلماالسباح1,000

ا
ً
عناالعملافورا

ةاريالاوتوقيفاالمدربااوامعلماالسباح5,000

ا
ً
عناالعملافورا

ريال5,000إنذارعدماتجديداعضويةاالتحاداالسعودياللسباحةا14

15
التحاداعدماتطبيقامنهجاتعليماالسباحةاالسعودياالمعتمدامناقبل

السعودياللسباحة
ريال2,000إنذار

ااألكاديميةابالتحاداالسعودياللسباحة16 امسجل500إنذارعدماتسجيلاسباحي   ريالاعىلاكلافرداغب 

17
صولاأياجهةاأوامؤسسةاخاصةاتقومابأنشطةاتعليماالسباحةادوناالح

عىلاعضويةاالتحاد

حاداإنذاراعىلاأنايتماالحصولاعىلاعضويةاالت

يوم21خاللا
ريالامعاإيقافاالنشاط20,000



 
 
شكـــرا


