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اطات / أ االشتر

الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية / أ االشتر

المدربي   1.

اناديألييحقلا:السباحةمدرب   أو معلم  1.1  
بعداإلاسباحةمعلمأوامدربمعالتعاقدارياض 

اترصي    حأخذا اواهومستشهاداتهمنالتأكدابعداوذلكللسباحةالسعوديالتحادامنخط   
االفن   

 
ف

ستوىم،أولمستوىسباحةمدربأواسباحةمعلمشهادة»السباحةوتدريبالسباحةتعليم
ا  
يداىلإمعهالتواصلوسيلةمعالمدربأواالمعلمشهاداتإرساليتم)«ثالثمستوى،ثان  البر

ا  
ون  .(لالعتمادsecretariat@saudiswimming.saبالتحادالخاصاإللكبر

وليةاألواإلسعافاتاإلنقاذاشهادةعىلحاصالكانإذااإلابالعملمنقذاألييسمحلا:المنقذين1.2
.المفعولساريةتكونأنويجبالمائية،والسالمةلإلنقاذاالسعوديالتحادامنمعتمدة

:والمدربي   المنقذينتأهيلإعادةوإجراءاتنظام1.3

االتحادانظامحسبسنتي  اكلواحدةمرةالمنقذينلكلاإلنقاذاشهادةتأهيلإعادة1.3.1 الدوىل 
ILSالمائيةوالسالمةلإلنقاذا

.سنوات3كلواحدةمرةالسباحةمدربأومعلمشهادةتأهيلإعادة1.3.2



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:المسبحداخلاالتصالوسائل2.1
اهاتف• اواداخىل  .خارجر 
.صفارة•
.لسلكيةأجهزة•

:(المنشأة)للمسبحالداخل  للقانوننموذج2.2
االقانونإبرازيجب2.2.1 اللمسبحالداخىل   

 
مرتاديلكقبلمنمشاهدتهاايمكنلوحةف

.المسبح
ءأيفقدانعنمسئولةليستالمسبحإدارة2.2.2  

.المسبحداخلش 
.المنقذأواالمدربوحضورابموافقةإلاالمنصاتمنالقفزايمنع2.2.3
عتمدينالموالمدربي  االمعلمي  اإلاالسباحةتدريبأواتعليمشخصألييسمحلا2.2.4

.اإلدارةمن
.معديبمرضللمصابي  االمسبحدخوليمنع2.2.5
ولقبلبالصابونالستحماميجب2.2.6 .الماءإىلالب  
ءأيإدخالعدم2.2.7  

.المسبحاىلحادةأدواتأواالزجاجمنمصنوعش 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:(المنشأة)للمسبحالداخل  للقانوننموذج2.2
.مؤقتبشكلولواالمسبحداخلالحواجزاتسلقعدم2.2.8
.لذلكالمخصصةالغرفداخلالمالبستبديليجب2.2.9
.(الخ....صابون،بول)كانتطريقةبأيالمسبحماءتلويثعدم2.2.10
.المسبحداخلالتدخي  ايمنع2.2.11
.المسبحداخلوالرصاخالجرييمنع2.2.12
ايتسببأنيمكنعنيفبشكلاللعبعدم2.2.13  

 
.إصاباتف

.المسبحداخلالتصويرايمنع2.2.14
.السباحةيجيدلشخصلكلالطفواحزامارتداءيجب2.2.15
.خارجهأواالماءداخلسواء االتدافعيمنع2.2.16
.اإلنقاذبأدواتالعبثأوااللمسعدم2.2.17
.سبحالمداخلكهربائيةآلةأيتشغيلعدم2.2.18
.مدنيةبمالبسالمسبحإىلبالدخوليسمحلا2.2.19
.المنشأةمرافقجميععىلالمحافظةيجب2.2.20
االمسبحإخالء2.2.21

 
افورا  
 
.طويلةصافراتثالثةسماعحالةف

ملاشخصكل2.2.22 االقانونيحبر يتمبحالمسمرتاديبإزعاجيقومأواللمسبحالداخىل 
اقضائيةدعوةترفعأنالمسبحإلدارةويمكنتعويضأيبدوناستبعاده  

 
حالف

اتسببه  
 
اتإتالفف اراأوابحسالمتجهب   .باآلخريناإلض 



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

ا2.3 مائيةوالكيالفزيائيةالمعايب 
(المنشأة)المسابحلمياه

التوصيات المعيار
يائية والكي ميائية المعايت  الفت  

للماء

اعنداأعمقانقطة0.3يجبارؤيةاخطوطاالمسبحاالسفليةااأواكائناداكنامقاسها مبر شفافية الماء

احالااختاللامعيارا  
 
اللحوض،اتفري    غPHالتحققامنامضخةا:اPHف  

،اأضفاالماءاالنقر

اللمسبحاإذاالزمااألمر  
جزن 

افعاليةاالكلور،ااضبطا:امالحظة اPHلتحسي   7.3وا7بي  

PH

احالااختاللامعيارا  
 
:FREE ACTIVE CHLORINEف

.اافحصاجهازاضخاالكلورا،االخزانا،اإلخ

،اأضفاالماءا  
االنقر  

 
اللمسبحاإذاالزمااألمراف  

اذلكاالترصيفاالجزن   
 
مراقبةاجودةابمااف

االماءا (تاري    خاانتهاءاالصالحية,االتخزينا)مواداتطهب 

تنظيفاوتعقيمامجارياالمسبحا

FREE ACTIVE CHLORINE

MG/L

CHLORINE AVAILABLE

MG/L

احالااختاللامعيارا  
 
COMBINED CHLORINEف

،اأضفاالماءا  
ةالاتاماألحواضاكبش)أفرغاالمسبحاالنقر يااوجزئاألحجاماالصغب 

(االألحواضااألخرى

اتهويةاقاعاتااألحواضا االليل،اةائالتهواالحفاظاعىلا)تحسي    
 
...(ااف

ةاغسلاالفالت راإذاالزمااألمرالتحققامناتشغيلاالفالتراوجودةامادةاالفالترازيادةاوتب 

تحققامناجودةامنتجاتاتنظيفااألسطحاوإجراءاتاتطبيقها،ا

ماالحدااألقىصالستخداماالمسبحاوتعزيزانظافةاالستحمام .احبر

COMBINED CHLORINE

MG/L



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

مالحظة
لقىصاخاللاالحصصاالتعليميةاأواالتدريبيةايكوناعدداالحداا

االحوضاسباحاواحدالكلا .2م6لمستخدمي  

المنشآت2.

(:المنشأة)الطاقة االستيعابية للمسابح 2.4

oللطاقةاألقىصالحداوصلإذااالدخولوقفالمسبحمسئولعىليجب
.للمسبحالستيعابية

oالصحةلمنظمةادناهالموضحالجدولوفقللمسبحالستيعابيةالطاقةتحددا
.العالمية

Table 5.2. An example of maximum bathing load 2

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   

متر مرب  ع2.2سباح لكل 1

متر مرب  ع2.7سباح لكل 1

متر مرب  ع4سباح لكل 1

ا1.0أقلامنا مبر

اإىلا1.0منا ا1.5مبر مبر

امنا ا1.5أكبر مبر



المنشآت/ 2 اطات الفنية / أ االشتر

المنشآت2.

:حرارتهاودرجة(الماءكرة،السباحة)(المنشأة)مسابحمقاسات2.5

اتجاريناديألييحقلا-  
ا15منأقلمقاساتهمسبحاستغاللرياض  ا10×مبر .مبر

اطلبهيمكن:الغطسمسبحمقاسات2.6 يداعبر االبر  
ون  لسعودياالتحادامناإللكبر

رابطةمنعليهالحصولأواsecretariat@saudiswimming.saللسباحة
االتحادا اللسباحةالدوىل  :التاىل 

https://www.fina.org/sites/default/files/fina_diving_facilities_certifi
cate_guide_february_2020_0.pdf

:المسابححرارةدرجة2.7

oمئويةدرجة29و27بي  االمسبححرارةدرجةتكونالتدريبيةالحصص.

oمئويةدرجة30و28بي  االمسبححرارةدرجةتكونالتعليميةالحصص.

oفيهيةالحصص .مئويةدرجة31و29بي  االمسبححرارةدرجةتكونالبر

امجازة- مثالاعناالمسابحاالمجازةاوالغب 

mailto:secretariat@saudiswimming.sa
https://www.fina.org/sites/default/files/fina_diving_facilities_certificate_guide_february_2020_0.pdf


األدوات/ 3 اطات الفنية / أ االشتر

األدوات.3

  توفرها الواجباإلنقاذ أدوات3.1
 
:(المنشأة)المسبحف

:السباحةحوضبجانباإلنقاذ معدات

اكحداسباحةحوضلكل2:العدداإلنقاذعصاا1. أدن 

اكحدا1:العددنقالة2. أدن 

اكحدا1:العددإسعافرسيرا3. أدن 

اكحدا5:العددالعنقتثبيتياقات4. أدن 

اكحدا1:العددالبلغمشافطة5. أدن 

اكحدا1:العدداألوليةاإلسعافاتخزانة6. أدن 

ا5أوكسجي  ااسطوانة7. اكحدا2:العددلبر أدن 

اتنفسجهازا8. اكحدا1:العدداصطناع  أدن 

اكحدا1:العددالحديث(Defibrillator)(الكهربائيةالصدمات)الرجفانإزالةجهازا9. أدن 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

:والحوادثاإلصاباتاستمارة4.1

oةالحوادثجميعتدون ةأواالصغب  االكبب   
 
.الحوادثاستمارةف

oاالحوادثتقييم
 
أييلتفادالالزمةاإلجراءاتواتخاذاالمسبحعنالمسئولقبلمنشهريا

.مماثلةحوادث

oةثحوادوقوععنداالرياضةلوزارةنسخةواللسباحةالسعويالتحاداإىلعاجلتقريرارفع .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 .غرقأواخطب 

4.4.1  
 
واحدومنقذ مشغلواحد حوضوجود حالةف

oاحادثبوقوعتنذراطويلةصافراتثالثةبتنفيذاالمنقذايقوم .خطب 

oاالجهازاطريقعنعنهينوبمنأواالمسبحإداريبإنذاراالمنقذايقوم .الالسلك 

oةوالبدءالماءداخلمنالغريقبإخراجالمنقذايقوم امبارس   
 
ااداالتحقبلمنالمعتمدةاإلجراءاتحسب)المسبححافةعىلاألوليةاإلسعافاتف لإلنقاذاالدوىل 

.(ILSالمائيةوالسالمة

oاالدفاعأواباإلسعافبالتصالعنهينوبمنأوااإلدارييقوم  
.المسبحإلخالءالعاملي  امنالمساعدةويطلبالمدن 

oاتوقفبالاباإلسعافاتالمنقذايقوم االدفاعوصولحنر  
.اإلسعافأوالمدن 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  واإلنقاذ المراقبةنظامتفعيل4.4
 
:المسبحف

ا4.4.2  
 
:اثني  امنقذينوجوداحالةف

oينالزمالءبتنبيهالغرقحالةشاهداالذيالمدربأواالمعلمأواالمنقذايقوم المنقذتوجهيوبشعةطويلةصافراتثالثةبإرسالوذلكوالحاض 

ة ةوالبدءالمصابأواالغريقإلنقاذامبارس  امبارس   
 
االتحاداقبلمنالمعتمدةاإلجراءات-حسب)األوليةاإلسعافاتف المائيةوالسالمةلإلنقاذاالدوىل 

ILS)

oاالمنقذايقوم  
االثان 

 
االجهازاطريقوعنفورا ااعالدفأواباإلسعافبالتصالويقومعنه،ينوبمنأواالمسبحإداريبإنذاراالالسلك   

يجلبثمالمدن 

ااألولالمنقذابمساعدةويبدأااإلنقاذاأدوات االدفاعوصولحنر  
.اإلسعافأواالمدن 

oالمسبحإلخالءالعاملي  امنالمساعدةبطلبعنهينوبمنأواالمسبحإدارييقوم.



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  واإلنقاذ المراقبةنظامتفعيل4.4
 
:المسبحف

ا4.4.3  
 
اأوامنقذينثالثةوجوداحالةف :أكب 

oينزمالئهبتنبيهالغرقحالةشاهداالذيالمدربأواالمعلمأواالمنقذايقوم ةمنقذاليتوجهوبشعةطويلةصافراتثالثةبإرسالوذلكوالحاض  إلنقاذامبارس 

ةوالبدءالمصابأواالغريق امبارس   
 
االتحاداقبلمنالمعتمدةاإلجراءاتحسب)األوليةاإلسعافاتف (ILSالمائيةوالسالمةلإلنقاذاالدوىل 

oاالمنقذايقوم  
اويبدأااإلنقاذاأدواتجميعيجلبالثان   

 
.األولالمنقذامساعدةف

oابالدفاعالتصالالثالثالمنقذايقوم  
.المسبحوإخالءاإلسعافأواالمدن 

oاتوقفدونالغريقبإسعافالمنقذينيقوم االدفاعوصولحنر  
.اإلسعافأوالمدن 

ايمنع:مالحظة
 
امنعا

 
اإىلالمصابأواالغريقنقلباتا االمستشق   

 
.خاصةسيارةف

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

 
:للمنقذقصت  غيابف

oاعليهويجباإلسعافبتقديماألولالمنقذايقوم  
 
االمنقذاتنبيهالحالةهذهف  

اموقعهغادراقداأنهالمعلمأواالمدربأواالثان  منالفراغهذااغطيةتيتمحنر

االمنقذاطرف  
.المعلمأواالمدربمنأواالثان 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  واإلنقاذ المراقبةنظامتفعيل4.4
 
:المسبحف

4.4.5  
 
كخفيفةإصابةحالةف   تتسبب(الخ...رعاف،خفيفجرح)لمشتر

 
:للمنقذطويلغيابف

oالغائبالمنقذابدوراويقومالماءمنسباحيهإخراجالمدربي  اأواالمعلمي  اأحداعىليجب.

oا  
 
امعلمي  اأوامدربي  اوجوداعدمحالةف  

 
االمنقذاعىلفيجبالمسبحف  

اآلخراحوضالوابقاءالغائببالمنقذاالخاصالسباحةحوضوإغالقإخالءالثان 

.بديلمنقذاوإيجادابشعةالحالةهذهلتغطيةالمسبحبمسئولالتصالويتمبهالخاص

ا:مالحظة  
 
االمسبحداخلمعلمي  اأوامدربي  اوجوداعدمحالةف االحداعتماداتفادييرجر ذلكوالالزمةاالحتياطاتوأخذاسباحةحوضلكل(واحدمنقذا)للمنقذيناألدن 

اواحدامنقذابزيادة اعمليةيسهلممااطارئغيابأييغط  .الحوضغلقوتفاديالمنقذينعملتسيب 



السالمة/ 4 اطات الفنية / أ االشتر

السالمة.4

  واإلنقاذ المراقبةنظامتفعيل4.4
 
:المسبحف

:المسؤولياتوتحديد تعليمات4.4.6

اوأيالمسبح،عملبأوقاتلوحةتعليقيجب4.4.6.1 اتغيب   
 
.اللوحةعىلتعديلهيجباألوقاتف

.التسجيلإجراءاتاستكمالدونللمسبحبالدخولشخصألييسمحلا4.4.6.2

اللمهنةمالئمةبدلةارتداءالمعلمي  ا،المدربي  ا،المنقذينعىليجب4.4.6.3 .بسهولةعليهمالتعرفسباحأيعىليسهلحنر

االسباحةحوضمنالمجموعةأفراداجميعخروجمنالتأكداالحصةانتهاءبعدامدربأوامعلمكلعىليجب4.4.6.4
 
.مالبسالتبديلغرفلمدخلوصول

.الحصةخاللمراتعدةمجموعتهأفراداأعدادامنالتأكدامدربأوامعلمكلعىليجب4.4.6.5

اجميعوسالمةأمنعنكاملةمسئوليةمسئولي  االمنقذين4.4.6.6 .المسبحمستخدم 

اعىلدائمبشكلالمنقذاتواجدايجب4.4.6.7 .جيدبشكلحولهومااالسباحةحوضبمراقبةلهيسمحمكانأوااإلنقاذاكرش 

.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

طاالنادياعنداقبولا4.5 كيشبر ابذااأنايقوماهالمشبر ايفيدااألخب  اواهأنتقديماكشفاطنر 
 
لئقاطبيا

ااستمارةا  
 
.تسجيلاليتحملاالنادياكاملاالمسؤوليةاحيالاذلك،اكمااهواموضحاف

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

أواالرجاءاالتواصلامعاالتحاداالسعودياللطباالرياض 
ا  
ون  يدااإللكبر gs@sfsm.org.saعىلاالبر

ا)ريالاسعودي12,650:االحقيبةاالصغرى❖ (شخص50حنر

ى❖ ا)ريالاسعوديا14,375:االحقيبةاالكبر (شخص100حنر

  نظام إنذار الحريق4.6
 
وط الدفاع المدب عل حسب شر

شعار النادي

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


المسابقات/ 5 اطات الفنية / أ االشتر

المسابقات.5

االتجاريالنادييطلبأنيمكن5.1
 
االمشاركةرسميا  

 
.البطولتاف

.بهاالمشاركللبطولةالتأهيليةاألرقامتحقيق5.2

عىلباحةالسباتحاداالخاصمانيجراالتيمنظامعىلالالعبي  اتسجيل5.3
/https://saudiswimming.sa/sasf1التحادموقع

وطالتقيدايجب5.4 اموضحهواكمااالبطولتاوقواعدابش   
 
عالموقف

ا .للسباحةالسعوديلالتحاداالرسم 

https://saudiswimming.sa/sasf1/meet-files/

صالتحاداتعىلوتعميمهااالمسابقاتأواالبطولتاأو5.5
ُ
اللجنةدراالريت

اطاتوالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبية ماتوالتعليالشبر
اسواءالخارجيةواالداخليةللمشاركاتالمنظّمة  

 
اضيةالمعسكراتف

.بموجبهاللعمل

https://saudiswimming.sa/sasf1/
https://saudiswimming.sa/sasf1/meet-files/


اطات / ب االشتر
اإلدارية



العضوية/ 6 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

العضوية.6

االموقعطريقعنللسباحةالسعوديبالتحاداالعضويةطلبتقديميتم6.1  
ون  لالتحادموجهةرسميةةبطريقأوا/https://saudiswimming.sa/sasfلالتحاداللكبر

.للسباحةالسعودي

:االتحادعضويةعلالحصول6.2

االموقعطريقعنللسباحةالسعوديالتحادالوائحعىلوالتوقيعالطالعيجب6.2.1  
ون  .اللكبر

امباإلقراراالتوقيعيجب6.2.2 ابالموقعوتنظيماتوقراراتلوائحمنالتحاداعنيصدرابمااواللبر   
ون  .لالتحاداللكبر

اخمسةخاللعدمهمنبالموافقةاإلدارةمجلسبقراراالطلبمقدمإخطارايتم6.2.3 االموقععىلالطلبتقديمتاري    خمنعمليومعش   
ون  .اإللكبر

االتجارياللناديعضويةطلبعىلالموافقةبعدا6.2.4  
اإدراجهيتمالرياض   

 
االموقععىلالرياضيةالتجاريةاألنديةقائمةف  

ون  بريداإرسالإىلاإلضافةبلالتحادااللكبر
ا  
ون  ابالموافقة،إلكبر االناديويعتبر

 
اعضوا  
 
.اإلدارةمجلسقراراصدوراتاري    خمنالتحاداف

ا6.2.5  
 
،القرارايكونأنيجباإلدارةمجلسمنالطلبرفضتمحالةف

 
االحقالعضويةولطالبمسببا  

 
اتحادابالاالنضباطلجنةإىلالقرارامنالتظلمف  

 
تتجاوزالامدةف

ونواحدا اوعش 
 
ا.بالقرارإبالغهتاري    خمنيوما  

 
االقراراعىلالطعنيمكنساعة48خاللالنضباط،لجنةمنالطلبرفضحالوف  

 
اثالثونتتجاوزالامدةف

 
منيوما

اللسباحةالسعوديبالتحاداالستئنافللجنةبالقراراإبالغهتاري    خ  
 
للنادييمكنساعة48خالللالتحاداالستئنافلجنةمناخرىمرةالطلبرفضحالوف

االتجاري  
االتحكيملمركزاشكوىرفعالرياض   

االرياض   
 
وناثنانتتجاوزالامدةف اوعش 

 
اللفصلالستئنافلجنةردامنيوما  

 
.عدمهمنالعضويةف



العضوية/ 6 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

العضوية.6

/تابع6.2

االتجاريالناديإبالغيتملمإذاا6.2.6  
اإليهااالمشاراالمدةخاللاإلدارةمجلسبقراراالرياض   

 
النضباطللجنةطلبهعىلالرداعدممنالتظلملهيحق(6.2.3)البندف

ابالتحادا  
 
اثالثونتتجاوزالامدةف

 
االموقععىلللطلبرفعهتاري    خمنيوما  

ون  ا.اللكبر  
 
اثالثي  ابعداالعضويةاجراءإكمالعدمحالوف

 
الطلبلصاحبيحقيوما

اللسباحةالسعوديبالتحاداالستئنافللجنةاللجوء  
 
اتلقيهعدمحالوف

 
اردا

 
ااخرىمرة  

 
اخمسةتتجاوزالامدةف اعش 

 
الستئنافلجنةإىلطلبللرفعهمنيوما

االتحكيملمركزاشكوىرفعيمكنه  
االرياض   

 
وناثنانتتجاوزالامدةف اوعش 

 
اللفصليوما  

 
.عدمهمنالعضويةف

  التجاريالناديواجبات6.3
.الرياض 

oالسنويالعضويةرسومسدادا.

oكي  اجميعتسجيل
االتجاريبالناديالمشبر  

.للسباحةالسعوديالتحاداموقععىلالرياض 

oام .الرياضيةوالروحوالعاداتوالتقاليداوالقيمالمبادئاحبر

oام االلبر  اطاتاألمنيةبالمعايب  .المسابحواشبر



العضوية/ 6 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

العضوية.6

  التجاريالناديعضويةتعليق6.4
:الرياض 

االتجاريالناديعضويةتعليقيتم6.4.1  
االرياض   

 
:التاليةالحالتاف

oاكاترسومسداداعدم ةانتهاءبعداالسنويةالشبر االمحددةاإلشعارافبر  
اتسعي  اعنتقللاوالنر

 
.يوما

oااللعبةتجميداأواتعليق  
 
االتجاريالناديف  

.الرياض 

oكي  اجميعوتسجيلسداداعدم
االتجاريبالناديالمشبر  

.للسباحةالسعوديالتحاداموقععىلالرياض 

oاتسعي  اخاللالتحادامخاطباتأوامكاتباتمعالتجاوبعدم
 
االمراسالتذلكويشملمخاطبةأوامكاتبةأولتاري    خمنيوما  

اتتمالنر ايدابالبر  
ون  .اإللكبر

(العضويةبتعليقالرياضةوزارةالتحادايشعرا)

oاالتجاريالناديمشاركةعدم  
االرياض   

 
.التحاديقبلهاابأسبابيتقدممالمكاملي  اموسمي  المدةالتحادانشاطاتف

oاالتجاريالناديامتناع  
العبيهمشاركةعنالرياض   

 
.التحاديقبلهعذرادونالرسميةالمنتخباتمشاركاتأوااإلعدادابرامجف

oااإلدارةمجلسيصدرا
 
.صدورهتاري    خمنأيامسبعةخاللبالقراراإخطارهيتمأنعىلللتعليقالمسببالفعلتاري    خمنالعضويةبتعليققرارا

oاثالثون(30)خاللالعضويةتعليقأسبابإزالةإىلالعضوايبادرالمإذاا
 
ايراهماااتخاذااإلدارةفلمجلسالتعليق،بقراراإخطارهمنيوما

 
.حالةالحسبمناسبا



العضوية/ 6 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

العضوية.6

االتجاريالناديعضويةإسقاط6.5  
الرياض 

االعضويةتسقط6.5.1  
 
:اآلتيةالحالتاإحدىف

oاالمشاركة  
 
عنرصيةالأواالعنفأواالتعصبأواالفرقةعىلوتحثلألنظمةمخالفةأعمالف

.معسكراتهأواالعضوامقراتداخلبممارستهااالسماحأوا

oامخالفة اطاتالساسيةالمعايب  .الرياضيةالتجاريةاألنديةمسابحلشبر

oاالعموميةللجمعيةتوصيتهاإلدارةمجلسيرفع تاري    خمنالعضويةبإسقاطالعاديةغب 
منأيامسبعةخاللالتوصيةبهذهالعضواإخطارايتمأنعىللإلسقاطالمسببالفعل
.رفعهاتاري    خ

oاالتحكيممركزاأمامالصادراالقرارامنالتظلمعضويتهأسقطتلمنيجوزا  
الرياض 

ا22خاللنظامهوفقالسعودي
 
.بالقرارإخطارهتاري    خمنيوما

oلذلكالمؤيدةوالمستنداتاإلسقاطقرارامنبصورةالرياضةوزارةتزودا.

oاباباألسزالتإذاابالتحاداجديدةعضويةبطلبالتقدمعضويتهأسقطتلمنيجوزا  
النر

.عضويتهسقوطإىلأدت



العضوية/ 6 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

العضوية.6

ات6.6 :للسباحةالسعوديبالتحاداالرياضيةالتجاريةاألنديةعضويةممب  

oاالتجاريالناديتزويدا  
نامجالرياض  ابالبر االتحادامنالمعتمدا"ستارسباحة"التعليم  السعوديبالتحاداخاصةتجاريةعالمةأنهإىلباإلضافةللسباحةالدوىل 

.للسباحة

oاالتجاريالناديتزويدا  
اباستماراتالرياض  .المستوياتلجميعالتقييممعايب 

oاالمشاركة  
 
االبطولتاف  

.بطولةلكلالتأهيليةاألرقامحسبالتحاداينظمهااالنر

oاالتجاريالناديمسبحإجازةثممعاينة  
اقبلمنالرياض  .للسباحةالسعوديالتحاداخبب 



الرسوم/ 7 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

الرسوم.7

االموقععىلالسنويةالتحاداعضويةرسومسدادا7.1  
ون  ارامصدراأيأوااللكبر سم 

وخمسمائةآلفأربعة(ريال4500)بمبلغللسباحةالسعوديبالتحاداخاص
التجاريالناديزيارةريال2500+عضويةريال2000)عنعبارةسعوديريال

ا  
اطاتعىلللوقوفالرياض  داوت.(بهوالسالمةاألمنوعواملالمسبحاشبر سبر
ا(ريال2000)العضويةقيمة  

 
.الطلبرفضحالف

كي  اجميعبتسجيلالتعهدا7.2
االتجاريبالناديالمشبر  

التحاداقعمواعىلالرياض 
امئة100بمبلغالتحادامن"كرنيهات"بطاقاتصدارالاللسباحةالسعودي

 
ريال

كلكل اللموسممشبر  
ااالمنهجتطبيقمدىرصدامنمكنللتوالرياض  لتعليم 

التحادمنالصادرا

اتسجيلقيمةمراجعةيتم):مالحظة  االرياالتجاريالناديوعضويةالالعبي  
سنوياض 

.(الدارةمجلسطرفمن



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

والعقوباتالمخالفات.8

تكرار المخالفةالمرة االوىلبنود المخالفةم

ريال5,000ريال2,000عدماتوفرامعداتااإلنقاذاوالسالمةاالمائية1

امعداتااإلنقاذاوالسالمةاالمائية2  
 
ريال5,000ريال2,000تلفاأوانقصاف

ريال5,000ريال1,000عدماتوفراأرشيفااستماراتاالحوادث3

ريال5,000ريال1,000عدماتوفراوسائلاالتصالاداخلاالمسبح4

ريال2,000إنذارعدماارتداءاالمنقذينالباساخاصاوموحد5

اللمسبحالكافةاالمستفيدين6 ريال5,000إنذارعدماعرضاوإبرازاالقانوناالداخىل 

يائيةا7 االفب   اماالمعايب 
لمياهاالمسبحوالكيميائيةاعدمااحبر

ات اتعودامعايب  حليلاإنذارامعاغلقاالمسبحاحنر

الماءااىلامقاييسهااالمعتمدة

اتعودامعا2,000 اريالامعاغلقاالمسبحاحنر يب 

المعتمدةقاييسهااماىلتحليلاالماءا

اماالطاقةاالستيعابيةاللمسابح8 ريالامعاغلقاالمسبحالمدةاشهر5,000إنذارامعاغلقاالمسبحالمدةاشهرعدمااحبر

9
امناالتحاداالسعود ياالتعاقداأواتوظيفامدرباأوامعلماسباحةادوناأخذاترصي    حاخط 

للسباحة

ريالاوتوقيفاالمدربا5,000

ا
 
اوامعلماالسباحةاعناالعملافورا

ريالاوتوقيفاالمدرب10,000

ا
 
أوامعلماالسباحةاعناالعملافورا

10
احاصلاعىلاشهادةااإلنقاذاواإلسعافاتااألوليةامعتم دةامناالتعاقدااواتوظيفامنقذاغب 

.التحاداالسعوديالإلنقاذاوالسالمةاالمائية
ا5,000

 
اريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا10,000ريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا

 
ا



المخالفات والعقوبات/ 8 اطات اإلداري/ ب ةاالشتر

والعقوباتالمخالفات.8

تكرار المخالفةالمرة االوىلبنود المخالفةم

ا1,000عدماإعادةاتأهيلاشهادةااإلنقاذامرةاكلاسنتي  ا11
 
ا5,000ريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا

 
ريالاوتوقيفاالمنقذاعناالعملافورا

االمنقذيناحسباعدداالمسطحاتاالمائيةابالمنشاة12  
 
عدماتوفراأوانقصاف

ايتماتغ15,000 طيةاريالامعاغلقاالمسبحاحنر

النقص

ايتماتغ50,000 طيةاريالامعاغلقاالمسبحاحنر

النقص

عدماإعادةاتأهيلاشهادةاالمدرباأوامعلماالسباحةامرةاكلاثالثةاسنوات13
ةاريالاوتوقيفاالمدرباأوامعلماالسباح1,000

ا
 
عناالعملافورا

ةاريالاوتوقيفاالمدربااوامعلماالسباح5,000

ا
 
عناالعملافورا

ريال5,000إنذارعدماتجديداعضويةاالتحاداالسعودياللسباحةا14

ريال2,000إنذارلسباحةعدماتطبيقامنهجاتعليماالسباحةاالسعودياالمعتمدامناقبلاالتحاداالسعوديال15

ابالتحاداالسعودياللسباحة16  
االنادياالرياض  امسجل500إنذارعدماتسجيلاسباحي   ريالاعىلاكلافرداغب 

التحادأياجهةاأوامؤسسةاخاصةاتقومابأنشطةاتعليماالسباحةادوناالحصولاعىلاعضوية17
حاداإنذاراعىلاأنايتماالحصولاعىلاعضويةاالت

يوم21خاللا
ريالامعاإيقافاالنشاط20,000

ريالاوتعليقاالبطولة2,000تعليقاالبطولة+اإنذارا.باحةللستنظيماالبطولتاالمحليةاأواالدوليةادوناموافقةاخطيةامناالتحاداالسعوديا18



 
 
شك   را


