
 

 
 

 
 

 
 "  النظام األساسي والالئحه الداخلية لنادي " الخمائل

 تأسيس النادي:
 2016تأسس النادي سنة  

  :المقر

 السادس من أكتوبر . –مجمع الخمائل السكني 
 :الشعار

 .سماش لالدارة – الخمائل ناديللنادي علم خاص بأسم  
 الجهاز اإلداري للنادى:

 إلداره .ل سماشصدرها شركة تك كافة القرارات والتوصيات التي يعمل الجهاز اإلداري على تنفيذ أحكام اللوائح الخاصة بالنادى وكذل 
 

 -التواصل :   

 -: قنوات التواصل

 أن كان لديك أي  –تترددوا فى االتصال بخدمة العمالء هاتفياً أو االتصال المباشر ال  الرأي الخاص بك ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا. :خدمة العمالء

     تعليقات ) التوصيات أو االقتراحات أو الشكاوى (.

  2185 1111 (010) 2+ \  00021400(012) 2+ موبايل 6-5-4-3-2-37947261(02)2+   هاتف / فاكس 

  : االتصال طلب لخبار الحديثة  األة المعلومات للوصول إلى آخر تحديث بالتغييرات أو التحقق بانتظام من لوح يتملوحة المعلومات 

  info@khamaylclub.comعلي العنوان التالي  : والتواصل معنا 

  :الفيس بوكKhamayl Club 

  :الموقع االليكترونيwww.khamaylclub.com 
 

 -من يجب التواصل معهــم :

 خدمة العمالء  مدير  للمعلومات العامه و شئون االشتراكات والعضويه                  
 مدير النشاط الرياضي      األنشطة الرياضية 

 مدير األغذيه والمشروبات    االحتفاالت الخاصة ) عيد ميالد / حفالت(
 

 -النادي :تشغيل مواعيد  

  ( من  30 /نوفمبر  1التوقيت الشتوي ) م01ومشروبات ص آخر طلب أغذية  8إبريل 

  م .11أغذية ومشروبات طلب ص أخر   8أكتوبر ( من   31/  مايو 1) التوقيت الصيفي 
 وفقاً للظروف يجوز تعديل كافة المواعيد المشار اليها بقرار مسبب من الشركة. 

 

 -تعليمات عامه:
 

 -تعليمات دخول النادى :

 . أعضاء النادى هم الذين لديهم حق إستخدام كافة المنشأت واألنشطه •
 
 

mailto:info@khamaylclub.com
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يام وتوقيت التدريب ويقتصر العمالء المسجله لدينا فى األكاديميات الرياضيه مسموح فقط لهم بالدخول بأ •

 .والمالعب وصاالت التمارين الرياضيه تنسعلى مبنى ال
 .ضيوف األعضاء مسموح لهم بالدخول بدعوات شرط مرافقة العضو  •
 في حال فقد او تلف الكارنيه يتم استخراج كارنيه بديل نظير رسوم اضافيه. •
 .أن تكون مصحوبه بأبائهم سنة يجب  12نوصى بأن األطفال تحت سن  •
المكان الوحيد الذى يسمح فيه لمربيات األعضاء هو منطقة ألعاب األطفال، بينما ، اليسمح بدخول المربيات والسائقين أى مبنى  •

  موقف السيارات.ينبغى أنتظار السائقين فى 
شأت ندام المأنهم وأطفالهم يتمتعون بصحه جيده تمكنهم من ممارسة أي رياضه أو استخالتاكد ينبغى على العمالء واألعضاء  •

 نفسهم أو للغير . ا يعلفق دون أى خطر اوالمر
 .النادى إدارة خالل من إال النادي داخل إحتفاالت أي بإقامة يسمح ال •
سباحه، يقتصر ارتدائها فقط الدخل االعضاء او الزائرين صاالت الطعام او السير في ارجاء أو حجرات النادي بمالبس يال يجوز ان  •

 السباحه.علي مناطق حمامات 
 

 -استئجار المالعب :
 

 غير مسموح باستخدام المرافق من أجل الحصول على عائد مادي. و. ار المالعب لالستخدام الشخصي فقطإستئجيتم  •
 

 -دفع الرسوم :
 

 دفع الرسوم المطلوبة  بمكتب خدمة العمالء قبل البدء فى أى نشاط . يتم 

  الواحدة . لحصهأما التدريب الفردي يتم دفع الرسوم لقبل البدء في التدريب كقاعدة عامة ألي تدريب أكاديمي يتم دفع الرسوم شهريا 

  و يتم التحويل لنفس الحساب فقط للشهر ال يتم تحويل المدفوعات عن أي نشاط  أو دورات لم يحضرها المتدرب إلى حسابات أخري
 .فقط  عخالل اسبوعين يتم تحويل نصف المبلغ المدفو بالغو في حال االمن تاريخ الدفع )يومين( إبالغنا خالل إذا تم  التالي و ذلك

 . ال يجوز استرجاع أو نقل المدفوعات من أى نشاط بعد اإلطار الزمني المذكور أعاله 
 

 -ة والمتعلقات الشخصية :ناألشياء الثمي
 

  النادي غير مسئول عن فقدها داخل أو خارج أو حول مباني النادي . واألشياء الثمينة والمتعلقات الشخصية مسئولية العضو 
 
 -:وقف سيارات النادي م
 

 المدخل الرئيسي للنادي . مترك سيارتك أما غير مسموح 

 . موقف السيارات ليس لدروس القياده  أو التدريب عليها 

 فى موقف السيارات . ءببطالسير ب الأللتزام 

  مسئول عن أى متعلقات فقدت أو سرقت فى موقف السيارات . غيرالنادي 
 

 -:التدخين 

 يسمح فقط بالتدخين فى المسطحات الخارجية .دخين داخل أى من المباني المغلقةيمنع منعا باتاً الت. 
 

 
 



 

 
 

 -:ةالئحه العضوي
 

 العضويــــة :
 عضو موسمي  -3 تابع عضو -2  عاملعضو  -1     أنواعها

 
 -شروط العضويـــــــة :

 
 :عاملالعضو ال -1

 إلى العضوية . ابنائهمن منهم حذف أو إضافة أي فرد هو كل من الزوج او الزوجة ويحق لكل  عامليعتبر العضو ال
 في النادي : عاملمن يقبل كعضو  ويشترط في

  يعادله ما أو جامعى مؤهل على وحاصل ميالديةسنة  21أال يقل عن سن.  

 . أال يكون محروما  من مباشرة حقوقه المدنية 

  أن يكون حسنننن السنننير والسنننلوك ولم تصننندر ضنننده أية أحكام مخلة بالشنننرف واألمانة  آو في  جريمة تعدي أو خالفة ما لم يرد إليه
 .لألسباب السابقةاعتباره ، وأال يكون قد سبق فصله من عضوية أحد الهيئات االهليه التابعه للشباب والرياضة 

  ًأن يصدر قرار من شركه اإلداره المتعاقد معها الداره النادي بقبوله عضوا 

 طبقا للفئات المقررة بالالئحة المالية . عاملأن يسدد الرسوم واالشتراكات المقررة للعضو ال 
 

 العضو التابع : -2
 
  ٢٥سن حتي بلوغ ء تابعين بنات  ( تعتبرهم الالئحة أعضا -األبناء ) أوالد الزوجه و الزوج او  

 مع تطبيق الالئحة المالية  مجانا بالنسننبه للجيل األول فقط الي عضننويه فرديه جديدهسنننة  25عند بلوغ سننن  االبناء فصننل عضننوية تمي
 .الخاصه بالعضويه الفرديه

  رسم االلتحاق المقرر .والد أو والدة العضو العامل , ووالد أو والدة الزوجة / الزوج ــ بحسب األحوال ــ بشرط سداد 

  األطفال الذين يصنندر  بشننأنهم قرار وصنناية صننادر بحكم محكمة ألحد أعضنناء النادي ) أ  / حفيد / ..... الخ ( بشننرط سننداد الرسننم
عاماً أو زوال السننبب الذى صنندر بشننأنه قرار  25السنننوي المقرر لكل طفل صنندر في شننأنه قرار وصنناية وذلك حتى بلوغهم سننن ال 

 .فتزول عنهم صفة العضوية بالنادي , وال يحق لهم طلب العضوية العاملة المستقلة عن العضوية األصلية الوصاية  ,
 

 :العضو الموسمي -3
 
 من تاريخ بدء األشتراك. وهي عضوية مؤقتة لمدة سنه 

 

    -: إجراءات العضويـــة
 
 ابتلك العضوية من إدارة النادي  ويقوم باستيفاء كافة بياناتهعلى الراغب في االلتحاق بعضوية النادي أن يحصل على االستمارة الخاصة  -1

 م على غير االستمارة المعدة لذلك  دتق طلبات لم تقبل ايو
وشننننهادات ميالد األبناء و عقد الزواج و تحقيق الشننننخصننننيه و المؤهل  فرد من افراد االسننننرةصننننورة حديثة لكل  2يرفق باالسننننتمارة عدد -2

المدير  تم تحديد ميعاد للمقابله معويويقدم الطلب مسنننتوفي إلى إدارة النادي قبل انقضننناء الميعاد المحدد لذلك  الدراسننني لكل افراد األسنننره 
    له كعضو .قبولالعام 

 
 
 
 

ثالث بحد أقصنني في تجديد االشننتراك يتم احتسنناب االشننتراك السنننوي فور اشننتراك العضننو بالنادي وتحسننب غرامة كل عام على التأخير  -3
 اذا لم يسدد االشتراك السنوي لتلك الثالث سنوات.العضوية  سقاطويتم بعدها إ سنوات



 

 
 

 الكارنيهات للعام الجديد فى حالة وجود أي متأخرات مالية .يتم تفعيل ال -4

 

  -: الرسوم واالشتراكات
سنوية االوليه والرسوم الرسوم من العضوية رسوم تتكون • الحصول  بعد واحد شهر غضون في األولية العضوية رسوم دفع يتم أن يجب. ال

 تسننويةتتم  ايقاف العضننويه حتي سننيتم الشننهري، القسننط دفع عن األسننباب من سننبب ألي العميل امتناع ةفي حالعلي العضننويه.  الموافقة علي 
 المستحقات المتاخره

 كل فبرايرمن شنهر نهاية حتى أي األولين، الشنهرين خالل تقويمية سننة كل بداية في( السننوية الرسنوم) العضنوية تجديد رسنوم تدفع أن يجب •
غرامه تاخيرعن كل شننهر تأخير بد اقصنني ثالثة أشننهر و ال يجوز تجديد اشننتراك العام التالي اال بعد دفع جميع  مارس من بدءا سننتضنناف. عام

 االعوام السابقه بالغرامات.
المهلة لمدة أخري ولشننننركه اإلداره الحق فى زيادة قيمة االلتحاق واالشننننتراكات لشننننركه اإلداره المتعاقد معها الداره النادي الحق فى مد هذه  •

 على اختالف أنواعها او فرض رسوم جديدة دون أى حق اعتراض من العضو.
ار العضو % ( من القيمه المعلنه في تاريخ إشتراك العضو ، مع إقر 50منح العاملين بوزاره الداخليه  العضوية في النادي بخصم و قدره )   •

و أنه   بعدم أحقيته  فى االنتفاع بأي فرع آخر للنادي أو اي نادي أخر يخص الوزاره أو جهاز الشنننننرطه و أن أشنننننتراكه يخص هذا النادي فقط
 مملوك للصندوق و الصندوق ملتزم بجميع األعضاء حال انتهاء عقد اإلداره .

االبناء  بلوغتسننقط العضننويه ب و( السنننوية الرسننوم) العضننوية تجديد زام بدفع رسننومه بنادي الخمائل مع االلتياسننره الشننهيد عضننويه مجانمنح  •
 .عام 25
 عضويه النادي ال تورث. •
 علي االعضاء الجدد المشتركين في الفترات االتيه سداد الرسوم السنويه كالتالي: •

  الكاملة السنوية الرسوميتم دفع  يوليو حتى يناير من الفترة خاللاالشتراك 
  السنوية الرسوم على٪ 50 خصميتم  أكتوبر نهاية وحتى أغسطس مناالشتراك في الفتره. 
  يتم سداد االشتراك  السنوي للعام الجديد مباشرة وديسمبر نوفمبراالشتراك خالل شهر. 

 متتاليه. سنوات 3 من ألكثر السنوية الرسومفي حال عدم سداد  الحاليينضاء عمن اال عضو أي عضويةسقاط إ في الحقب دارةاإل تحتفظ •
 استخدام فيفي حال الرغبه و  السنوية الرسوم نصف دفعالعضوية أي  بتجميد خيار لديه واحد عام من ألكثر البالد خارج يسافر شخص أي •

 .الرسوم باقي دفععليه ان يقوم ب الوقت من فترة ألي النادي
 .عواتال يتم السماح للعضويات المجمده بالحصول علي دفتر الدو. اتالدعو بطاقاتدفتر  استالم يتم السنوية الرسوم دفع عند •
 .جديدة بطاقة الستخرا  إضافية رسوم دفع عضوها علي الفقدان أو البطاقة تلف حالة في. سنوات لعدة صالح كارنيه العضويه •
ه يلتزم األعضاء بسداد قيمة االشتراكات السنوية وغيرها من رسوم متنوعة وفقا للقرارات التي تصدر من شركه اإلداره المتعاقد معها الدار •

 النادي 
 .تباع قائمه األسعار الخاصه لذلكفي حاله ضم عضويه تابعه يتم الرجوع الي اداره النادي إل •
 .يحة وهنا يتم التفريق بين حالتينوثبوت ذلك يتم العودة إلي البيانات الصحفى حالة إعطاء بيانات مغلوطة  •
 مغلوطة أدت إلى عمل عضننوية من ال يسننتحق عضننوية يتم إلغاء العضننوية الناشننئة على التدليس فورا مع تغريم صنناحب العضننوية  تبيانا

 األصلية وفقا لالئحة النادي .
 راج ابن من األبناء ( أو تأخير أخطار زواج أحد األبناء او البنات بعد تاريخ عمل العضننوية  بيانات مغلوطة أدت إلى تأخير سننداد ) عدم إد

سنوية عن كل  ساب غرامات التأخير ال ساب المستحق وفقا لتواريخ الميالد والزواج وخالفة مع احت يتم الرجوع إلى الوضع الصحيح واحت
 عام تأخير وفقا لالئحة النادي .

 وفي حاله رغبه العضنو في  للعضنو اسنترداد جزء او كل من قيمة العضنوية بعد مرور ثالث اشنهر من االشنتراك. قي كل االحوال ال يحف
 . من المبلغ المستردلغائها ي يتم إخالل الثالث أشهراألولي يتم خصم قيمه العضويه الموسميه المماثله للعضويه الت الغاء العضويه في

 

     -: إلغاء أو التنازل عن العضوية
 إلغاء عضويته أو التنازل عنها لغيره .  عاملال يحق للعضو ال

 

 -، لمن تؤول العضوية العاملة : عاملالعضو الفى حالة وفاة 
 لزوجة المقيدة باستمارت العضوية.تؤول العضوية إلي ا عاملالعضو الفى حالة وفاة 

 

 
 



 

 
 

 
 -: إنتهاء و إسقاط العضويه

  -عضو فى الحاالت اآلتية :التسقط العضوية من و  تنتهي
 اذا فقد شرط من شروط العضوية . •
 .لمده ثالثة سنوات متتاليهعن أداء االشتراك فى الفترة المحددة لالشتراكات اذا تأخر  •
 الوفاة : تسقط العضوية عن العضو المتوفى ويحتفظ باقي األعضاء التابعين له بعضويتهم . •
 (.عامينمن اكثرعضويتهم بالنادي الطالق : تسقط العضوية عن العضو المطلق ) عدا الذين مرعلى تاريخ  •
 خالل التحقيق معه.ذلك و ثبت  حق بالنادي ضررا ماديا أو أدبياإذا أتي عمل من شأنه ان يل •
 . لنادية الألضرار بالنادي او اإلساءة لسمع او التواصل االجتماعي إذا استغل وسائل اإلعالم •
 الفصل من عضوية النادي كعقوبة تأديبية •
 إذا قدم العضو أي  بيانات أو أوراق غير صحيحة قبلت على أساسها العضوية العاملة أو التابعة مهما كانت المدة التي قضاها بالنادي •
 دخول النادي أثناء فترة إيقافه •
 تعريض سالمة غيره للخطر •
 بحوزته كحوليات أو أي مواد مخدرةوجوده بالنادي في حالة سكر بيّن أو  •
 إحداث تلف كبير لممتلكات النادي •
 صدور حكم في جناية مخلة بالشرف •

  يوم من تاريخ صننندور القرار ويكون من حق  15ويحاط العضنننو كتابة بذلك خالل  لنادياويصننندر قرار إسنننقاط العضنننوية من إدارة
و الذي يصدر قراره النهائي  يوم من تاريخ إعالن القرار 15خالل اره المنتدب لشركه االدمجلس اإلدارة عضو العضو ان يتظلم الى 

 . الغير قابل للطعن بعد النظر في التظلم.

 
 حاالت إعادة القيد :

إلدارة إعادة العضوية إلى االعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سداد االشتراك السنوي ويرغبون في ليجوز 

 إعادة قيدهم بالقواعد التالية :

يتقدم المتخلفون عن سداد االشتراك السنوي لعدة سنوات سابقة بطلب إلعادة القيد بعضوية النادي وذلك على النموذج  -1

 . العمالء خدمه بمكتبالمعد لذلك 

 اإلدارة .حددها تموافقة, يتم سداد رسوم إعادة القيد التي ال, وفى حالة  النادي مديريعرض طلب إعادة القيد على  -2

ناء إعادة قيدهم دون أسرهم يتم حسابهم من تاريخ انقطاع عضوية األسرة كعضو عامل بنفس فئة عند طلب األب -3

االشتراك السنوي وقت تقديم الطلب أيا كان سنه وقت االنقطاع عن السداد , على أن يحصل منهم رسوم إعادة القيد 

 اإلدارة . حددهاتسنة  , وذلك وفقاً للقيمة التي  21من تاريخ بلوغهم سن الـ

 أن يكونوا مسجلين مع والديهم قبل االنقطاع عن السداد . يشترط إلعادة قيد األبناء -4

احتساب مبالغ إعادة القيد من تاريخ تقديم الطلب وليس التصديق عليها بشرط أال تزيد المدة التي يسمح فيها بالسداد  -5

بإخطار العضو  خدمه العمالءيقوم قسم  نعلى أ أشهر من تاريخ التصديق  , ويلغى التصديق بعد هذا التاريخ 6عن 

 قيد بخطاب مسجل .البالموافقة على إعادة 

 سلطات التصديق : -6

 أكثر من ثالث سنوات وحتى خمس سنوات                         )مدير عام النادي ( -

 سنوات                           ) العضو المنتدب ( 7أكثر من خمس سنوات وحتى  -

 

 
 
 

 -حقوق األعضاء وواجباتهم :
 



 

 
 

  :ءحقوق األعضا
  النظام األساسي للوائح لجميع أعضاء النادي حق ارتياد النادي بالشروط واألوضاع المقررة في

 :التالية الفوائدب أعضائنا يتمتعو  وتعليمات اإلدارة
 .والتفرد الخصوصية •
 و االجتماعية و الثقافية. الرياضية واأللعاب األنشطة منو متميزه ات متنوعه اختيار •
 السباحة حمامات استخدام حرية •

  لجميع األعضاء الحق فى استعمال جميع مرافق النادي ومالعبه ومزاولة األنشطة المتنوعة طبقا لألوضاع  المقررة والنظم المعمول
 بها ، ومواعيد النادي تحدد من قبل إدارة النادي صيفا وشتاًء وتعلن ألعضاء النادي

 " تستخدم في جميع ايام االسبوع عد الجمعة و االجازات الرسمية مجانا للضيوف "دعوة بطاقة 20 الحصول علي دفتر دعوات.  
 ي تم الووسداد الرس بعد تقديم بطائق الدعاوي حق أصطحاب زواره لزيارة النادي بعد قيد أسمائهم فى السجل الخاص عاملللعضو ال

معها الداره النادي  و ذلك على اال يزيد عدد المدعوين عن خمس أفراد فى الوقت الواحد وأن يتعين شركه اإلداره المتعاقد  اقررهت
ويكون العضو مسئوال مسئولية كاملة عن تصرفات ضيوفة  افراد  5في حال زياده العدد اكثر من الحصول على موافقة مدير النادي 

 خالل تواجدهم بالنادي
 ألعضو يرافقه أن دون المرافق استخدام للضيوف يمكن ال. الرسمية والعطالت الجمعة أيام في صالحة غير الضيوف دعوات .

 .الرئيسية البوابة عند الدعوات تقديم وينبغي
 الضيوف استقبال في الستخدامها الدعوات، شراء أو ستخدامله ا يحق - الزوجة/  الزوج - الوحيد الرئيسي عضوال. 
  شهر خالل للخزانات التجديد عدم حالة في. سنوي أو سنوي نصف أساس على هي المالبس تغيير غرفب خزاناتالحق في ايجار 

 .المستأجر العضو إلى العودة دون آخر عضو إلىالخزانه  إيجار في الحق دارةلإل استحقاقه، تاريخ من واحد
 (.والمدارس داالفر تدريب) الرياضية لألنشطة خاصة رسوم 
 أو مناسبات اخري ميالد عيد: الخاصة المناسبات عقد إمكانية. 
 على بناءرسوم العضويه  استرداد يتم وسوف التزام، أي دون من يوما 30 غضون في جديدة عضوية أي الغاء في الحق لناديل 

 .اإلدارة توجيهات
 اال لالبناء المقيدين في استماره العضويه عضويه النادي ال تورث .  
  هبعقد اتفاق مع شركة سماش لإلداره يعطيها بموجبو قد قام الصندوق صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية نادي الخمائل ملك 

و الصنننندوق ملتزم بجميع األعضننناء حال  السنننادس من أكتوبر –حق إدارة و تشنننغيل " نادي الخمائل " الكائن بمدينة الخمائل السنننكنية
 . انتهاء عقد اإلداره

 أن يتقدموا بكل ما لديهم من شكاوى كتابية عما يقع من موظفي النادي أو عماله أو أعضائه من أخطاء أو  ألعضاء النادي الحق فى
سم قمدير الأو العام مدير النادي وعلي المدير سم المختص أو قالي مدير القوانين الو وائح أهمال في عملهم أو مايراه مخالفا لال

خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوي اداره النادي إخطار العضو الشاكي بما يصدر في شأن هذه الشكوي من توصيات المختص 
زم في هذا الشأن ويجوز له التظلم من نتيجة التصرف في شكواه خالل أسبوعين من تاريخ أخطاره للجهة  البعد تحرير المحضر ال

 ة النادي التخاذ ما يلزم  بشأنها .أو اقتراحات أو مالحظات إلي إداراالعلي 
 

 -واجبات األعضاء :
 

كل عام بأى تغير  خدمة العمالءدارة ستمارة ومسئول أيضا عن أخطار ايكون العضو مسئول مسئولية كاملة عن جميع البيانات المدونة في اال
...... الخ اضننافه ابناء جدد - زواج أبناء  –طالق  –يحدث ألي فرد من أفراد عائلته واألعضنناء التابعين له من حيث الحالة االجتماعية ) وفاة 

ة انطباق الشروط يتم ليس من حق العضو إضافة أبناء ال ينطبق عليهم شروط التحاق األعضاء التابعين بعد ملئ االستمارة كما إنه فى حالو ( 
 دفع رسوم لهم عن السنوات السابقة للعضو المضاف .

 و اي تعديالت تطرق عليها احترام نظم النادي ولوائحه وقرارات وتعليمات اإلدارة المكتوبة والمعلنة. 

 . الوفاء باإللتزامات المالية المقررة 

 قدي الذى تقدره إدارة النادي عن كل تلف يقع منه أو من األعضنننناء المحافظة على منقوالت النادي ويلتزم العضننننو بأداء التعويض الن
 التابعين له .

 .االمتناع عن نقل أى من متعلقات النادي الى خارج المكان المخصص له او استعماله فى غير الغرض الذى أعد من أجله 

 وعلى العضنننو ان يمتنع عن أن ينشنننر فى  منهطلب ما تعلى كل عضنننو  ان يحمل بطاقة عضنننويته وان يقدمها للمسنننئولين بالنادي عند
شنننئ عن النادي يسنننيء الى سنننمعة أعضنننائه كما يتعين أو مواقع التواصنننل الجتماعي الجرائد او المجالت او وسنننائل األعالم األخرى 



 

 
 

 ءالعضو أن يحرص على راحة سائر األعضاء ، وان يراعي الهدوء وأال يأتي من االفعال واألقوال مايسى
 ن األعضاء او العاملين بالنادي.للنادي او غيره م

  يحظر على أعضننناء النادي احضنننار مأكوالت أو مشنننروبات من الخارج ويحق لفرد األمن منع دخول أى
 مأكوالت أو مشروبات .

 . بطاقة العضوية مسئولية كل عضو واليحق استخدامها اال للعضو ذاته 

 .ممنوع توزيع منشورات أو أى نوع من أنوع المطبوعات 

 وااللعاب النارية بجميع أنواعها.واألسلحه بجميع انواعها ,خول المفرقعات ممنوع د 

  رسمي لرجال الدين .زى كممنوع دخول النادي بالجلباب اال 

 إلخالل بأي التزام من و في حال مسنننننئوال عن األعضننننناء التابعين له مسنننننئولية كاملة وعن جميع تصنننننرفاتهم  عامليعتبر العضنننننو ال
 يتم توقيع العقوبات المقرره لذلك. هذه الالئحة لتزامات الواردة فىاال

  ال يجوز تناول األطعمة داخل غرف خلع المالبس وعلى األعضاء ان يحافظوا على نظافة غرف تغيير المالبس 

  الئحة  معدة ليتمتع بها األعضاء من كافة األعمار طبقا الحكام هذه ال –حدائق النادي واشجاره وشجيراته وازهارة ومساحته الخضراء
ق الئحة الجزاءات على مخالفة هذه بنشأ عن ذلك اى تلف او اساءة وتطوقرارات شركه اإلداره المتعاقد معها الداره النادي  بحيث الي

 الالئحة.

  واليجوز مسننننننائلة النادي عن األدوات والمهمات  حجرة خلع المالبس خارج الدواليباليجوز ترك المالبس واألدوات الرياضننننننية فى
ترك فى حجرات خلع المالبس خارج الدواليب والمعدة لذلك الغرض ويحظر على العضنننننننو ان يترك فى دوالبة اى مواد قابلة التى ت

 .بها مراعاة المحافظة على نظافة الغرفة  واألثاث الموجودمع  ،لالشتعال  او تسبب أى خطورة

 جلوسنننهن فى المكان المخصنننص لهن وعلى المربيات   بشنننرط مرعايته و يصنننرح للمربيات بدخول حديقة األطفال بمصننناحبة األوالد
 .ولهاحمل البطاقات الخاصة بهن وإبرازها للمالحظين وقت الطلب وحظر ارتياد أالماكن الغير مصرح بدخ

  ةو يسمح فقط بدخول درجات االطفال الصغيرالدراجات البخارية داخل النادي غير مسموح بدخول. 

 بكافة أنواعها داخل النادي واناتيحظر على األعضاء اصطحاب الحي. 

 
 -الجزاءات :

 
 وبالنسبة. مخالفهال درجة حسب تأديبية إجراءات اتخاذ في الحق النادي دارةإل ،أعاله المذكورة للوائح االمتثال عدم حالة في 

 :التالية التدابير اتخاذ يتم الخطيرة للمخالفات
 تحذير إشعار •
 الرياضية األنشطة من تعليق •
 (.أشهر 6 أقصى بحد) اإلدارة تحددها زمنية لمدة النادي دخول من الحرمان •
 .النادي عضوية إلغاء •

 اآلخرين ضتعر حالة في. األعضاء وابناء االعضاء أ قبل منالنادي  لوائح أو قواعدل انتهاكات أي عن اإلبالغ النادي مشرفينيحق ل 
 دفع إلى باإلضافةمناسبه االداره التي تراها  مدةلل الشخصعضويه  تعليق في الحقلالداره  لناديا لمرافق تلفحدوث  أو إصابة ألي
 .األضرارقيمه 

 التحقيق، الستكمال النادي وقت إدارة جاحتيا حالة في. الحادث في بدقة النادياداره  تحقيق بعد إال تنفيذها ال يتم التأديبية القرارات 
السابيع  يهعضوال تعليق مواصلة حقب النادي حتفظي. التحقيق من االنتهاء يتمحتي  أسبوعين  أقصاها لمدة يهتعليق العضو يمكن
 .معه للتحقيق العضوظهري لم إذا أخري

 قرارال في النظر النادي عيدي قد بموجبهو  عضوتاً من قبل الباكت هفي الطعن يمكن" غيابيا" يتخذ قرار أي. 

 ئحه األنشطه الرياضيه و األغذيه و المشروباتال
 

 (كره الطائره – كره السله –كره القدم  –)التنس  -الجماعيه:األلعاب  -1
 

 -تعليمات الحجز والمالبس الخاصة :

 . يتم حجز الملعب مسبقاً عن طريق الهاتف أو شخصياً . وفى حالة عدم التمكن من الحضور  الرجاء إلغاء الحجز عن طريق الهاتف 

  اإلدارة بالحق فى تحديد الحد األقصي  لوقت التأجير وفقا للطلب ، والجدول الزمني .الحد األدني لوقت االستئجار نصف ساعة . وتحتفظ 



 

 
 

  يجب أن تكون مالبس كل رياضه مناسبة لها فى جميع  األوقات ، مثال في نشاط التنس استخدام احذية التنس
  ( القدمبأحذية الجري أو أحذية كرة السلة ولالعب دخول ملعب التنس العادية فقط ) اليسمح 

 . ممنوع اللعب بدون القميص او خلعة أثناء اللعب 
 

 -تغيير الجدول الزمني للنشاط :

 من كل شهر .االيام االولي العشرين  في او قبل رجاء إرسال طلبك للتغيير المنشود من الجدول الزمني لخدمة العمالء 

 . أي تغيير في الجدول الزمني سوف يفعل من اليوم األول في الشهر التالي 

  إخطار خدمة العمالء وإبالغها بأي تغييرات: مثل عدم القدرة على حضور التدريب الى سبب من األسباب . تغيير الهاتف أو أرقام الهواتف
 النقالة والبريد االلكتروني .

 

 -نظام الدفع :

 أخيرت يتم دفع الرسوم الشهرية خالل األيام العشرة األولي من كل شهر. بعد العاشر يتم إضافة غرامة. 

  الدفع وغياب دون إشعار حتى العاشر من الشهر ، سوف يفقد الالعب مكانةعدم فى حالة. 

 .في حاله الحضور و عدم السداد يحق لالدارة ايقاف الالعب اذا لم يسدد استحقاقاته لمدة شهر 
 

 -: المخصومةالحصص 

  المدفوع المبلغ % من 50فى حالة الدفع وغياب دون إشعار حتى الخامس عشر من نفس الشهر ، سوف يفقد الالعب مكانه  ويتم رد أو نقل
للشهر التالي  وذلك في حالة األشعار خالل األسبوعين األوائل من الشهر، وفى حالة غياب دون إشعار ودفع أى مبلغ حتى الخامس عشر 

غى له طلب جدوالً زمنياً نبنضمام مره أخرى فى وقت الحق ياألي حال الرغبه في فو العب تلقائياً مكانه فى المجموعه شهر يفقد الالمن 
 جديداً وفقاً لتوافره .

 

 -تعويض الغياب :

  و السباحه للتس و حصه لكره القدم و كره السله حصة شهريا 2بحد أقصي عدد الحصص المفقوده لألعضاء فقط الحق بتعويض 

 خالل نفس الشهر . ينبغي أن يتم التعويض 

 و يكون التعويض في االماكن الخالية فقط الرجاء مراجعة خدمة العمالء قبل تعويض أي حصة. 

  في التنسحصة  فى نظام تمهيدي المنافسة  2يمكن استبدال الالعبين بنظام المنافسة عدد. 
 

 -: االلتزام بالمواعيد

دقيقة دخول  15لالستفادة القصوي من التدريب ، الرجاء بذل قصارى جهدكم بالتواجد فى الوقت المناسب . اليسمح لالعب المتأخر ألكثر من 
 الملعب . 

 

 االنتظام ومتابعة الحضور :

 . لضمان تدريب أفضل والتقدم نحن نشجع جميع الالعبين باالنتظام فى التدريب 
 

 ة لكل سنة :تقييم وتطوير دورة كامل

  شهراً . 12إلي  9الحد األدنى للدورة الكاملة لكل مستوي من 

 ة .تاليالدورة تبدأ من منتصف سبتمبر وتنتهي فى مايو السنة ال 

  تم ترقيتة الى المستوي التالي . يلالعب إنهاء الدورة كاملة  قبل أن علي 

  . ومع ذلك يتم رفع المستوي فى يونيو أو فى سبتمبريتم تقييم الالعبين كل بضعة أشهر بغية رصد التقدم المحرز 

 لالعبين يكون مع المشرف عن النشاط الرياضي المحرز الالعبين و التقدم اداء بشأن استفسارات أي 
 مع الالعب. سائقال أوبدخول المربيه  يسمح ال 

 

 السباحة : -2
 

 . تدريب المجموعات متاح لألكاديمية 

  فى الشهر . هواحدمرة يتم إستبدال مرات الغياب فقط لألعضاء ومسموح بتبديل 

 تأخير يتم دفع الرسوم الشهرية خالل األيام العشرة األولي من كل شهر. بعد العاشر يتم إضافة غرامة  

  ،اإلشعار خالل األسبوعين األولي .% من المبلغ المدفوع للشهر التالي إذا كان 50نحن نقوم برد أو نقل في حال الدفع و عدم الحضور 



 

 
 

  غياب دون إشعار حتى العاشر من هذا الشهر ، سوف يفقد الالعب مكانة .الالدفع وعدم فى حالة 

 . اذا كان يريد الالعب االنضمام مرة أخري فى وقت الحق ينبغي له طلب جدوال زمنيا جديداً وفقا لتوافر 
 

 لسباحة " :المبادي التوجيهية واألنظمة " مناطق حمام ا

 . السباحة على مسئوليتك الخاصة 

 . محظور القفز فى حمام السباحة 

  يجب ان تكون مصحوبة مع األباء واألمهات . 8األطفال دون 

 . من يجيدون السباحة او برفقة الكبار يسمح لهم استخدام حمام السباحة  الكبير 

 أخذ دش قبل حمام السباحة . يتم 

  بالمكياج أو بالكريمات أو المستحضرات التجميل .غير مسموح نزول الحمام 

 . السباحة فقط بثوب السباحة 

 .تواجد أماكن مخصصة لألسرة لمشاهدة األطفال لمن ال يرتدي ثوب السباحة 

  سنوات بمرافقة األمهات في أيام السيدات . 7يسمح لألوالد تحت فقط 

 حمام السباحة ماستخدا عند غطاء الرأس ارتداء والفتيات السيدات من يطلب . 

 . غير مسموح بإستخدام حمامات السباحة في حالة االصابة بأمراض صدرية أو جلدية أو تناسلية 

 .غير مسموح بتغير المالبس حول حمامات السباحة ويتم ذلك في الغرف المخصصة لذلك 

 ممنوع التصوير بالكاميرا أو الفيديو في مناطق حمامات السباحة 
 

  :النادي الصحي -3
 

  تدليك - جاكوزي – غرفة بخار -غرفة ساونا 

  . استخدام أنظمة النادي الصحي على مسئووليتك الخاصة 

  المؤهل في الخدمه. المشرف يكون عندما فقطيسمح باستخدام النادي الصحي 

 . الرجاء استخدام المنشفة فى غرفة الساونا والبخار 

 . الرجاء عدم استخدام كريم أو لوسيون الجسم 

  تتعلق بالنظافة الصحية ، رجاء عدم التجول بأحذية الشوارع داخل النادي الصحي .ألسباب 

 فقط بالستيكية أكواب استخدام ويمكن. الصحي النادي في التدخين أو األكل ممنوع.. 

  الصحي النادي استخدام لهم مسموح غير أوالنزيف مفتوحة جروح من يعانون الذين األشخاص 

  البخار أو الساونا استخدام لهم مسموح غير القلب في مرض من يعانون الذين األشخاص أو الحوامل النساء. 

 الصحي النادي استخدام 12 يسمح لهم بالدخول تحت اشراف زويهم وغير مسموح لمن هم اقل سن 16 سن تحت األطفال 
 

 صالة األلعاب الرياضية و " اللياقة البدنية ": -4
 

 . برامج إنقاص الوزن 

  كمال األجسام .برامج 

 . اللياقة البدنية للمراهقين 

 . الرجاء استشارة مدرب اللياقة البدنية قبل استخدام الصالة الرياضية للمرة األولي 

  وال يسمح سنة التدريب بدون مدرب أو شخص بالغ فى صالة األلعاب الرياضية  16ألسباب تتعلق باألمان ، ال يسمح لألطفال تحت
 سنه  12من  للتدريب  لألطفال اقل

 أو جوارب . الرياضيهحذية اليسمح فقط بأو ممارسة األلعاب الرياضية بأحذية الشارع  ال يسمح 

 ال يسمح باألكل أو التدخين داخل الصالة الرياضية. 
 

 :و البيلياردو تنس الطاولة -5
 

 يرجى دفع رسوم اإليجار قبل اللعب . 

  المكان المخصص لها لديالمضارب والكرات متوفرة . 



 

 
 

 إذا فقد أو كسر المضرب ، ينبغي على الالعب دفع قيمة المضرب. 
 

 : النفس عن الدفاع وفنون الجمباز. 6
 

  المجموعات متاح  تدريب. 

 الشهر. من األولى ايام 10 خالل  الرسوم تدفع أن ينبغي 

 جمباز و فنون الدفاع عن النفسنفس الالئحة بالنسبة لمدرسة التنس صالحة لمدرسة ال. 
 

 :الجري. 7
 

  المجموعات متاح تدريب . 

 الشهر من األولى ايام 10 خالل  الرسوم تدفع أن ينبغي. 

  الجري.نفس الالئحة بالنسبة لمدرسة التنس صالحة لمدرسة 
 

 :و فنون الرسم الموسيقي. 8
 

  المجموعات متاح تدريب . 

 الشهر من األولى ايام 10 خالل  الرسوم تدفع أن ينبغي. 

  الموسيقي و فنون الرسم.الالئحة بالنسبة لمدرسة التنس صالحة لمدرسة نفس 
 

 :األغذية والمشروبات
 

 -الحفالت وأعياد الميالد يسمح بها على النحو التالي : -1
 تعليمات النادي من حيث الوقت و االماكنتفاق مع مدير التشغيل بما ال يتعارض مع اماكن الحفالت و المواعيد تكون باال 

  على مستوي صوت معقول للموسيقي كي ال تزعج األعضاء .الحفاظ 

 . يجب أخذ موافقة مسبقة من مدير األغذية والمشروبات على أي عروض فنية 

 . غير مسموح دخول المربيات المبني والمكان الوحيد المسموح به هو منطقة ألعاب األطفال 
 

 


