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الباب
التعريفات

6

7

المادة

1

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني
الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق
خالف ذلك- :
 .1القانون :قانون مجلس أبوظبي الرياضي
رقم( )4لسنة .2011
 .2المجلس :مجلس أبوظبي الرياضي.
 .3الرئيس :رئيس مجلس اإلدارة.
 .4مجلس اإلدارة :أعضاء مجلس اإلدارة.
 .5األمين العام :أمين عام المجلس.
 .6الجهات المعنية :السلطات االتحادية والمحلية
ذات الصلة.
 .7اإلدارة المختصة :إدارة الشؤون الفنية في
مجلس أبوظبي الرياضي.
 .8األندية الصحية الرياضية :هي جميع المنشآت
التجارية الخاصة المرخصة التي تمارس األنشطة
البدنية الرياضية مثل (الصاالت والمراكز الرياضية،
مراكز اللياقة البدنية ،النوادي الرياضية) .
 .9الممثل القانوني :هو مدير أو رئيس مجلس
اإلدارة أو العضو المنتدب بحسب األصول
والذي يمثل النادي قانونا في قضاياها و
تعاقداته.
 .10العضو :هو كل فرد مرتبط تحت كيان األندية
الصحية الرياضية لتقديم الخدمات او كل فرد
مستفيد من الخدمات المقدمة بناء على عقد
مبرم بين الطرفين.
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الباب
نطاق التطبيق
وأهداف الالئحة

10

11

المادة

2

نطاق التطبيق:

تسري أحكام هذا الالئحة على االندية
الصحية الرياضية التجارية المرخصة،
وللمجلس الحق في ترخيص وتنظيم
األندية الصحية الرياضية واإلشراف عليها
حسب الشروط والموصفات الموضوعه
وذلك بموجب قانون إنشاء المجلس
رقم ( )4لسنة  2011وذلك بالتنسيق مع
الجهات المعنية.

المادة

3

الهدف من الالئحة:

تهدف الالئحة إلى ضمان حد أدنى
من معايير الجودة الخاصة بممارسة
األنشطة الرياضية واالشراف الفني من
قبل المجلس على ما تقدمه هذه األندية
الصحية الرياضية إلى األعضاء المسجلين
بها في إمارة أبوظبي .

12
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الباب
إجراءات الترخيص

14

15

المادة

4

الموافقة على النشاط الرياضي:

ً
وفقا ألحكام هذه الالئحة وبعد استيفاء االشتراطات
تصدر الموافقة على األنشطة الرياضية الستكمال
إجراءات الترخيص.
مدة الموافقة سنة ميالدية واحدة تجدد بتجديد
الرخصة التجارية من قبل الجهات المعنية.
للمجلس الحق في إقتراح إيقاف ترخيص األندية
الصحية الرياضية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية
لإلشراف والرقابة على أعمال االندية الصحية
الرياضية للتحقق من إلتزامها باللوائح والنظم.

المادة

5

مستندات إصدار الموافقة على مزاولة النشاط الرياضي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

16

تعبئة نموذج طلب الموافقة.
تعبئة نموذج دراسة الجدوى.
صورة الهوية سارية المفعول.
صورة جواز السفر سارية المفعول.
اإلسم التجاري ساري المفعول (لإلصدار).
صــورة مــن الرخصة التجارية (إلضــافــة أو حذف
االنشطة).
عقد االيجار موثق.

17

الباب
الشروط والمعايير

18

19

المادة

القسم االداري على سبيل المثال :يشمل مكتب االستقبال ،
مكتب اداري  ،غرفة الفحص االولي  ،غرفة استراحة لالعضاء ،
غرفة استراحة للمدربين.
قسم المرافق الخدمية على سبيل المثال :دورات المياه  ،غرف
االستحمام  ،غرف تبديل المالبس ،خزائن المالبس ،غرفة ساونا،
غرفة بخار  ،جاكوزي (بارد  /حار) .
القسم الرياضي على سبيل المثال :موقع ممارسة االنشطةالرياضية.

6

اإلشتراطات اإلدارية :

 .1توفير نظام تشغيلي و إداري داخلي لألندية الصحية الرياضية الخاصة
يحدد شروط القبول و تسجيل األعضاء و قواعد السلوك و االنضباط
والفئات العمرية المستهدفة اضافة الى حقوق و واجبات مختلف
االطراف من األعضاء على أن يتم إعتمادها من قبل المجلس.
 .2اإللتزام بالحد األدنى  70متر مربع للمساحة المسموح بها لترخيص
نادي صحي رياضي
 .3توفير العدد الكافي من العاملين حسب عدد األعضاء و حجم النادي
والمرافق المتوفرة.
 .4أن ال يقل سن المنتسب للنادي الصحي عن  16سنة إال في حال كان
النادي الصحي مخصص لألطفال.
 .5منع تواجد المدربين الرجال في األماكن المخصصة للنساء.
 .6توفير زي للعاملين في النادي حسب االختصاص.
 .7توفير العدد المناسب من األجهزة والمعدات واألدوات الرياضية بما
يتناسب مع حجم المنشأة وعدد األعضاء.
 .8وضع لوحة األرشادات العامة متضمنة (أوقات العمل  ،أرقام
الطوارئ  ،السن القانوني  ،منع التدخين ،،،الخ).
 .9اإللتزام بتوفير اإلشتراطات الخاصة لكل نشاط رياضي مضاف إلى
االندية الصحية الرياضية.
 .10االلتزام بتوفير الموافقات الالزمة لألنشطة الغير رياضية من الجهات
المعنية.
 .11مراعاة االلتزام بعدد المشتركين حسب حجم النادي وأمكانياته.
 .12يمنع دخول غير المشتركين في أماكن ممارسة النشاط الرياضي
في النادي.
 .13االلتزام بتوفير آلية تنظيم لدخول المشتركين.
 .14االلتزام بإشترطات وإجراءت التصنيف المعتمد من قبل المجلس.
 .15يجب مراعاة توزيع االقسام داخل النادي الصحي الرياضي بما
يتناسب مع مساحة المنشأة وعدد األعضاء وهي كالتالي:
20

المادة

7

اشتراطات األمن والسالمة:

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

.9

موافقة الدفاع المدني.
صندوف اإلسعافات األولية مزود باألدوية والمستلزمات الطبية
الضرورية يناسب حجم وعدد أعضاء النادي.
حصول جميع طاقم المدربين في المركز على رخصة اإلسعافات
األولية.
تنسيق المنشأة الرياضية بمستشفى أو مركز طوارئ قريب عن
المنشأه الرياضية في حال حدوث أية اصابات طارئة داخل المنشأة.
الصيانة الدورية لألجهزة والتعاقد مع إحدى شركات صيانة
المعدات واالجهزة الرياضية و وضع سجل صيانة خاصة بكل جهاز
يتضمن تاريخ عملية الصيانة.
توثيق إصابات العمل لغرض تقييم عمليات السالمة المرتبطة بها.
توفير دليل الطرق الصحيحة ألستخدام المعدات واألجهزة الرياضية
وكل مرفق في المنشأة الرياضية.
االلتزام بالمساحات بين االجهزة الرياضية داخل المنشأة حسب
التوزيع المعتمد لكود البناء بحيث يضمن سهولة عملية االنتقال
والحركة داخل النادي بشكل آمن وسليم.
توفير إشتراطات وإحتياطات األمن والسالمة لألدوات واألجهزة
المستخدمة داخل النادي.
21

المادة

8

اإلشتراطات الفنية:

 .1توفير االجهزة والمعدات الرياضية المناسبة ذات ماركة مسجلة .
 .2مدربين معتمدين من قبل المنظمة الدولية لترخيص المدربين المحترفين
ريبس اإلمارات حسب التصنيف.
 .3يجب أن تكون أرضية االنشطة الرياضية في النادي من روبر كاوتشوك
خاصة بالتدريب أما األماكن االخرى من الباركيه أو أرضيات ملساء
قابلة للتنظيف.
 .4يجب ان تكون الصالة الرياضية مغطاه .
 .5االلتزام بعوازل الصوت في النادي.
 .6االلتزام بالحد االدنى من االنشطة الرياضية في الترخيص (لياقة بدنية
– كمال أجسام).
 .7الفصل بين مواقع ممارسة االنشطة الرياضية داخل القسم الرياضي.
 .8توفير االجهزة واالدوات الخاصة لكل نشاط رياضي.
 .9يمنع تدريب أو تأهيل ذوي اإلصابات داخل النادي إال بإشراف طبي
معتمد ومرخص من الجهات المعنية.
 .10وضع برامج رياضية معتمدة من قبل المختصين في النادي حسب
إحتياجات العضو.
المادة

9

فئة األطفال من  12سنة ومادون:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
22

يجب توفير مدربين مختصين لهذه الفئة العمرية ذو خبرة علمية وعملية.
يمنع أستخدام أي أجهزة رياضية سواء رفع أثقال أو كمال أجسام أو
لياقة بدنية.
األكتفاء باألنشطة الرياضية الحرة أو الترفيهية.
يجب على المدربين والعاملين التابعين لهذه الفئة أن يكونوا حاصلين
على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهة المعنية.
يمنع بيع أو إستخدام أي مواد غذائية مكملة أو بروتينات لهذه الفئة
إال بإشراف طبي مختص.
يجب إرفاق موافقة خطية من ولي األمر لتسجيل هذه الفئة.
توفير برنامج رياضي شامل للمتدرب وإبالغ ولي األمر للموافقة.
توفير نظام مراقبة مباشرة لولي األمر من موقع ممارسة النشاط
الرياضي.

المادة

10

فئة الناشئين من  16 – 12سنة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يجب توفير مدربين مختصين لهذه الفئة العمرية ذو خبرة علمية وعملية.
يمنع استخدام اجهزة كمال األجسام ورفع األثقال لهذه الفئة.
توفير االجهزة واآلالت الرياضية المناسبة لهذه الفئة.
يجب على المدربين والعاملين التابعين لهذه الفئة أن يكونوا حاصلين
على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهة المعنية.
يمنع بيع أو إستخدام أي مواد غذائية مكملة أو بروتينات لهذه الفئة
إال بإشراف طبي مختص.
يجب إرفاق موافقة خطية من ولي األمر لتسجيل هذه الفئة.
توفير برنامج رياضي شامل للمتدرب وإبالغ ولي األمر للموافقة.
توفير نظام مراقبة مباشرة لولي األمر من موقع ممارسة النشاط
الرياضي.

المادة

11

أصحاب الهمم:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يجب توفير تقرير طبي معتمد لوصف نوع األعاقة.
يجب توفير تقرير طبي للياقة الصحية.
يجب توفير مدربين مختصين لهذه الفئة.
توفير االجهزة واآلالت الرياضية المناسبة لهذه الفئة.
يمنع بيع أو إستخدام أي مواد غذائية مكملة أو بروتينات لهذه الفئة
إال بإشراف طبي مختص.
يجب إرفاق موافقة خطية من ولي األمر لتسجيل هذه الفئة في حال
كان دون سن  16سنة.
توفير برنامج رياضي شامل للمتدرب.
اإللتزام بإشتراطات كود أبوظبي الدولي للبناء بخصوص إجراءات
األمن والسالمة لهذه الفئة.
توفير نظام مراقبة مباشرة لولي األمر من موقع ممارسة النشاط
الرياضي.
23

الباب
تصنيف فئات األندية
الصحية الرياضية

24

25

المادة

12

فئة البالتينيوم:
اإلشتراطات:

.1
.2
.3
.4
.5

.6

مبنى منفصل لمزاولة االنشطة الرياضية على أن يكون المسمى
التجاري للمنشأة رياضي.
يشترط على المبنى أن يكون نوع المنفعة نادي رياضي في ملكية
األرض.
االلتزام بالمساحات واالشتراطات المطلوبة لمزاولة األنشطة
الخدمية الغير رياضية والحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
اإللتزام بتوفير العدد المناسب للمدربين خالل فترة العمل بما يتناسب
مع مساحة المنشأة وعدد األعضاء في النادي.
اإللتزام بتوفير ما اليقل عن عدد مدرب واحد من كل فئة خالل فترة
العمل في النادي الصحي الرياضي (فئة أولى  ،فئة ثانية  ،فئة
ثالثة) حسب إشترطات مجلس أبوظبي الرياضي.
اإللتزام بجميع اإلشتراطات اإلدارية واألمن والسالمة والفنية في

هذه الالئحة.
 .7التنظيم أو المشاركة في الدور المجتمعي على أن اليقل عن
ً
سنويا.
فعاليتين

26

المميزات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يحق له إضافة جميع األنشطة الرياضية بشرط إستيفاء اإلشتراطات
الخاصة بالمجلس والجهات المعنية.
يحق له إضافة األنشطة الغير رياضية الخدمية والتجارية بشرط إستيفاء
إشتراطات الجهات المعنية.
يحق له إستضافة وتنظيم البطوالت الرياضية بشرط توفير موافقات
الجهات المعنية.
تسجيل ومشاركة النادي في جميع الفعاليات والبرامج الرياضية في
مجلس أبوظبي الرياضي.
تقديم الدعم األعالمي للبرامج والفعاليات المجتمعية المقدمة من
قبل النادي.
تقديم الجوائز والحوافز من قبل المجلس ألفضل البرامج الرياضية
المجتمعية.
وضع النادي كنموذج رياضي رئيسي في إمارة أبوظبي مشهر من
قبل المجلس.
يحق للنادي إستضافة الدورات والورش التدريبية المقدمة من قبل
الجهات المختصة والمعتمدة من الجهات المعنية.

27

المادة

13

فئة الذهبية:
اإلشتراطات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توفير مساحة التقل عن  1000متر مربع.
الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية لألنشطة
الغير رياضية.
االلتزام بالمساحات واالشتراطات المطلوبة لمزاولة األنشطة
الخدمية الغير رياضية والحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
يقتصر نشاط المزاولة في النادي على (لياقة بدنية  -كمال أجسام)
وأنشطة أخرى رياضية مصاحبة في حال استيفاء اإلشتراطات.
يحق له إستضافة بطوالت رياضية على أن يوفر موافقات الجهات
المعنية.
اإللتزام بتوفير العدد المناسب للمدربين خالل فترة العمل بما يتناسب
مع مساحة المنشأة وعدد األعضاء في النادي.
اإللتزام بتوفير ما اليقل عن عدد مدرب واحد من كل فئة خالل فترة

المميزات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يحق له إضافة جميع األنشطة الرياضية بشرط إستيفاء اإلشتراطات
الخاصة بالمجلس والجهات المعنية.
يحق له إضافة األنشطة الغير رياضية الخدمية بشرط إستيفاء
إشتراطات الجهات المعنية.
يحق له إستضافة وتنظيم البطوالت الرياضية بشرط توفير موافقات
الجهات المعنية.
تسجيل ومشاركة النادي في جميع الفعاليات والبرامج الرياضية
في مجلس أبوظبي الرياضي.
تقديم الدعم األعالمي للبرامج والفعاليات المجتمعية المقدمة من
قبل النادي.
تقديم الجوائز والحوافز من قبل المجلس ألفضل البرامج الرياضية
المجتمعية.
وضع النادي كنموذج رياضي رئيسي في إمارة أبوظبي مشهر من
قبل المجلس.

العمل في النادي الصحي الرياضي (فئة أولى  ،فئة ثانية  ،فئة
ثالثة) حسب إشترطات مجلس أبوظبي الرياضي.
 .8التنظيم أو المشاركة في الدور المجتمعي على أن اليقل عن
ً
سنويا.
فعاليتين

28

29

المادة

14

الفئة الفضية:
اإلشتراطات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

30

توفير مساحة التقل عن  1000متر مربع.
الحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية لألنشطة الغير
رياضية.
االلتزام بالمساحات واالشتراطات المطلوبة لمزاولة األنشطة
الخدمية الغير رياضية والحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
يقتصر نشاط المزاولة في النادي على (لياقة بدنية  -كمال أجسام)
وأنشطة أخرى رياضية مصاحبة في حال استيفاء اإلشتراطات.
يحق له إستضافة بطوالت رياضية على أن يوفر موافقات الجهات
المعنية.
اإللتزام بتوفير العدد المناسب للمدربين خالل فترة العمل بما يتناسب
مع مساحة المنشأة وعدد األعضاء في النادي.
اإللتزام بتوفير ما اليقل عن عدد مدرب واحد من كل فئة خالل فترة
العمل في النادي الصحي الرياضي (فئة أولى  ،فئة ثانية  ،فئة
ثالثة) حسب إشترطات مجلس أبوظبي الرياضي.
التنظيم أو المشاركة في الدور المجتمعي على أن اليقل عن
ً
سنويا.
فعاليتين

المميزات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يحق له إضافة جميع األنشطة الرياضية بشرط إستيفاء اإلشتراطات
الخاصة بالمجلس والجهات المعنية.
يحق له إضافة األنشطة الغير رياضية الخدمية بشرط إستيفاء
إشتراطات الجهات المعنية.
يحق له إستضافة وتنظيم البطوالت الرياضية بشرط توفير موافقات
الجهات المعنية.
تسجيل ومشاركة النادي في جميع الفعاليات والبرامج الرياضية
في مجلس أبوظبي الرياضي.
تقديم الدعم األعالمي للبرامج والفعاليات المجتمعية المقدمة من
قبل النادي.
تقديم الجوائز والحوافز من قبل المجلس ألفضل البرامج الرياضية
المجتمعية.
وضع النادي كنموذج رياضي رئيسي في إمارة أبوظبي مشهر من
قبل المجلس.
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المادة

15

الفئة البرونزية:
اإلشتراطات

.1
.2
.3
.4
.5

.6

32

المساحة بين  500متر مربع الى  1000متر مربع.
االلتزام بالمساحات واالشتراطات المطلوبة لمزاولة األنشطة الرياضية.
يقتصر نشاط المزاولة في النادي على (لياقة بدنية  -كمال أجسام)
ونشاط آخر واحد فقط في حال استيفاء الشروط.
اإللتزام بتوفير العدد المناسب للمدربين خالل فترة العمل بما يتناسب
مع مساحة المنشأة وعدد األعضاء في النادي.
اإللتزام بتوفير ما اليقل عن عدد مدرب واحد من كل فئة خالل فترة
العمل في النادي الصحي الرياضي (فئة أولى  ،فئة ثانية  ،فئة ثالثة)
حسب إشترطات مجلس أبوظبي الرياضي.
اليسمح بإضافة أي نشاط غير رياضي في النادي.

المميزات:

.1
.2
.3
.4

يحق له إضافة نشاط تجاري غير رياضي واحد مع األنشطة الرياضية
بشرط إستيفاء إشتراطات الجهات المعنية.
تسجيل ومشاركة النادي في جميع الفعاليات والبرامج الرياضية في
مجلس أبوظبي الرياضي.
تقديم الدعم األعالمي للبرامج والفعاليات المجتمعية المقدمة من
قبل النادي.
وضع النادي كنموذج رياضي رئيسي في إمارة أبوظبي مشهر من
قبل المجلس.
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الباب
األحكام العامة
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المادة

16

يجب على النادي اإللتزام بما يلي:

.1
.2
.3
.4

.5
.6

عدم السماح بالتدخين داخل المنشآت والمرافق التابعة لألكاديمية
الرياضية مع وضع تحذيرات إرشادية بالمنع بمكان بارز داخل المنشأة.
عدم بيع أو ترويج المواد أو المكمالت الغذائية دون الحصول على
موافقة الجهات المعنية.
عدم التعامل مع المصابين إال لألشخاص المصرح لهم بذلك.
عدم السماح بإستخدام أو تداول أو بيع األدوية أو العقاقير البنائية،
ً
طبقا للكود الصادر عن الوكالة
أو المنشطات أوالمواد المحظورة
الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية.
تنفيذ تعليمات األمن و السالمة و الصحة التي تصدر من الجهات
المختصة.
التأكد من إلتزام األندية الصحية الرياضية واألعضاء بهذه الالئحة
طوال فترة سريانها.
المادة

17

الرقابة:

يحق للمجلس القيام بالدور التنظيمي على االندية الصحية الرياضية
وذلك باالشراف والرقابة على األداء الفني واألداري و بالتنسيق مع
الجهات المعنية فيما يخص مراقبة االندية الصحية الرياضية الخاصة
للتحقق من قيامها بتنفيذ كافة االحكام والشروط المنصوص عليها في
هذه الالئحة.
المادة

18

ً
فورا بعد اإلعتماد من قبل مجلس أبوظبي
يتم العمل بهذه الالئحة
الرياضي.
مجلس أبوظبي الرياضي

36

37

@Abudhabisc

@abudhabisc

Abu Dhabi SC

ADSC ADSC

g+ ADSC ADSC

