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  مقدمة

 الصحة العامة، كما أن لها أهمية كبيرة في تنمية القدرات الجسدية، والذهنية، للمحافظة علىتمثل الرياضة عنصرًا أساسيًا 

 المراحل العمرية المختلفة.لجميع أفراد المجتمع صغارًا كانوا أم كبارًا، ذكورًا أو إناثًا خالل  والنفسية

وجاذبة، كما  إيجابية بيئة في العيش يتيح ومحيط صّحي، حياة بنمط أفراده ينعم مجتمع حيوي كما تعتبر من أهم أسس بناء

عالمية  مراتب إلى تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوصول تحقيق أجل من بأنواعها الرياضات أن تشجيع

 .2030كذلك من أهداف رؤية المملكة متقدمة يعتبر 

 

  األهداف

حيث ُيمارس ذلك النشاط الهام بطريقة تحقق  المباني الرياضيةلضبط عملية إنشاء وتطوير  االشتراطاتتم إصدار هذه 

ختلف درجاتهم بهدف إعطاء المستثمرين بمو ،والمجتمع في نفس الوقت الفرداألهداف العامة، وتلبي كذلك طموحات 

 .المجال الرياضيستثمار في من الفرص لإلالمزيد 
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 نطاق التطبيق

ق أحكام قائم وف لنشاط رياضياو ترخيص  مباني رياضيةالمتطلبات الخاصة بالموافقة على تأسيس  االشتراطاتهذه  توضح

، وتعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية أنظمة البناء واستعماالت األراضي المعتمدة من جهة االختصاص في المدن والقرى 

هذا اإلصدار في كافة األعمال ذات العالقة، ولها الحق كذلك في  تطبيقواإلسكان هي الجهة المنوط بها إصدار ومتابعة 

شرح وتفسير بنود هذا اإلصدار وإجراءاته ومتطلباته، وال يعتمد أي تعديل في تلك اإلشتراطات إال بعد الموافقة عليه كتابيًا 

تعارض يطبق كود البناء السعودي  وفي حال وجود أيمن قبل الوزارة ويعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذا اإلصدار بعد اعتماده، 

 ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

 استثناء التطبيق

 مثل: التي تقوم الدولة بتنفيذهاهذه االشتراطات الواردة بهذا اإلصدار على المنشآت الرياضية  تنطبقال 

  .االستادات الرياضية 

 .المدن الرياضية 

 .حمامات السباحة األولمبية 

 التي يتم إنشاؤها داخل المباني المختلفة بغرض االستخدام الخاص. المسابح الخاصة 
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 مصطلحات وتعريفات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزارة:

 قروية واإلسكان.وزارة الشؤون البلدية وال

 

 األمانة/ البلدية:

شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه 

 .التنفيذية

 

 :كود البناء السعودي

ولوائح تنفيذية ومالحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السالمة مجموعة االشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة 

 .العامة

 

 :التنظيم المكاني متطلبات

 .ونحوها ،واألسوار، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، واالرتفاعات، االرتداداتالبلدية التي توضح  اإلشتراطات

 

 الموقع:مساحة 

 .حدودهاداخل  والمحصورةرض األقطعة لالكلية  المساحة

 

 :الشارععرض 

  شارع.جانبي ال على الملكيةحدود  بين األفقية المسافة هي

 

 البناء:نسبة 

 الموقع مساحة على المربع بالمتر األرضيالبناء عليه بالدور  المسموح األقصىلناتج قسمة مساحة الحد  المئوية النسبة

 .بعد التنظيم المربع بالمتر اإلجمالية

 

 االرتدادات:

 الموقع.وحدود ملكية  المبنىحدود  ينالفاصلة ب المسافات

 

 بو:القدور 
متر من منسوب منتصف رصيف 1.20سقفه عن  أعلىهو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور األرضي فقط، وال يزيد منسوب 

 ثر من شارع من جميعالواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو لألراضي الواقعة على أك

 تلك الشوارع.
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 :األرضيالدور 

 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها 1.20عن  منسوب أرضيته )وجه بالط األرضية( ارتفاعهو الدور الذي ال يزيد 

 .المدخل الرئيسي

 

 :الترخيص البلدي

ممارسة النشاط وفق االشتراطات والمتطلبات موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على 

ـ "الترخيص المنظمة له،  ."ويشار إليه فيما بعد ب

 

  للدور: الداخلي االرتفاع صافي
 .أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهرتشطيب صافي المسافة الرأسية من مستوى 

 

  االرتفاع الكلي للمبنى:

 .منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بالطة سطح المبنىالمسافة الرأسية المقاسة من 

 

 :البناءمساحة  إجمالي

مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور واألفنية الداخلية المكشوفة، 

 رض )أدوار القبو(.والمظالت المفتوحة، وأدوار الميزانين وأدوار مواقف السيارات تحت األ

 

  :ميزانينلدور ا
ُ                ثلث مساحة الطابق الموجود به، وي سمح بزيادة هذه  ههو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، وال تتجاوز مساحت                               

 المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.

 

 :اإلعاقةلشخص ذو ا

ي قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو فبشكل مستقر  جزئيأو  كليقصور  إلىشخص مصاب بإعاقة تؤدي  كل

 .اإلعاقةذوي  غيري ظروف أمثاله من فالحركية أو النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية 

 

 :السعوديةالقياسية  المواصفات
 السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة 

 

 تأريض:ال
توفير السالمة للمنظومة بهدف من جهة أخرى  شبكة أجهزة من جهة وكتلة األرضكهربائي بين جهاز كهربائي أو  اتصال

 .المحلالكهربائية وللعاملين في 

 

 :العمراني الكود

تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها سلسلة من اإلرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي 

 .في التنمية العمرانية
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 :مباني الرياضيةال

 :إلىالمباني الرياضية تنقسم 

  :األندية الرياضية

قد الدوريات والمقرات التي تمارس فيها األنشطة الرياضية المعتمدة من االتحادات السعودية لغرض المنافسة في هي 

 تشمل على مالعب مفتوحة أو مغلقة أو صاالت رياضية.

 

  :األكاديميات

ديد من والتدريب للعويشمل ذلك التعليم ، ويكون له اتحاد معني في المملكة، نشاط تعليمي في مجال الرياضةمقر ل أي

 ياضة تشمل مالعب مفتوحة أو مغلقة.حسب أنشطة وزارة الر الرياضات

 

 الرياضية:المراكز 

متعددة األغراض والتي يمكن ألعضائها ومرتاديها ممارسة عدة أنواع الرياضية                     ً            األماكن التي تشمل عددا  من الصاالت هي  

الرياضية مثل: رياضة بناء األجسام، ورياضات الدفاع عن النفس مثل الجودو والكاراتيه وغيرها، وأيضا رياضات  من األنشطة

افق والمر، والبلياردو، والتزلج، والسباحة، الكرة الطائرة، وكرة السلة وغيرها من األنشطة الرياضيةمثل تنس الطاولة، 

 .الرياضية بما يتوافق مع اشتراطات اللعبة

 

 :الرياضية الصاالت

 .واليد والطائرةصالة رياضية لكرة السلة مثل  من األنشطة الرياضيةأو أكثر هي صالة واحدة مغلقة يمارس فيها نوع واحد  

 

 :لمالعب المفتوحةا

 .المراكز الرياضيةو األندية لممارسة كرة القدم، أو اي نوع من األنشطة الرياضية التي تمارس في ةعب مفتوحمال

 

 :أندية الرماية

 اآلتي:وتكون على النحو منشآت تمارس فيها الرماية باألسلحة الفردية، والرياضية هي  

 .ميدان الرماية الخارجي .أ

 .ميدان الرماية الخارجي المغلق .ب

 ميدان الرماية الداخلي. .ج
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 متطلبات الترخيص 1  

 
 

 

واإللغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية والئحته واإليقاف تكون إجراءات اإلصدار والتجديد والتعديل  .1

 .التنفيذية

 المدني قبل إصدار الترخيص.يجب الحصول على موافقة الدفاع  .2

 .يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي .3
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 المكانيةالمتطلبات  2  

 
 

 

  اشتراطات الموقع 2-1

 ائممن مبنى قجزء ضمن  )اندية الكاراتيه، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة وغيرها(مثل األندية الرياضية  يسمح بإقامة .1

على شارع تجاري  المدينة أطرافعلى  مخصص لالستخدام )التجاري أو الترفيهي( داخل المدن أو خارج الكتلة العمرانية

 .أو طريق إقليمي

خصص م موقع مستقلاألندية الرياضية مثل )اندية الكاراتيه، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة وغيرها( في  يسمح بإقامة .2

 طريق إقليمي متصالً بشبكة الطرق الرئيسية.على لالستخدام )التجاري أو الترفيهي( داخل المدن 

وقع مكرة القدم التي تتضمن داخلها مالعب ومرافق رياضية متعددة( في  أنديةاألندية الرياضية مثل ) يسمح بإقامة .3

 طريق إقليميعلى ومخصص لالستخدام )التجاري أو الترفيهي( خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة  مستقل

 .متصالً بشبكة الطرق الرئيسية

 مخصصموقع مستقل أو  جزء من مبنى قائمضمن  الرياضية والمالعب المفتوحة والصاالتالمراكز  يسمح بإقامة .4

ق أو طريعلى شارع تجاري لالستخدام )التجاري أو الترفيهي( داخل المدن أو خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينة 

 إقليمي.

و أ مخصص لالستخدام )التجاري أو الترفيهيموقع مستقل أو  جزء من مبنى قائم ضمناالكاديميات  يسمح بإقامة .5

 أو طريق إقليمي.شارع تجاري المدينة  أطرافعلى العمرانية ( داخل المدن أو خارج الكتلة التعليمي

 .أو طريق إقليمي تجاريشارع على داخل المدن  جزء من مبنى قائم ضمن الرماية أندية يسمح بإقامة .6

 .خارج الكتلة العمرانية على أطراف المدينةموقع مستقل  فيالرماية  أندية يسمح بإقامة .7

 ضمن نطاق إشرافها.الواقع  وهيئات تطوير المدن والجهاتأخذ موافقة الهيئات الملكية يجب  .8
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  رتداداتاإلووعدد األدوار ونسبة البناء المساحة  2-2
 رماية.ال أنديةبإستثناء  وال يشترط حد أدنى للمساحاتعلى قدرة المستثمر،  يتم تحديد مساحة وأبعاد الموقع بناءً .1

  .اداتواالرتدبناء الدوار ونسبة األالتقيد بأنظمة وضوابط البناء المعمول بها ضمن المنطقة التخطيطية لتحديد عدد  .2

فق عليها ، وتوافي المواقع المستقلة الرياضية لألنديةدراسة مرورية  الوزارةالمؤهل من قبل  الهندسي يقدم المكتب .3

لتقييم تأثير الحركة المرورية واالستخدامات والطرق المحيطة مع أهمية األخذ الجهات ذات االختصاص باألمانة/البلديات، 

 باالعتبار االشتراطات الصادرة من وزارة الرياضة.

 مظهر العامال 2-3
 أن تكون الساللم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود الملكية. .1

 تكون اللوحات حسب دليل اشتراطات اللوحات التجارية. .2

 التصاميم للمراجعة واالعتماد.تقديم  .3

 ."ال يسمح بواجهة زجاجية" تماماً مصمته أن تكون واجهة المبنى يجب  جزء من مبنى قائمالرماية ضمن  أنديةاذا كانت  .4

 اقع المستقلة والمواقف كحد أدنى.تشجير محيط المو .5

 بها النشاط.يجب تصميم الواجهات في المبنى المستقل وفق الكود العمراني للمنطقة الواقع  .6

 مواقف السيارات 2-4

 

 
 

 

 عدد مواقف السيارات(: 1)جدول رقم 

 عدد المواقف المطلوبة النشاط

 مساحة البناءمن  2م100/  مواقف 6 مراكز / الصاالت الرياضيةال/  األندية

 مساحة البناءمن  2م100/  مواقف 4 الرماية أنديةاالكاديميات/ المالعب المفتوحة/ 
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 الفنيةالمتطلبات  3

 

 

 
 

  الفنية المتطلبات 3-1
بتطبيق متطلبــات كود البنــاء الســـــعودي،  االلتزام .1

والمعايير والمتطلبات الفنية الموضحة أدناه، مع تنفيذ 

جميع األعمال والتجهيزات والمواد طبقًا للمواصــــفات 

 ياضةالر وزارةالقياسية السعودية، وااللتزام باشتراطات 

، ومتطلبـات المـديريـة العامة من النـاحيـة التشــــغيليـة

 للدفاع المدني.

باعتماد كافة أعمال التصـــميم واإلشـــراف على  زامااللت .2

 لمراكزوا األكــاديميــاتو الريــاضــــيــة لألنــديــةالتنفيــذ 

دية وأنوالصاالت والمالعب الرياضية والمسابح الجديدة 

التي يتم إنشـــاؤها من قبل مكاتب اســـتشـــارية الرماية 

وكذلك التنفيذ بواســــطة مقاولين الوزارة مؤهلة لدى 

 الهيئة السعودية للمقاولين.مؤهلين ومعتمدين من 

لتزام بتطبيق متطلبات فيمـا يخص نشـــــاط الرمـايـة، اال .3

 .وزارة الداخلية، واالتحاد السعودي للرماية

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معماريةالمتطلبات ال 1.1.3
العزل الصــــوتي الالزم بالحوائط الخارجية حســــب توفير   .1

الضـوضاء الصـادرة عن لمسـتويات ( وطبقًا 2الجدول رقم )

 .www.ncm.gov.sa، الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 المسمى
      ً نهارا  

 )ديسبل(

     ًمساء 

 )ديسبل(

    ًليال 

 )ديسبل(

 المراكز / الصاالت

 الرياضية
60 55 50 

(: الحدود المسموح بها من الضوضاء الخارجية 2) جدول رقم

 الحر بالنسبة لضوضاء المجتمع للحقل

 

مراعاة الخصــوصــية وعدم كشــف الجوار في حالة وجود  .2

  فتحات ناحية المجاور غير التجاري.

تشـــطيب أرضـــيات المالعب بمواد مناســـبة لنوعية اللعبة  .3

التي تمــارس عليهــا طبقــا للمواصــــفــات القيــاســــيــة 

 ، ومتطلبات االتحادات السعودية.السعودية

http://www.ncm.gov.sa/
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ة واأللعاب الرياضــية المختلفة من تركيب وتشــغيل األجهز .4

قبل شـركات متخصـصـة في هذا المجال، مع ضـرورة عمل 

 .الصيانة الدورية الالزمة

ســــمح بـإضـــــافـة منطقـة لأللعـاب اإللكترونيـة بـالمركز ي  .5

 الرياضي.

المراكز ال يســـمح بممارســـة نشـــاط العالج الطبيعي داخل  .6

 .الرياضية والصاالت

ــــافــة بين حـدود في المالعــب المفتوحــة ال تقــل   .7 المســ

 م.2 الملعب )خط التماس( وشبك الحماية عن

 التابعات للمركز الرياضـــييســــمح بســــكن العامالت فقط  .8

 في المالحق العلوية. النسائي

 لمركزاالنادي وفي  لضيافة األطفال يسمح بتخصيص مقر .9

 .2م50بمساحة ال تقل عن  ةالنسائي ةالرياضي والصالة

رجــل  125( لكــل 1ض )توفير دورات ميــاه بمعــدل مرحــا .10

شـــخص طبقًا  200ســـيدة وحوض لكل  65( لكل 1ومرحاض )

( من كود البناء السعودي 29للمعدالت الموضحة بالباب )

 (.SBC201العام )

األرصــــفة الخارجية عمل أرضــــيات المناطق المكشــــوفة و .11

لتصـــريف األمطار  %2 بميول في اتجاه الصـــرف ال تزيد عن

 .ومياه الغسيل

يســـمح بإقامة القبو على حدود مســـطح الدور األرضـــي  .12

 فقط، ويسمح باستخدامه لألغراض التالية: 

 .مواقف السيارات .أ

 الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية. .ب

في اتجاه  الخـارجي اللتزام بـأن يصــــمم ميـدان الرمـايـةا .13

ــاتجــاه  ــث تكون األهــداف ب مخــالف التجــاه الشــــمس بحي

 الشمال أو الجنوب.

ر أماكن مخصـصة لموظفي اإلدارة، وأخرى للحراسة توفي .14

واألمن، وورش لصــيانة وتنظيف األســلحة بميدان الرماية، 

 ومنطقة كافتيريا ومواقع جلوس للمتفرجين.

اللتزام بأن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من ا .15

 خالل بوابة واحدة.

خاص لألســــلحة وآخر للذخيرة  .16 االلتزام بتوفير مســــتودع 

 دان الرمايةبمي

توفير اإلضــاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل  .17

ــاني، ويلزم أال تقــل مســــــاحــة النوافــذ عن  من  %8المب

مســــاحة أرضــــية الفراغ، الذي يتم إضــــاءته وتهويته، مع 

الكود السعودي تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من 

يد الطاقة للمباني غير الســــكنية (، كما SBC-601) لترشــــ

يجوز اســـتخدام اإلضـــاءة والتهوية الصـــناعية حال تطلبت 

 ظروف التشغيل ذلك.

ـــاد وحماية البيئة بعد  .18 اخذ موافقة الهيئة العامة لألرصــ

 يمياتاألكادتحديد مستويات الضوضاء لألندية الرياضية و

 الرماية. أنديةو

ــة  االلتزام بتوفير غرفــة .19 تحكم ومراقبــة لميــدان الرمــاي

ــة ممكنـة  يمكن من خاللهــا الحصــــول على أقصــــى رؤي

 للميدان ونقل األوامر.

 

 االنشائية متطلباتال 2.1.3

كود البناء الســعودي الصــادر  متطلباتااللتزام بتطبيق  .1

عن اللجنة الوطنية لكود البناء الســــعودي في العام 

، (SBC301-306)]مجموعــة األكواد االنشــــــائيــة  2018

www.sbc.gov.sa يخص جميع أعمــال التصــــميم  فيمــا

ـــات واالعمال  ـــاســ والجودة لجميع أعمال التربة واألســ

  .اإلنشائية

مراعــاة أثر تحرم مجموعــات المســــتخــدمين/الجمهور  .2

على األسقف ذات البحور الواسعة ومدرجات الجمهور 

 . (Crowd synchronized movement)حال تواجدها 

التأكد من كفاءة نظم مقاومة األحمال العرضــــية يتم  .3

ية األكـاديميـاتلألنـديـة و  والمراكز والصـــــاالت الريـاضــــ

 من المنشئات المعدنية. والمالعب المفتوحة

مراعاة أحمال الزالزل للنظم اإلنشـــــائية الغير تقليدية  .4

لألحمــال  كود الســــعوديالوالغير منتظمــة حســــــب 

ــــتـخــدم فـي  (SBC301) والـقـوى ــة لـألالـتـي تســ نــدي

ـــاالت الرياضــــية والمالعب  واألكاديميات والمراكز والصــ

ــت المعــدات  ،المفتوحــة ــأكــد من أمــان تثبي كمــا يتم الت

 نشائية.اإلغير الوالعناصر 

اخذ اوزان المياه والتأثير الديناميكي لها على العناصـــر  .5

المحيطة بالمباني التي تحتوي على حمامات ســــباحة 

 .اإلنشائي للمبنىأو خزانات مياه ضخمة ضمن النظام 

ـــائية للفتحات داخل العناصــــر  .6 مراعاة المتطلبات االنشــ

ـــائية وزيادة التســــليح حولها حســـــب  كود البناء االنشــ

ــة لكود البنـاء  ــة الوطني ــــادر عن اللجن الســــعودي الصــ
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]مجموعة األكواد االنشائية  2018السعودي في العام 

(SBC301-306) ،www.sbc.gov.sa]  عنــد عمــل فتحــات

تكييف والتمـديـدات الصــــحيـة داخل العناصــــر ممرات ال

 .االنشائية

مراعـاة فصـــــل األجزاء ذات االرتفـاعـات واالحمـال الكلية  .7

 المختلفة في المباني بفواصل حركة انشائية.

 االلتزام بأن تتم جميع اعمال االشـــراف على التنفيذ بناءً .8

واختبارات  جســـــاتعلى المخططات المعتمدة، وتقرير 

متضـــمنة اعمال تنفيذ األســـاســـات واإلنشـــاءات،  التربة

وعمل اختبارات ضــــبط الجودة من قبل مكتب هندســــي 

ــل واالعتمــاد  ــأهي ــــب إجراءات الت مؤهــل ومعتمــد حســ

 .بالوزارة

عــدم اإلضــــرار بــالطرق والمرافق والبيئــة المحيطــة  .9

بالموقع )ممرات المشاة، المسارات المخصصة للدراجات 

جاع الشــيء إلى أصــله حال الهوائية( أو المجاورين، وإر

حـدو  أي تلفيات، وســـــد جوانـب الحفر وتأمينها، مع 

 ضرورة االشراف الهندسي على كافة األعمال.

 

متطلبات االستدامة وكفاءة  3.1.3

 الطاقة

ـيد اســـتخدام الطاقة  .1 تطبيق متطلبات االســـتدامة )ترشــ

والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام 

والخامات المناســــبة وغير الضــــارة بالبيئة( في المواد 

من مرحلة التصــــميم، ثم  جميع مراحل المشــــروع ابتداءً

التنفيذ، وكذلك أثناء التشغيل، وينبغي تحقيق متطلبات 

الفصل الثالث عشر الخاصة باالعتبارات التصميمة لترشيد 

 المذكورة في متطلباتاســــتخدام الطاقة الواردة بال

الســـعودي الصـــادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء  كود

كـود الـبـنــاء . ]2018الـبـنــاء الســـــعـودي فـي الـعــام 

ــــعــــام ــــــعــــودي ال ــــــل )SBC201) الســ ــــفصــ (، 13(، ال

www.sbc.gov.sa.] 

االلتزام بعزل أســــطح المبـاني ضـــــد الرطوبة والحرارة،  .2

الحراري وكذلك معالجة الحوائط الخارجية لتوفر العزل 

لخاصة بأعمال العزل الواردة ا المطلوب طبقًا للمتطلبات

كود البناء الســــعودي الصــــادر عن اللجنة الوطنية في 

. ]الـكود 2018لـكـود الـبـنــاء الســـــعـودي فـي الـعــام 

الســــعودي لترشــــيـد الطـاقـة للمبـاني غير الســــكنية 

(SBC601 كود البناء السعودي العام ،)(SBC201 الفصل )

(720،) www.sbc.gov.sa .] 

 

 

 متطلبات الوصول الشامل 4.1.3

االلتزام بتحقيق متطلبــات األشــــخــاص ذوي اإلعــاقــة   .1

ـــاع  بهـدف تيســــير وتســــهيـل حركتهم وتهيئـة األوضــ

واألبعـاد والفراغـات المنـاســــبـة الســــتخـدامهم طبقًا 

ــــل ) ــات الفصــ ــاب )1009لمتطلب كود البنـاء ( من 11( والب

ــة  ــــادر عن اللجن ــة لكود البنـاء الســــعودي الصــ الوطني

 الســــعودي . ]كود البناء2018الســــعودي في العام 

(، 1009( والـفصــــــل )11(، الـبــاب رقـم )SBC201)الـعــام 

www.sbc.gov.sa ،الدليل اإلرشـــادي للوصــول  وحســـب

الشــــامل في البيئة العمرانية الصــــادر عن مركز الملك 

ــــ ــــا  اإلع ــــح ــــمــــان ألب ــــــل ــــام ســ  2010اقــــة فــــي ع

[www.kscdr.org.sa.] 

 دينالمرتاااللتزام باسـتخدام اللوحات اإلرشـادية لتوجيه  .2

في في المواقف والممرات والمسـاحات طبقًا لما ورد 

كود البناء الســـعودي الصـــادر عن اللجنة الوطنية لكود 

. ]كـود الـبـنــاء 2018الـبـنــاء الســـــعـودي فـي الـعــام 

 (،1009-10)( الــفصــــــل SBC201) الــعــام الســــــعــودي

[www.sbc.gov.sa] . 

ــه إلى يلزم   .3 مخـارج اســــتخــدام عالمــات الخروج للتوجي

( 1013وســاحات التجمع طبقًا لما ورد بالفصــل ) الطوارئ

كود البناء الســــعودي الصــــادر عن اللجنة الوطنية من 

ــاء الســــعودي في العــام  البنـاء . ]كود 2018لكود البن

 [. www.sbc.gov.sa ،(SBC201السعودي العام )

التي يزيد ارتفاعها عن المنشــــأة الرياضــــية يجب تزويد  .4

صـــول الشـــامل دورين بالمصـــاعد الكهربائية لخدمة الو

 .واألشخاص ذوي اإلعاقة

تخصــــيص مواقف ســــيارات لذوي اإلعاقة بالقرب يلزم   .5

ـــاعد باألعداد والنســــب من  المداخل الرئيســــية والمصــ

( طبقا لكود البناء السعودي 3الموضحة بالجدول رقم )

العام الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 

. ]كـود الـبـنــاء الســـــعـودي الـعــام 2018فـي الـعــام 

http://www.sbc.gov.sa/
http://www.sbc.gov.sa/
http://www.sbc.gov.sa/
http://www.sbc.gov.sa/


 م2021 –هـ 1442                                                             المباني الرياضية                                                                                                              اشتراطات                         14 14

(SBC201 ،)www.sbc.gov.saزام بــاألبــعــاد [، مــع االلــتــ

والمواصفات الموضحة بدليل مواقف السيارات الصادر 

  .عن الوزارة

 

 

الحد األدنى للمواقف  إجمالي عدد المواقف

 المطلوبة

1-25 1 

26-50 2 

51-75 3 

76-100 4 

101-150 5 

151-200 6 

201-300 7 

301-400 8 

 من مجموع المواقف 2% 501-1000

موقف باإلضافة الى موقف 20 موقف 1000أكثر من 

موقف بعد  100واحد لكل 

 موقف 1000ال

 (: عدد مواقف سيارات ذوي اإلعاقة3) جدول رقم

 

 الكهربائيةمتطلبات ال 5.1.3
تطبق أحكام هذه االشــــتراطات عند تصــــميم وتنفيذ وتركيب 

وتشغيل وصيانة كل األنظمة واألجهزة والتركيبات الكهربائية 

الخفيف للمباني والمنشــــآت المحددة ضــــمن وأنظمة التيار 

 وفق اآلتي: نطاق هذا اإلصدار

السعودي الكود من  (718) تطبيق متطلبات الفصل رقم .1

، لضــمان توفير اإلضــاءة الصــناعية (SBC401)الكهربائي 

الكافية للخروج اآلمن والســــيطرة على تحركات األفراد 

والصـــــاالت  والمراكز األكـاديمياتلألنـديـة الريـاضــــيـة و

ية واندوالمسابح العامة  المفتوحة والمالعب الرياضية

ــة  مع  المعــدة لتواجــد أعــداد كبيرة من األفرادالرمــاي

 :تطبيق االتي

تقســــيم وحدات اإلنارة في المكان على عدد إثنين  .أ

أو أكثر من دوائر التغذية الكهربائية، ووضــــع مفاتيح 

متاحة أو معدات التحكم في اإلنارة بحيث تكون غير 

فرد  50للجمهور في الصاالت المعدة لتواجد أكثر من 

 718:53)و  (718:55-9مع تطبيق متطلبــات البنود رقم

 .(SBC401)الكهربائي السعودي الكود من 

توفير إنارة الطوارئ الالزمة في المكان مع مصــدر  .ب

كهربـاء احتيـاطي مؤمن )مثـل البطـاريـات الكهربـائية( 

في حال انقطاع مصـــدر وذلك لتوفير التغذية الالزمة 

طبقًا لمتطلبـات البنود أرقام  الكهربـاء األســـــاســــي،

حماية الســــعودي لل كودال  من  604)و 1013و (1008

 .(SBC801)من الحرائق 

السعودي الكود من  (702) ق متطلبات الفصل رقمتطبي .2

الخــاص بــالمســــــابح، وتقــديم (SBC401) ي الكهربــائ

دمة ابق لألنظمـة الكهربـائيـة المســــتخمخططـات الطـ

(Electrical Systems Floor plans)  ـية والمقاطع الرأســ

(Vertical  Sections  ) الالزمة لبيان األعمال الكهربائية

مع االلتزام المعرضـــــة للرطوبـة داخـل حـدود المنـاطق 

بمتطلبــات األمــان والحمــايــة في هــذه المنــاطق 

 المنصوص عليها في الفصل أعاله.

 under دات اإلنارة المغمورة تحت الماء فيما يخص وح .3

water lighting  (، يلزم 0بداخل جسـم المســبح )منطقة

 تطبيق اآلتي لتجنب مخاطر الصعق الكهربائي:

طاقة كهربائية ذي جهد ال يتم تغذيتها من مصـــدر  .أ

ــد عن ) ــار المتردد 12يزي ــت للتي ( 30أو ) 12V-AC( فول

، مع تطبيق متطلبات 30V-DCفولت للتيار المســتمر 

الكهربائي الســـعودي الكود من  (715)الفصـــل رقم 

(SBC401). 

االلتزام بالجهود التشـــغيلية والجهود اآلمنة فائقة  .ب

االنخفاض لمصــادر التغذية الخاصــة بمصــادر الطاقة 

-702:41 رقم طبقًا لمتطلبات البنودالمراد توصـــيلها 

الكهربائي الســــعودي الكود من  4-41)و (0.3.101.1

(SBC401)أعمــال  ، وذلــك ينطبق أيضــــــا على أي

 (.0كهربائية داخل جسم المسبح )منطقة 

ــنــد رقــم  .ج ــب ــبــات ال ــطــل الـكـود مــن  (102-702:55)مــت

 .(SBC401)الكهربائي السعودي 

ـــدار الهيئة الســــعودية للمواصــــفات  .د متطلبات إصــ

-SASO-GSO-IEC-60598-2 18 والمقاييس والجودة

، وأن يكون ذلـك واضــــحـًا في المواصــــفـات الفنية 

 المقدمة.

متطلبـات الحمـايـة الالزمـة لوحـدات اإلنـارة ذات تطبيق  .4

(، Metal Halideالمصابيح الزئبقية أو الهاليد المعدنية )

 في المناطق المعرضــــة فيها للكســــر داخل الصــــاالت

http://www.sbc.gov.sa/
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 والمسابح طبقًا لمتطلبات المفتوحة الرياضية والمالعب

 .NFPA 70) (من (E 410.10)البند رقم 

و البنود  54)و  52 و (43تطبيق متطلبات الفصـول أرقام  .5

 Annex F.51والملحق رقم  (8.2.1.1-84)و  (6.3-53) رقم

فيما يخص  (SBC401)الكهربائي الســــعودي الكود من 

المتطلبات الكهربائية للمعدات الميكانيكية ومضــــخات 

 المياه.

 (،SBC201) بيق متطلبــات الكود الســــعودي العــامتط .6

الحماية  وكود (،SBC401) الكهربائي والكود السـعودي

وأصــــول الصــــناعة في األعمال  (،SBC801) من الحريق

الكهربائية بما يشــــمل التمديدات، والتركيبات الداخلية، 

والخارجية متضــــمنة متطلبات األمن والســــالمة ونظم 

الكشــف واإلنذار ومضــخات الحماية من الحريق وإضـاءة 

وســـــائـل ومســـــارات الهروب ونظم تغـذيـة الطوارئ 

واإلضـــاءة الصـــناعية  والحماية من والتأريض والقواطع 

الصــــواعق ومتطلبات الظروف المناخية، كما يوصــــى 

بتطبيق متطلبات كفاءة الطاقة الكهربائية للمباني غير 

يد الطاقة ضــــمن  الســــكنية الكود الســــعودي لترشــــ

مع فصـــــل األنظمة  (SBC-601) للمباني غير الســــكنية

والشــــبكات المختلفة، وضــــمان مطابقة جميع المواد 

 للمواصفات القياسية السعودية.

ــة  .7 االلتزام بــأن تكون لوحــات توزيع الكهربــاء الرئيســــي

ــة وال يتم فتحهــا إال عن طريق  ولوحــات التحكم مقفل

أدوات أو مفاتيح خاصــة، أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، 

ــة  وتكون لوحــات وغرف ومحطــات الكهربــاء الخــارجي

المخصصة لتغذية المشروع داخل حدود الموقع الخاص 

 بالمشروع.

بتطبيق دليــل الخــدمــة  المكتــب الهنــدســــييتعهــد  .8

تحديد مواقع و الكهربـائيـة وكود التوزيع الســــعودي

ومســاحة غرف الكهرباء المطلوبة مع االلتزام بتصــميم 

شبكات وأنظمة الجهد المنخفض ولوحات التوزيع بجهد 

ــت والتردد  400-230أطوار 3 هرتز، إال إذا تطلـب 60فول

 توفير جهد مختلف من قبل مقدم الخدمة الكهربائية.

االلـتـزام بــاجـراء الـفـحـص الــدوري لـجـمـيـع الـمـعــدات  .9

 والتركيبات الكهربائية وإصالح أي عطل أو خلل.

فيمــا يخص أنــديــة الرمــايــة، االلتزام بتوفير نظــام  .10

جميع مواقع يغطى   CCTVتليفزيوني للمراقبــة

النــادي مع االلتزام بمتطلبــات وزارة الــداخليــة فيمــا 

 يتعلق بهذا النظام.

متطلبـات كفـاءة الطـاقـة لألنظمـة الكهربـائيـة الواردة  .11

كود البناء الســــعودي الصــــادر عن اللجنة الوطنية في 

. ]الـكود 2018لـكـود الـبـنــاء الســـــعـودي فـي الـعــام 

 الســــعودي لترشــــيـد الطـاقـة للمبـاني غير الســــكنية

(SBC601( كـود الـبـنــاء الســـــعـودي الـعــام ،)SBC201 )

ـــــــام ــ ـــــــفصـــــــــــــول أرق ــ (، UM-SECTION9&9) ال

www.sbc.gov.sa .] 

 كود البناء السعوديالمتطلبات الكهربائية الواردة في  .12

الصـــادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء الســـعودي في 

ــة من الحرائق  . ]الكود الســــعودي2018العــام  للحمــاي

(SBC801( البنود رقم ،)1008و 608و 605و 604و 508 ،)

(، والمتطلبـات الكهربـائيـة في البنود 907والبنـد رقم )

  .[www.sbc.gov.sa(، 1013و 913رقم )

                      المتطلبات الميكانيكية   3 .  1. 6
ب، وتنفيذ، وتركي تطبق أحكام هذه االشتراطات عند تصميم،

خاصة ال وتشغيل، وصيانة كل األنظمة، واألجهزة، والتركيبات

باألعمال الميكانيكية للمباني والمنشــــآت المحددة ضــــمن 

 :وفق اآلتي نطاق هذا اإلصدار

االلتزام بـأن تكون جميع المواصــــفـات الفنيـة لألنظمة  .1

الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء الســــعودي 

 الهيئة السعودية“القياسية المجازة من وللمواصفات 

، ومراعاة (SASOللمواصــــفـات والمقـاييس والجودة" )

يع األعـمــال،  جمـ ــة فـي  يئـي ــة والـبـ الـظـروف الـمـنــاخـي

ومتطلبات كفاءة الطاقة ( 11-1واالســــترشــــاد بالجدول )

ـيد من بالمباني غير الســــكنية  الكود الســــعودي لترشــ

 .(SBC-601)الطاقة للمباني غير السكنية 

االلتزام بتصــــميم وتنفيذ األرضــــيات والقواعد للمعدات  .2

الميكانيكية تحت مســؤولية واعتماد اســتشــاري مؤهل 

ومعتمــد بــالمقــاومــة الكــافيــة لتحمــل أوزان وقوى 

المعدات المثبتة عليها ويوصــى أن تكون من الخرسـانة 

المســــلحة، ويجب تحديد قوى وحاالت التحميل وعمل 

معدة حســـب كتالوجات أو  عوازل االهتزازات الالزمة لكل

 شهادات الجهة المنتجة. 

االلتزام بأن تحتوي المســــتندات الميكانيكية المقدمة  .3

ــة ــــابـات  على مخططــات التصــــميم التفصــــيلي والحســ

http://www.sbc.gov.sa/
http://www.sbc.gov.sa/
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والمواصـفات الفنية للمواد المسـتخدمة  الهيدروليكية

وتكون معتمدة من مكتب هندســــي معتمد ومؤهل 

 .من قبل المديرية العامة الدفاع المدني

 

متطلبات التبريد والتهوية  7.1.3

 والتكييف

، (SBC501)الميكانيكي السعودي الكودتطبيق متطلبات  .1

وذلك يشــــمل وال يقتصــــر على الحد األدنى للتهوية 

( والفقرة رقم 403.3.1.1جدول  - 4 402الفصــل  – 4لباب ا

يانة102.3) ( 403.2.1، والفقرة )( متضــــمنًا متطلبات الصــــ

تدوير الهواء في المســــابح المغطاة الخاصــــة بعملية 

ـــاونا )إن 914)إن وجدت( والبند رقم) ( الخاص بغرف الســ

( من كود البناء الســـعودي العام 28، والفصــل )وجدت(

(SBC201). 

ــاني الجـديـدة  .2 ــاه التكثيف في المب يوصــــى بتجميع مي

واســــتخدامها  350kwالتي تزيد حمولة التبريد بها عن 

 ألغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.

فيمـا يخص أنـديـة الرمايـة ذات القاعـات المغلقة يجب  .3

اء الرابط الوطنية لتنقية الهو اإللتزام بتطبيق متطلبات

 National Air Filtration Association في ميادين الرماية

for firing Ranges  وذلك يشمل وال يقتصر على متطلبات

ــة الهواء من خالل اســــتخــدام  ــة وتنقي أنظمــة التهوي

مراوح تدفع الهواء خلف الرماة ومراوح وفالتر لســـحب 

 الدخان في نهاية الميدان.

 

 متطلبات الصحة العامة 8.1.3

( SBC701) الصــــحيالكود الســــعودي تطبيق متطلبــات  .1

( متضمنًا 102.3وذلك يشمل وال يقتصر على الفقرة رقم )

( وكود البناء 709.1( و )403.1والجدول )متطلبات الصـــيانة، 

( جدول 29ما فيه الفصــــل )( بSBC201الســــعودي العام )

( متضــــمنــًا متطلبــات نظــام 607، والبنــد رقم )(2902.1)

ـــاخنة، ومتطلبات الصــــرف الصــــحي  إمدادات المياه الســ

( متضـمنًا 802( وخاصــة الفقرة رقم )SBC702الخاص في )

اللتزام بإنشـــاء خزانات متطلبات خزانات الصـــرف الصـــحي وا

 الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.

االلتزام بتوصـــيل شـــبكة الصـــرف الصـــحي بالدور األرضــي  .2

بشــــكل منفصـــــل إلى غرفة التفتيش مباشــــرة، وال يتم 

توصـــيلها على نفس المدادات الرأســـية الخاصـــة باألدوار 

 العليا.

 :االلتزام باتباع االشتراطات التالية فيما يخص المسابح .3

 المورد المائي: .أ

ـــابح   يكون المورد المائي للمياه المســــتخدمة في المســ

العامة من الشبكة العمومية أو من مصدر آخر، بحيث تكون 

ـية  المياه صــــالحة للشــــرب، ومطابقة للمواصــــفات القياســ

 السعودية لمياه الشرب.

 نظام تدوير ومعالجة المياه: .ب

خات،  .1 يتكون نظام تدوير ومعالجة المياه من مضــــ

 Skimmer orومواســــير، ومداخل ومخارج المياه )

Overflow ـــــدات األخرى ــــ ــ ـــــحات، والمعـ ــــ ــ ( والمرشـ

ـم، ويجب تنفيذ  ـر والتعقيـ ــ ـة لعملية التدوي ـ ـ المكمل

ـود ـ ـام طبقا لك ـ كما يجب  ( ، NSF Standard 50) النظـ

الكود الـدولي ألحواض الســــباحة تطبيق متطلبـات 

 International  (ISPSC)   والمنتجعــات الصــــحيــة 

Swimming Pool & Spa Code  أو ما 2018لســــنة ( 

ـــدارات ( وخاصـــــة فيما يتعلق بمعدل  يتبعه من إصــ

ـــابح العامة، وكذلك اســــتخدام  تدوير المياه للمســ

نظام المعالجة المناســب للمحافظة على مسـتوى 

جودة المياه مثل إضـــافة الكلور وغيره من األنظمة 

 ونظــام القشــــــدالمتبعــة وتركيــب المرشــــحــات، 

(Skimming system.) 

االلتزام بتركيب معدات التعقيم للحصـول على النتيجة .2

 األمثل والخصائص الكيمائية الصحية للمستخدمين.

 ج.  تصريف المياه:  

ــاه الصــــرف الصــــحي   ــالحــد األدنى لجودة مي االلتزام ب

 المسموح بها طبقا لمتطلبات شركة المياه الوطنية.
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                      متطلبات السالمة العامة   3 .  1. 9

                          كود البناء الســعودي الصــادر                         االلتزام بتطبيق متطلبات  . 1

                                               عن اللجنة الوطنية لكود البناء الســــعودي في العام 

   (، SBC801                                     . ]الكود السعودي للحماية من الحرائق )    2018

              ( والفقرة رقم        903.2.3                         الفصـــــل التـاســــع الفقرة رقم )

ــــل الســــــابع          9.3.3.1.1               ( والفقرة رقم )       915.2.3 )                 ( والفصــ

              ( والفقرة رقم           5704.3.4.2                     والخمســـــون الفقرة رقم )

                                    (، والفصـــــل الواحـد والســــتون الفقرة رقم           5705.3.5.2 )

( 6103.2.1.4           ،)   www.sbc.gov.sa]  ،   فيما يخص مســتلزمات                  

  .             مكافحة الحريق

حة مكافومســــتلزمات أنظمة االلتزام بتطبيق متطلبات  .2

كود البناء الســــعودي الصــــادر عن الحريق الواردة في 

. 2018اللجنة الوطنية لكود البناء السـعودي في العام 

(، الفصـل التاسع، SBC201]كود البناء السـعودي العام )

www.sbc.gov.sa .] تصــميم المســؤولية  تكونعلى أن

ية من  تنفيـذواالشــــراف على  وصــــيـانـة أنظمـة الوقـا

من قبل مكتب هندســي مؤهل ومتخصــص في  الحريق

مجــال الوقــايــة والحمــايــة من الحريق ومعتمــد من 

 المديرية العامة للدفاع المدني. 

                        ات تســـــاعـد على احتمـال خطر                   فصـــــل أي مواد أو أدو  . 3

                                         الـحـريـق مـثــل حــاويــات تـخـزيـن الـمـنـظـفــات او وقود 

                                              المولدات عن مصادر اللهب او احتمال حدو  الشرر.

                                               مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصــــر اإلنشــــائية   . 4

                                في كود البناء الســعودي الصــادر عن                 للحريق والواردة 

   .    2018                                            اللجنة الوطنية لكود البناء السـعودي في العام 

ــــعــــام ) ــــــعــــودي ال ــــاء الســ ــن ــ ــب ــ ــــود ال   ،  (SBC201                           ]ك

www.sbc.gov.sa( للفئة ]         E )   ،من االســتخدامات التجارية                        

                                          ويســــمح بـاســــتخـدام أنظمـة الطالء المقاوم للحريق 

  .                               للوصول للمتطلبات المحددة بالكود

ـــائل توفير  .5 تجهيزات اإلســــعاف  و                    الحد األدنى من وســ

ــة  األوليــة،الطبي                               والحــد األدنى من الخــدمــة األمني

ووضــــع لوحات                              الخاصـــــة الســــتخدامها عند الضــــرورة

إرشــــادية في أماكن مناســــبة توضــــح طرق اإلســـعاف 

 الصحيحة في حاالت اإلنقاذ من الغرق واإلصابات.

                                               التدريب على خطة اإلخالء أثناء الحريق أو الطوارئ.  . 6

 

 

 

                                               فيمـا يخص أنـديـة الرمايـة ذات القاعـات المغلقة يجب   . 7

  حماية من الحرائقالســــعودي لل كودال               اإللتزام بتطبيق 

( SBC-801)    22                             وذلك يشــــمل وال يقتصــــر على الفصــــل    

ــة من       2204            والفقرة رقم  ــل الحمــاي                         متضــــمنــا وســــــائ

         اإلنفجار.

                                                 في حالة وجود قاعات متعددة األدوار )دورين أو أكثر(   . 8

                              لمنع انتشـــــار الـدخـان إلى األدوار                يلزم عمـل فواصـــــل 

       العــام            ُ                       األخرى طبقــاُ لمتطلبــات الكود الســـــعودي

( SBC201 ــًا                                  ً  ( أو توفير منظومــة لســــحــب الــدخــان طبق

        ( البند SBC501 ) الميكانيكي الســعودي الكود         لمتطلبات 

( 513.8     .)   

ــة في جميع اعمــال  .9 تطبيق أســــس الســــالمــة المهني

توفير التنفيـذ بمـا يضــــمن عدم حدو  إصـــــابـات مثل: 

الســقاالت، والســاللم، وضــمان التقيد بوســائل السـالمة 

 مثل: الخوذات واألحذية الواقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbc.gov.sa/
http://www.sbc.gov.sa/
http://www.sbc.gov.sa/
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          الصيانة   2 - 3

        الصيانة        متطلبات    3 .  2. 1

                                                     إجراء الصـــيانة الدورية والوقائية على العناصـــر اإلنشـــائية   . 1

            والمعدات من            والتوصــــيالت                           وكافة التجهيزات والتمديدات 

                                              كهرباء وتركيبات وأنظمة ســــالمة ومتابعتها ضــــمن خطة 

                                                 زمنية تحفظ بسـجالت المنشـأة ويحق لمنسـوبي البلدية أو 

                                                 األمانة االطالع عليها لضـمان السـالمة والصـحة العامة في 

ــأثير الضــــــار على المنشــــــأة أو                                                جميع األوقــات وعــدم الت

           المجاورين.

 

المواد وجودة  صفاتامو 3-3

 التنفيذ 

               متطلبات الجودة       1.3.3

                                                 مراعاة متطلبات مقاومة المواد والعناصــــر للحريق كما   . 1

   (A3       للفئة )   (SBC201 )                               وردت بكود البناء الســــعودي العام 

  .                      من االستخدامات الرياضية

                                 اإلشراف على تنفيذ المباني الجديدة       أعمال             اعتماد جميع   . 2

                           ً                    )الواردة في هذا اإلصـــــدار( طبقًا للترخيص والمخططات 

                                          وتقرير جســـات اختبارات التربة، متضــمنة أعمال          المعتمدة 

                                                 تنفيذ األساسات واإلنشاءات وعمل اختبارات ضبط الجودة 

                                        من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من الوزارة.
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 الخاصة المتطلبات 4

  

 

 

 

 الرياضية( المبانيحال وجودها في )المسابح  4-1
والخارج لمنع تسـرب المياه عزل جسـم المسـبح من الداخل  .1

مع ضــــرورة اختبار أعمال العزل الخارجي قبل بدء أعمال 

 الردم.

ي الكهربائالسعودي الكود االلتزام باشتراطات ومتطلبات  .2

(SBC 401)  لتصــــميم وتنفيذ االعمال الكهربائية  702الباب

 في المسابح.

 الصـــحيااللتزام باشـــتراطات ومتطلبات الكود الســـعودي  .3

(SBC 701)، (SBC 702 ــاب ــــل  4( الب  8والبـاب    423.1الفصــ

 لتصميم وتنفيذ التمديدات الصحية للمسابح.

ـيد  .4 االلتزام بمتطلبات واشــــتراطات الكود الســــعودي لترشــ

الفصــل    – 7(( الباب SBC 601الطاقة للمباني غير الســـكنية 

 فيما يخص تسخين وتبريد المسابح وتغطيتها. 7.4.5

ــة  .5 ــاســــب ــات من مــانعــة لالنزالق للممرات اســــتخــدام أرضــــي

والمنطقة المحيطة بالمســــبح، مع توفير صــــرف منفصــــل 

 لألرضية طبقًا لكود البناء السعودي.

ضــرورة معالجة جميع أركان وحواف المســبح لتكون بشـكل  .6

 زوايا دائرية غير حادة.

ـــيــة يكون  .7 على األكثر عنــد تــدرج عمق  12:1ميول األرضــ

 م إلى عمق أكبر.1:50المسبح من 

 يجب تزويد المسابح بالساللم وفقا للشروط التالية:  .8

o وســاللم إذا زاد العمق على  تزويد المســبح بدرجات

 سم. 60

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

o  متر طولي من  30توفير ســــلم واحد عل األقل لكل

 محيط المسبح.

o  ســــاللم المســــبح مقـاومـة للتـآكـل، ومزودة تكون

لإلنزالق، مع وجود مســــافة  بمواطئ أقدام مقاومة

 سم تفصلها عن الجدار.15 سم إلى7.5من 

o  تزويد السـاللم في المسـابح بدرابزينات على جوانب

 السلم تكون من مادة غير قابلة للصدأ.

o  ،في حالة وجود درجات داخلية في تجاويف المسبح

وذات تصـــريف  غير زلق الدرج ســــكون ســــطحفيجب أن 

 سم. 20ذاتي على أن يكون أقل عرض لموطئ القدم 

ــــب األصــــول الفنيـة مع  .9 ــــة القفز حســ ــذ منصــ        تنفي

 توفير التالي:

مسـافة خالية فوق لوح أو برج الغطس ال تقل عن  .أ

 م.5

ـــات الغطس بالكامل  .ب تغطية أرضــــيات ألواح ومنصــ

 بمواد مانعة لالنزالق.

ألواح الغطس م بين 3توفير فصـــل أفقي بمقدار  .ج

المتوازيــة، وكــذلــك بين أي لوح غطس والجــدار 

الجانبي للمســــبح، مع تالفي وجود منصــــات في 

 اتجاه معاكس لبعضها البعض.
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وســــائل وأدوات وتوفير غرفة لإلســــعافات األولية  .10

الســــالمة واإلنقاذ مثل: طوق النجاة بمكان قريب 

 وواضح من المسبح.

ــان خــاص لوضــــع كرســــي عــالي للمنقـ .11 ذ، توفير مك

ومكان خاص لوضـع اللوحات اإلرشـادية لمسـتخدمي 

أحواض الســباحة طبقًا لكود البناء الســعودي العام 

(SBC201.) 

 

              اندية الرماية  2 - 4

                      ميدان الرماية الخارجي   4 . 2 . 1  

وجود ساتر ترابي خلف أهداف الرماية يمتد مسافة  .1

أو حتى يلتقي بجانبي الميدان بارتفاع ال يقل  (م50)

(م مع 1(م أو سـماكة قمة السـاتر ال تقل عن )8عن )

 مراعاة طبيعة وتضاريس المكان في الموقع.

االلتزام بـأال تقـل المســـــافـة الفـاصــــلـة بين الرماة  .2

أن نكون األهـداف على أبعـاد مختلفة ال وم، 1.5عن

 م.300تزيد عن

ألعالم التحـذيريـة الحمراء يجـب أن يتم رفع عـدد من ا  .3

على مسافات متباعدة فوق الساتر الترابي وفي كل 

 ركن من أركان ميدان الرماية.

ــالجمهور   .4 ــــة ب ــأن تكون االســــتراحــة الخــاصــ االلتزام ب

والرمــاة في االتجــاه المقــابــل لألهــداف، وأن تكون 

من أقرب مكان  م،40مظللة، وتبعد مسافة ال تقل عن 

 .تتم منه الرماية

، وأن 2م125.000أال تقل مساحة الموقع المقترح عن   .5

 .يكون الطول ضعف العرض تقريبا

ــــافـة الفـاصــــلـة بين الموقع المقترح،  .6 أال تقـل المســ

ــة والمســــتشــــفيـات  ومخططــات األراضــــي الســــكني

ومحالت الغــاز ومحطــات والمــدارس وخطوط النفط 

 ( كم.5الوقود أو أي منشأة حيوية عن )

ـــافة الفاصــــ  .7 لة بين الموقع وشــــبكات أال تقل المســ

الكهربـاء واالتصـــــاالت والمواقع األثريـة والمحميات 

 ( كم.2الطبيعية عن )

أن يصــــمم ميـدان الرمـايـة في اتجاه مخالف التجاه  .8

الشــــمس بحيـث تكون األهـداف بـاتجـاه الشــــمـال أو 

 الجنوب.

االلتزام بأن يكون ميدان الرماية محاطًا بســــياج أمني  .9

 ميع االتجاهات.)شبك( أو جدار اسمنتي من ج

 

 المغلق ميدان الرماية الخارجي 2.2.4

ــة   .1 ــــد للطلقـات خلف أهــداف الرمـاي  يمتـدتوفير مصــ

ليشـــمل كامل المنطقة الواقعة خلف األهداف، بحيث 

ـــر،  خروج الطلقــات واالختراق المبــاشــ  ويمنعيمنع 

المقذوفات المرتدة وشظايا الدخول والشظايا وتآكل 

 الجدار الخلفي.

ـــافة الفاصــــلة بين الرماة عن   .2 االلتزام بأال تقل المســ

م، وأن تكون األهـداف على أبعـاد مختلفة ال تزيد 1.5

 م.300عن 

توفير مظلـة ضـــــد الرصـــــاص قـادرة على امتصـــــاص  .3

المقذوفات أو تحويلها إلى شـــظايا تبدأ من خلف خط 

الرمـايـة بثالثـة أقـدام على األقـل، تمتـد إلى األمـام 

ـــافة ثال  عشــــر قدم ، بحيث تتعامد ىكحد أدن مســ

هنـدســــيـًا مع أول حـاجز علوي لمنع أي ســـالح من 

 الرماية المباشرة إلى خارج الميدان.

تركيب حواجز علوية تمنع خروج الطلقات خارج الميدان  .4

 مهما كان موقع الرماية.

االلتزام بأن تكون االستراحة الخاصة بالجمهور والرماة  .5

ون مؤمنة ضــــد في االتجاه المقابل لألهداف وأن تك

 الطلقات.

، أن 2م12.500أال تقـل مســـــاحـة الموقع المقترح عن  .6

 يكون الطول ضعف العرض تقريبًا.

ــة بين الموقع المقترح  .7 ــــافــة الفــاصــــل أال تقــل المســ

ــة والمســــتشــــفيـات  ومخططــات األراضــــي الســــكني

ومحالت الغــاز ومحطــات  النفطوالمــدارس وخطوط 

ة ع األثريوالموق واالتصاالتالوقود وشبكات الكهرباء 

 (2) والمحميـات الطبيعيـة أو أي منشـــــأة حيوية عن

 .كم

طًا بجـدار اســــمنتي من  .8 أن يكون ميـدان الرمـايـة محا

 جميع الجهات.
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                      ميدان الرماية الداخلي   4 .   3.2

االلتزام بــأن تكون جــدران الميــدان من الخرســــــانــة  .1

اإلســمنتية، أو من طوب البناء، أو من الحديد المصــفح 

اختراق الطلقات، وأن تكون  بســـمك مناســـب لمقاومة

مبطنـة بـالطبقـة المنـاســــبـة من المطـاط المتصـــــاص 

 الطلقات الطائشة ومنع الضوضاء الناتجة عن الرماية.

تزويد أسقف الميدان بحواجز فوالذية بسماكة كافية  .2

ومغطاه بطبقة من المواد المناسبة لحماية تجهيزات 

اإلضــــاءة وقنوات التكييف وأجهزة حمل األهداف من 

 لطلقات الطائشة.ا

االلتزام بأن تكون األرضـــية من خرســـانة إســـمنتية غير  .3

مسامية، وأن تكون ناعمة وبسماكة مناسبة وتحتوي 

 على فتحات لتصريف مياه التنظيف.

االلتزام بان يوضــــع خلف األهداف مصــــدات للطلقات   .4

مصنوعة من الحديد المدرع بزوايا مناسبة لمنع ارتداد 

 الطلقات، أو شرائح المطاط إلنهاء مسار المقذوفات.

ـــافة الفاصــــلة بين الرماة عن  .5  االلتزام بأال تقل المســ

ــائن الرمــاة على حواجز الم، 1.5 يمكن  وأن تحتوي كب

 .تعيق رؤية مشرف الرماية اختراقها، وال للطلقات

توفير مكائن يدوية أو كهروميكانيكية لحمل وتحريك   .6

ـير في  األهــداف وتغييرهــا دون االعتمــاد على الســـ

 الميدان أو توفير نظام إلكتروني لرصد األهداف.

، وأال 2م900مساحة مسطح البناء المقترح عنتقل أال  .7

 م.3يقل ارتفاع السقف عن

ســقف قوية بحيث تكون قادرة على تحمل أن تكون األ .8

ــة ومواد التقليـل من  ــة ألدوات الحمــاي األوزان الثقيل

 .الصوت

تركيب إضــاءة مناســبة وخالية من التبرق والســطوع،   .9

تعمل على بطاريات في حال  طوارئوتوفير إضــــاءة 

 انقطاع التيار الكهربائي.
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     5  
      المتطلبات التشغيلية      

                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 قائم. جزء من مبنى توفير مدخل لدخول العاملين والمستفيدين بشكل مستقل عن المبنى ألندية الرماية إذا كانت ضمن .1

ا على أال تزيد مساحة االستعماالت الخدمية الملحقة به االلتزام باالشتراطات البلدية ألي نشاط تجاري داخل المباني الرياضية.2

 من المساحة المبنية.  %35( عن "4كما هو موضح في جدول رقم ")

 يتطلب ترخيص قل مساحةأ النشاط اإلضافي النشاط الرئيسي

 الرياضيةاألندية/المراكز/الصاالت 

 االكاديميات

 المالعب المفتوحة

 الرماية أندية

 

 نعم 2م50 المطاعم مع الخدمة

 نعم 2م24 صالون رجالي

 نعم 2م24 تزيين نسائي

 نعم 2م20 الكوفي شوب

 نعم 2م20 بيع األدوات الرياضية

 نعم 2م20 بيع المالبس الرياضية

 نعم 2م10 الرياضيةتأجير األدوات 

البيع بالتجزئة من خالل األجهزة 

 اآللية للخدمة الذاتية
 نعم 2م8

 

األنشطة اإلضافية ومساحتها(: 4) جدول رقم



 م2021 –هـ 1442                                                             المباني الرياضية                                                                                                              اشتراطات                             23 23

  

     6  
 والتظلمات األحكام العامة     

  والشكاوى                 
 
 

  

 
 

 

 

 أحكام عامة 6-1
لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها  أحكام وردت فيما يتعارض معها من كل تلغي هذه االشتراطات  .1

 .الوزارة

 اإللتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن األجهزة الحكومية ذات العالقة بالنشاط..2

 ً                 ءا  ال يتجزأ من هذه وتصبح كل التعديالت أو اإلضافات جز تخضع هذه االشتراطات للتحديث أو اإلضافة إذا دعت الضرورة،.3

 ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه االشتراطات بعد اعتمادها. ،االشتراطات

 

 والشكاوىالتظلمات  6-2
راطات االشت من األحكام الواردة في هذه / الشكاوىبالنظر في التظلمات/ البلديات اللجان المكونة في األماناتتختص  .1

وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية والئحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم 

وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العالقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، 

 أنظمتها.مام الجهات المختصة وفق منه أفيتم التظلم 
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    7    
 األدلة واألكواد المرجعية      

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 

 
 

  األدلة المرجعية 7-1
  األنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

 www.saso.gov.sa 

  المقاييس البيئية، مقاييس مستويات الضوضاء، الصادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحامية البيئةwww.ncm.gov.sa  

  الدليل اإلرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر عن مركز الملك سلمان ألبحا  اإلعاقة الصادر في

 .www.kscdr.org.sa  2010عام 

  كما هو في الرابط اآلتي:  الناحية التشغيليةمن واالتحادات المعنية  الرياضة وزارةاشتراطاتwww.mos.gov.sa/ar . 

 الوطنية لتنقية الهواء في ميادين الرماية ةالرابط National Air Filtration Association for firing Ranges) ( 

.orgwww.nafahq . 

  الكود الدولي ألحواض السباحة والمنتجعات الصحية(ISPSC)  International Swimming Pool & Spa Code  لسنة

2018. 

  2018كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في العام [www.sbc.gov.sa] 

 إصدارته التالية:وخصوصا 

o العام كود البناء السعودي Saudi Building Code - General (SBC201) 

o  مجموعة األكواد اإلنشائيةSaudi Construction Code (SBC301-306) 

o  الكهربائي السعودي الكودSaudi Electrical Code (SBC401) 

o الميكانيكي السعودي الكود Saudi Mechanical Code (SBC 501) 

o للمباني غير السكنية لكود السعودي لترشيد الطاقةا (Non Residential Buildings) Saudi Energy Code (SBC 601) 

o الصحي الكود السعودي Saudi Sanitary Code (SBC701) 

o  من الحرائق الكود السعودي للحماية(Saudi Fire Code (SBC 801

http://www.saso.gov.sa/
http://www.ncm.gov.sa/
http://www.kscdr.org.sa/
http://www.mos.gov.sa/ar
http://www.nafahq.org/
http://www.sbc.gov.sa/


 

 

   
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 


