
الئحة الرتخيص للمراكز والصاالت الرياضية 

الخاصة
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املادة األوىل: التعريفات

يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية، حيثام وردت يف هذه الالئحة، املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك:

وزارة الرياضة. الوزارة: 

وزير الرياضة. الوزير: 

الئحة الرتخيص للمراكز والصاالت الرياضية الخاصة. الالئحة: 

أنشـطة املراكـز والصـاالت الرياضية: تشـغيل أي نشـاط من األنشـطة االقتصاديـة التاليـة: )أ( املرافق الرياضيـة. )ب( الصاالت 
واملراكـز الرياضيـة، )ج( الصـاالت واملراكز الرياضيـة الرجالية، )د( الصاالت واملراكز الرياضية النسـائية، )ه( 

أي نشـاط آخـر ذو عالقـة بأي رياضة غري تنافسـية.

املراكـز والصـاالت الرياضيـة الخاصة: أي كيان تجاري مسـجل مبوجب سـجل تجاري لـدى وزارة التجـارة وحاصل عىل ترخيص 
مبزاولة النشـاط مـن الوزارة. 

ترخيـص املركـز أو الصالـة الرياضيـة الخاصـة الصـادر عـن الـوزارة بعـد اسـتيفاء مقـدم الطلـب للـروط  الرتخيص:  
الالئحـة. هـذه  يف  الـواردة  واملتطلبـات 

املركز أو الصالة الرياضية الخاصة الحاصلة عىل ترخيص من الوزارة مبوجب أحكام هذه الالئحة. املرخص له:  

اإلدارة العامة للرتاخيص أو من يقوم مقامها. اإلدارة املختصة:  

اللجنـة املختصـة بالنظـر يف االعرتاضـات ضـد قـرارات اإلدارة املختصـة املشـار إليهـا يف املـادة الثالثة عرة  اللجنة املختصة:  
مـن هـذه الالئحـة.

جـدول املخالفـات والجـزاءات: جـدول املخالفـات والجـزاءات لالئحـة الرتخيـص للصـاالت واملراكـز الرياضيـة الخاصـة الصـادر 
مبوجـب أحـكام هـذه الالئحة.

املادة الثانية: أهداف الالئحة ونطاقها 

تهـدف الالئحـة إىل وضـع اإلطـار اإلرشايف للعالقـة بـن الوزارة والجهـات املرخص لها مبا يضمـن االرتقاء بالخدمـات املقدمة، وتحفيز 
القطـاع الخـاص عـىل االسـتثامر يف املجـال الريـايض، مبـا يسـاهم يف رفـع مسـتوى املامرسـن للرياضـة بـن مختلـف فئـات املجتمع، 
كـام تهـدف هـذه الالئحـة إىل تحديـد اإلجـراءات واملتطلبات الخاصـة بالرتخيـص للمراكز والصـاالت الرياضية الخاصـة لتمكينها من 

مامرسـة أنشـطتها، باإلضافـة اىل التزامـات املرخص لهم. 

املادة الثالثة: أحكام عامة

مع مراعاة األنظمة واللوائح وصالحيات الجهات األخرى ذات العالقة، تختص الوزارة - بصفتها املنظم لقطاع الرياضة يف 	. 
اململكة - بإصدار الرتاخيص الالزمة ملامرسة أنشطة املراكز والصاالت الرياضية واألعامل املتعلقة بها. 
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 .	

ال يجوز للمراكز والصاالت الرياضية الخاصة مامرسة أنشطتها إال بعد الحصول عىل ترخيص من الوزارة وفقاً ألحكام 	. 
هذه الالئحة.

ال يعد الحصول عىل الرتخيص إعفاًء من الحصول عىل أي تراخيص أخرى الزمة من الجهات األخرى ذات العالقة، أو من 	. 
االلتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات عالقة. 

يجوز للمرخص له التقدم للوزارة لطلب فتح فرع آخر للمركز أو الصالة الرياضية الخاصة، وذلك وفقاً للامدة الرابعة 	. 
واملادة الخامسة من هذه الالئحة.

املادة الرابعة: رشوط الرتخيص

يجب عىل مقدم الطلب استيفاء الرشوط التالية عند تقديم طلب الرتخيص:

رشوط البناء واملرافق: 	. 

( استيفاء اشرتاطات املباين الرياضية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية/كود البناء السعودي وأي 	(أ
تحديث أو تعديل يطرأ عليها وكذلك األنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة.

( تقديم رسم هنديس للمنشأة من مكتب هنديس معتمد محدداً به األطوال واملساحات وكافة األنشطة املراد 	(أ
ترخيصها.

( استيفاء الروط الصحية وقواعد السالمة واألمان الصادرة من الوزارة والدفاع املدين والجهات ذات العالقة.	(أ

( استيفاء الحد األدىن من الروط واملواصفات الفنية واملقاييس الفنية للمنشآت واملالعب الرياضية املوجودة 	(أ
داخل املركز أو الصالة الرياضية التي تحددها الوزارة أو االتحادات ذات العالقة. 

الرشوط اإلدارية:	. 

( توفري نظام تشغييل وإداري يحدد رشوط القبول وتسجيل املشرتكن وقواعد السلوك واالنضباط إضافة اىل 	(أ
حقوق والتزامات املشرتكن مبا يتوافق مع وثيقة حامية املستهلك التي تصدر عن الوزارة.

( التقيد بعدد مشرتكن ال يتجاوز الطاقة االستيعابية للمركز أو الصالة الرياضية وفق التعليامت الصادرة عن 	(أ
الوزارة، عىل أال يقل سن املشرتك عن 6	 سنة إال يف حال كان املركز أو الصالة الرياضية مخصصة لألطفال.

( توفري آلية لتنظيم دخول املشرتكن يراعى فيها املحافظة عىل رسية املعلومات الخاصة بكل مشرتك. 	(أ

الرشوط الفنية: 	. 

( توفري العدد الكايف من العاملن واملدربن املؤهلن واملعتمدين وفقاً الشرتاطات ولوائح الوزارة.	(أ

( توفري العدد الكايف من األجهزة واألدوات الخاصة لكل نشاط ريايض، والفصل بن مواقع مامرسة األنشطة 	(أ
الرياضية املختلفة داخل املركز أو الصالة الرياضية.

( توفري دليل الطرق الصحيحة الستعامل املعدات واألجهزة الرياضية وكل مرفق آخر يف املركز أو الصالة 	(أ
الرياضية.

( حصول جميع املدربن يف املركز أو الصالة الرياضية عىل تدريب كايف يف اإلسعافات األولوية.	(أ
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املادة الخامسة: متطلبات التقديم عىل الرتخيص وتجديده  

دون اإلخــالل مبــا ورد يف املــادة الرابعــة يصــدر ملقــدم الطلــب، الرتخيــص بفتــح مركــز أو صالــة رياضيــة خاصــة ملــدة 	. 
ســنتن، بعــد اســتيفاء املتطلبــات التاليــة: 

( التوقيع عىل النامذج واإلقرارات ذات العالقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم عىل طلب الرتخيص.	(أ

( تقديم نسخة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة، والتي تتضمن أنشطة املركز أو الصالة الرياضية 	(أ
الخاصة.

( تقديم نسخ من جميع الرتاخيص النظامية الالزمة ذات العالقة بالكيان مقدم الطلب.	(أ

( تقديم ما يثبت األهلية النظامية ملقدم الطلب، عىل النحو اآليت: 	(أ

صورة من الهوية، يف حال كان املقدم مالك الكيان.	 

صورة من الهوية وعقد التأسيس أو ما يتضمن الصالحيات يف التقديم عىل طلب الرتخيص، يف حال كان مقدم 	 
الطلب هو مدير الكيان.

صورة من الهوية وصورة من الوكالة الرعية سارية املفعول مبوجب األنظمة ذات العالقة، يف حال كان مقدم 	 
الطلب شخص آخر عدا مالك الكيان أو املدير. 

يتــم التقديــم عــىل طلــب الحصــول عــىل الرتخيــص أو تجديــده مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين للــوزارة ووفقــاً للدليــل 	. 
الصــادر عــن الــوزارة يف هــذا الشــأن.

يجــوز للمرخــص لــه التقــدم بطلــب لتجديــد الرتخيــص الصــادر لــه ملــدة مامثلــة وذلــك خــالل )	( الثــالث أشــهر األخرية 	. 
مــن مــدة رسيــان ترخيصــه، مــع عــدم اإلخــالل بــأي مــن االلتزامــات الــواردة يف املــادة الســابعة مــن هــذه الالئحــة. 

املادة السادسة: التزامات املرخص له

يلتزم املرخص له مبا ييل:

االمتثال لجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة.	. 

االمتثال لجميع التعاميم والقرارات والتعليامت الصادرة عن الوزارة من وقت آلخر. 	. 

االمتناع عن تدريب أو تأهيل املصابن داخل النادي من دون الحصول عىل ترصيح من الجهة املختصة.	. 

منــع بيــع أو ترويــج أو تعاطــي أي مــن املــواد املنشــطة غــري املرخصــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء داخــل 	. 
. ته منشأ

إشعار الوزارة يف األحوال اآلتية:	. 

( أي تغيريات تطرأ عىل املعلومات واملستندات التي قدمها املرخص له لغرض الحصول عىل الرتخيص للوزارة 	(أ
خالل )0	( عرة أيام عمل من تاريخ التغيري.

( أي تغيريات تطرأ عىل عقد التأسيس أو النظام األساس للمرخص له أو سجله التجاري خالل )0	( عرة أيام 	(أ
عمل من تاريخ التغيري. 

وضع اسم وشعار املركز أو الصالة الرياضية عىل كل املداوالت الرسمية الصادرة من قبله.6. 
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    7.       تزويد الوزارة بكافة املعلومات املطلوبة وفقاً ألحكام هذه الالئحة.

    8.       عدم التنازل عن ترخيصه لغريه أو الترصف بأي شكل آخر من األشكال بالرتخيص إال بعد الحصول  

              عىل املوافقة املسبقة من الوزارة.

املادة السابعة: املخالفات والجزاءات

للـوزارة اتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة الالزمـة ملعالجـة أي مخالفـة أو التوجيـه بتصحيـح املخالفة مـع تحديد 	. 
مهلـة محـددة لذلـك، أو اتخـاذ أي إجـراءات أخـرى تراها الـوزارة رضورية. 

مـع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبـة أو جزاء أشـد ينص عليـه أي نظام آخـر، يجوز للـوزارة يف حال قيـام املرخص له 	. 
مبخالفـة أحـكام هـذه الالئحـة، إيقـاع جـزاء أو أكرث مـن الجزاءات الـواردة يف قـرار مجلس الـوزراء رقم )8		( 
وتاريـخ 9 / 	 / 			0ه، - املعـدل بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )	9( وتاريـخ 	 / 	 / 				ه، بحسـب التفصيـل 

الـوارد يف جـدول املخالفات والجـزاءات، وهي كاآليت:

( إيقاع غرامة مالية ال تتجاوز خمسن ألف ريال.(.

( تعليـق الرتخيـص الصـادر مـن الوزارة لفـرتة مؤقتة أو إلغائـه. وال يجوز ملن صدر يف حقـه جزاء إلغاء (.
الرتخيـص إعـادة التقديـم عـىل طلـب الرتخيـص إال بعـد مـرور )		( اثنـى عـرة شـهرًا مـن تاريـخ 

اإللغاء.

تعترب كل من الترصفات التالية مخالفة ألحكام هذه الالئحة:	. 

( مامرسة األنشطة الواردة يف الالئحة دون الحصول عىل ترخيص ساٍر من الوزارة وفق أحكام هذه الالئحة.	(أ

( اإلخالل بأي التزام من التزامات املرخص له مبوجب هذه الالئحة.	(أ

( اإلخالل بأي من إقرارات املرخص له عند التقديم عىل طلب الرتخيص.	(أ

( أية مخالفة أخرى ألحكام هذه الالئحة.	(أ

يتم تحديث جدول املخالفات والجزاءات بقرار من الوزير، وفقا ملقتضيات املصلحة.	. 

يجـوز مضاعفـة الغرامـة املاليـة املوقعـة يف املـرة األوىل عـىل املرخص لـه يف حال تكـرار ارتـكاب املخالفة، عىل 	. 
أال يتجـاوز الحـد األعـىل للغرامـة املاليـة املشـار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة )أ( من الفقـرة الثانية من هـذه املادة. 

يف حـال ارتـكاب املرخـص لـه ذات املخالفـة بعـد ميض )		( أربعة وعرون شـهراً عىل سـبق ارتكابهـا، فإنه ال 6. 

يعتـرب عائـًدا، وتعد مخالفـة وكأنها ارتكبـت للمرة األوىل.  

عنـد تعـدد املخالفـات الناشـئة عن فعـل واحد، فيتم إيقـاع الجزاء عـىل كل مخالفة عىل حدة وفقـا ملا تضمنه 7. 
جـدول املخالفات والجزاءات. 

ال يجـوز للـوزارة إيقـاع أي جـزاء عـىل املخالـف، إذا مىض عـىل تاريخ ثبوت املخالفـة أكرث من )	( ثالثة أشـهر، 8. 
مـامل تكن املخالفة مسـتمرة. 

تلتـزم الـوزارة بإبـالغ املخالـف كتابـة مبـا أوقـع عليـه مـن جـزاءات، ونوعهـا، ومقدارهـا، والجـزاء الذي سـوف 9. 
يتعـرض لـه يف حالـة تكـرار املخالفة. 

0	.      يخصص لكل مخالف صحيفة جزاءات، يدون فيها نوع املخالفة التي ارتكبها،  وتاريخ وقوعها، والجزاء املوقع 
          عليه، وتحفظ هذه الصحيفة يف ملفة املخصص له. 



6

املادة الثامنة: الرقابة

مـع مراعـاة اختصاصـات الجهـات الحكوميـة األخـرى، يجـوز للوزارة القيـام بالرقابـة عىل األشـخاص والكيانات 	. 
واملنشـآت واألنشـطة املتعلقـة بتنفيـذ أحكام هـذه الالئحة. 

تقـوم الـوزارة بعمليـات الرقابـة الالزمـة عـىل الكيانـات املرخص لها عـن طريق مسـؤويل الـوزارة لتحقيق هذا 	. 
الغرض. 

ترفـع إدارة الرقابـة النتائـج والتوصيـات إىل اإلدارة املختصـة بالـوزارة إليقـاع الجـزاءات أو الغرامـات املناسـبة 	. 
وفقـاً لجـدول املخالفات والجـزاءات.

تقـوم الـوزارة املحافظـة عـىل رسيـة املعلومـات وعـدم اإلفصـاح عنهـا للغـري إال وفقـاً ملـا تقـيض بـه األنظمـة 	. 
واللوائـح. 

يجوز ملسؤويل الوزارة التحقق من التقارير املالية واإلدارية للكيان مقدم الطلب أو املرخص له. 	. 

تصـدر الـوزارة قواعـد وإجـراءات الرقابـة، وتوضح القواعـد واإلجراءات الصالحيـات التي متنح ملراقبـي الوزارة، 6. 
وقواعـد وإجـراءات العمـل التي يتوجب االلتـزام بها.

املادة التاسعة: الشكاوي

تُستقبل الشكاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذه الالئحة من خالل موقع الوزارة اإللكرتوين. 	. 

تقــوم اإلدارة املختصــة بالنظــر يف الشــكاوى ودراســتها للتحقــق مــن صحتهــا ويف حــال ثبــوت صحــة الشــكوى يتــم اتخاذ 	. 
ــا. يرفــق صاحــب الشــكوى مــع شــكواه املســتندات  اإلجــراء املناســب وفــق أحــكام هــذه الالئحــة، أو تســويتها وديّ

التاليــة:

( يرفق الشخص الطبيعي صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودين ومواطني دول الخليج العريب، أو صورة 	(أ
من رخصة اإلقامة لغري السعودين، أو صورة من جواز السفر للمقيمن خارج اململكة. 

( يرفق الشخص االعتباري صورة من السجل التجاري وأن تكون الشكوى موقعة من الشخص املفوض.	(أ

( صورة من الوكالة الرعية والهوية الوطنية للوكيل الرعي.	(أ

( صورة من املستندات املؤيدة للشكوى.	(أ

املادة العارشة: اللجنة املختصة بالنظر يف االعرتاضات

تشــّكل لجنــة بقــرار مــن الوزيــر مكونــه مــن ثالثــة أعضــاء عــىل األقــل أحدهــم ممثــالً عــن اإلدارة القانونيــة يف الــوزارة، 	. 
تكــون مهمتهــا النظــر يف االعرتاضــات عــىل املخالفــات والجــزاءات الصــادرة مــن اإلدارة املختصــة. 

يجــوز االعــرتاض عــىل قــرارات اللجنــة املشــار لهــا يف هــذه املــادة أمــام املحكمــة اإلداريــة املختصــة وفقــاً ملــا ورد يف 	. 
األنظمــة ذات العالقــة.

يقر الوزير القواعد املُنظمة لعمل اللجنة املشار اليها يف هذه املادة.	. 

املادة الحادية عرشة: أحكام ختامية 

مـع مراعـاة األحـكام الـواردة يف نظـام الـركات، يجـوز للـوزارة تكليـف املرخـص لـه بإعـداد وتقديـم قوامئـه 	. 
السـنوية. املالية 

يعمل بأحكام الالئحة اعتباراً من تاريخ نرها. 	. 

تختـص الـوزارة بتعديـل وتفسـري أحـكام هـذه الالئحـة ولهـا الحـق يف اتخـاذ كل مـا مل يـرد بشـأنه نـص وفقـا 	. 
ملقتضيـات املصلحـة العامـة. 




