
لألكاديميات الخاصةالالئحة الفنية
لرياضة كرة السلة





المحتويات

اطات الفنية/ أم االشتر

المدربي   1

المنشئات2

األدوات3

السالمة4

المسابقات5

اطات اإلدارية/ بم االشتر

اإلنتساب6

الرسوم7

المخالفات و العقوبات8



اطات / أ االشتر
الفنية



اطات الفنية / أ المدربي   / 1االشتر

المدربي   1.

د االتحاد زوييجب عىل المدربي   والمدربات الحصول عىل شهادات تدريبة تخص كرة السلة يتم اعتمادها من االتحاد السعودي لكرة السلة لجميع الدرجات وت1.1

بنسخة منها

ي اإلسعافات األولية أو يحصل عليها خالل الثالثة أشهر األوىل بعد التعاقد مع النادي/ان يكون المدرب1.2
 
اإلتحاد وتزويد ة أو أي من كوادر النادي حاصل عىل شهادة ف

بنسخة منها

o من الممكن الحصول عىل شهادة اإلسعافات األولية من معهد إعداد القادةhttps://twitter.com/ldi_saudi?s=11))

ض أن يكون هناك مساعد مدرب15إن زاد عدد الالعبي   عن . العب15يجب ان يكون هناك مدرب لكل 1.3 من المفتر

ة وسلوك من أي جهة معتمدة للمدربي   1.4 تزويد اإلتحاد بشهادة حسن ست 

https://twitter.com/ldi_saudi?s=11)


اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.

ي أو داخىلي الملعبيكونأن2.1 ي المقاييسوفق(إيجارأو ملك)خارج 
 
:أدناهالجدولف

األكت  العمريةالفئةمقاييساستخداميجبفئة،منأكت  تشملاألكاديميةإذا 2.2

وريمنليس* اعمالثالثالنقاطخطاستخدامالض  واألشبالللت 

.م19عنالعرضيقلوال م32عناألرضيةطوليقلال أن2.2.1

.للتوهجمضاد سطحلها 2.2.2

الحلقةتكونأنيجب2.3

.الفوالذمنمصنوعة

حلقةقطر يبلغأنيجب2.4

ي تكونوأنسم46التنظيم
 
ف

(أفقًيا)الخلفيةاللوحةمنتصف

نوع األرضية 
الحلقة ارتفاع 

 إىل سطح ال)
ً
(لعبمن الحافة العلوية نزوال

تخطيط 
الملعب 

مقاس الملعب 2.1

أو خشبية صناعية (أقدام8)م 2.4 Aملحق 
م x 12.8م15.2

(قدمx  42 xقدم 50)
اعم  التر

أو خشبية صناعية (أقدام9)م 2.7 Aملحق 
م x 15.2م22.5

(قدم x 50قدم 74)
األشبال 

صناعية أو خشبية  (أقدام10)م 3.05  Bملحق
م x 15.2م25.6

(قدم x 50قدم 84)
الناشئي   

صناعية أو خشبية  (أقدام10)م 3.05  Bملحق
مx 15.2م28.6

(قدم x 50قدم 94)
الشباب



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

Aالملحق 

اعم واألشبال التر



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

Bالملحق 

الناشئي   والشباب



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

األرضيات الصناعية كيبيةاألرضيات ال تر الدائمةاألرضيات الخشبية أداء المنشئات

٪75-٪ 45: مرونة مختلطة| ٪ 75-٪ 25: نقطة مرنة
٪75-٪ 45: مركب مرن| ٪ 75-٪ 40: المساحة المرنة

٪ من المتوسط5± ( المطلق)التوحيد 

50 ٪-75٪
(٪ من المتوسط5± (: )المطلق)التوحيد 

تخفيض القوة 

ملم3.5≥ : مرونة مختلطة| 3.5≥ : نقطة مرنة
مم5.0-مم 1.5: المرونة المدمجة| مم 5.0-مم 1.5: المنطقة المرنة

مم من المتوسط0.7± التوحيد 

مم5.0-مم 1.5≤  مم5.0-مم 2.3≤ 

التشوه العمودي 

(ملم من المتوسط0.7± : )التوحيد

 ≥90٪
٪ من المتوسط3± ( المطلق)التوحيد 

 ≥93٪
(٪ من المتوسط3± (: )المطلق)التوحيد 

ارتداد الكرة 

ين110-ين 80: المتوسط ين110-ين 80: المتوسط مقاومة االنزالق 

مجم1،000≤  مجم80≤  مقاومة االحتمال للتهالك 

N/A
 ≤45٪

(وحدات10فرق ≥ )التوحيد 
اق  اللمعان التر

مم0.5المسافة البادئة الدائمة  مم0.5المسافة البادئة الدائمة  الحمل المتداول 

المنشآت2.
األرضياتتفاصيل2.5



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.

Cملحقعىلاإلطالعالرجاء:السلةقاعدة2.6

متر من خط النهاية1.2، و ( مم19الحد األدن  للسمك )م 1.05× م 1.8-: اللوحات الخلفية2.7

إذا كانت مصنوعة من الزجاج ، يجب أن تكون اللوحة الخلفية مقاومة للكرس. يجب أن تكون اللوحة الخلفية غت  عاكسة وذات سطح أمامي مسطح*

:أن يكون لدى الملعب الملحقات التالية2.8

غرفتي   تبديل مالبس مع دورات المياه وغرف االستحمام الخاصة بهم✓

ي الصالة ✓
 
ي ورجاىلي )دورات مياه ف

ولذوي االحتياجات الخاصة( نسان 

متفرج50مدرج يتسع لما ال يقل عن ✓

عيادة طبية✓

مصىل ✓

ي الناشئي   والشباب وفق الصورة 2.9
ونيه لفئتر ونيه و ساعة حائط الكتر لوحة النتائج الكتر

طاولة الحكام2.10

مقعدين لالعبي   البدالء2.11



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.
اإلضاءة2.12

الكمية الوحدة وصف األعمال درقم البن

وحدات اإلنارة 2.12

 جميع المواست  والصناديق واألسالك وكل مايلزم إلتمام الع
ً
 الوجه مل عىلتوريد وتركيب وتشغيل وحدات اإلنارة كما هو مبي   وموصف بالمخططات شامال
الكامل

عدد 4 زمتك من نوع 60ف  220وات 20* 4وحدة إنارة تركب باألسقف المستعارة قدرة  F7ذاث  إشعال رسي    ع ومعامل قدرة مرتفع مع عاكس من الت  أ

عدد  18
ائح األلومنيوم قدرة  يك من نوعية  60ف، 220وات جهد20*1وحدة إنارة تركب باألسقف المستعارة رسر ذاث  اشعال رسي    ع ومعامل قدرة مرتفع ونارسر من االلكت 

F2
ب

عدد  10  كما 
 
ج F3وات نوعية 40* 2البند السابق ولكن مع وحدة إنارة قدرة ف

عدد  4 F5اشعال رسي    ع مع نارسر من االلومنيوم المتماثل نوعية / ذاث 60/ف220وحدة إنارة ظاهرة جهد  د

عدد 8 IP55وات مقاومة للعوامل الجوية، الجسم مصنوع من األلمونيوم المصقول ودرجة الحماية 400وحدة انارة غامرة قدرة  ه

عدد 40 ذاث مع قضيب للتعليق60ف يجب بيان شدة تدفق اإلنارة   220وات و جهد 400*1وحدة أنارة لالسقف المستعارة قدرة  و

عدد 3 ف 220/ وات18* 1وحدة إنارة جدارية دائرية بأنوار متوهجه ألسفل قدرة  ز

عدد 16 IP54سم من االوبال ودرجة حماية 40ذاث جدارية مع عاكس من قطر 60/ ف 220/وات 125*1وحدة إنارة بخار زئبق قدرة  ح



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.
المكيفات2.13

الكمية الوحدة وصف األعمال رقم البند

التكييفأعمال 2.13

يد و التدفئة  والجمعية (  (SMACNAوالمواصفات القياسية  (ASHRAE)توريد و تركيب و تشغيل كامل نظام التدفئة و التهوية و التكييف طبقا  لتوصيات الجمعية األمريكية للتتر
NFPA))الوطنية لمكافحة الحريق 

تحكم ووحدات توفت  شاملة جميع ما يلزم من مجاري الهواء ووحدات ال( امريكيه او اوروبية الصنع)توريد و تركيب و اختبار و تشغيل وحدات تكييف هواء مركزية مدمجه تركب عىل السطح 
موستات وجميع اإلكسسوارات و القواعد واالفايز وخالفه و كل ما يلزم إلن مل طبقا للمخططات و العمل عىل الوجه األكهاءالطاقه ومتطلبات ايقاف الحريق والفالتر القابلة للغسيل والتر

المواصفات والقواعد الفنيه
أ

(PACU-1 & 2)وحدة تكييف  ب

86KW:  السعة الحرارية للتدفئة ج

د 15000CFM:   تدفق الهواء

2 عدد يد  يد 50سعة التت  طن تت  ه

FCU1and DCU-1 (Concealed Ducted)وحدة تكييف من النوع  و

1 عدد يد  يد 1.5: السعة الكلية للتت  طن تت  ز



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

المنشآت2.
المكيفات2.13

الكمية الوحدة وصف األعمال رقم البند

التكييفأعمال 2.13

العزل الحراري لمجاري الهواء

500 2م من الفايت  جالس وذلك للمجارى الداخليه 3م/كجم 24مم و كثافة 25العزل الحراري يكون بسماكة  أ

500 2م ائح االلمنيوم بالسماكات المناسبه3م/كجم48مم وكثافة 50العزل الحراري للمجارى الخارجيه بسماكة  مع التغليف برسر ب

( عادم& راجع & تغذية )مخارج الهواء  ج

ليات وكل اإلطارات عادم و تحقيق كميات الهواء المطلوبه والبند يشمل توريد الجري& راجع &توريد و تركيب و اختبار و تجرية و تشغيل مخارج الهواء تغذية 
ين باللون األبيض و كل ذلك طبقا للمخططات و المواصفات الفنية والمقاسات -:التاليهوالمثبطات مشكلة من سبيكة االلومنيوم بدهان البولستر

د

22 عدد بوصة للعادم6×بوصة 6 ه

10 عدد بوصة للعادم4×بوصة 4 و

2 عدد بوصة  للتغذية12×بوصة 12 ز

18 عدد RRCDØ18inchsللراجع   ح

20 عدد ط RRCDØ20inchsللتغذية  



اطات الفنية / أ المنشآت/ 2االشتر

Cالملحق 

قاعدة السلة



اطات الفنية / أ األدوات/ 3االشتر

األدوات.3

:كور سلة كحد أدن  10أن يكون هناك 3.1

اعم5كور مقاس ❖ لفئة الت 

لفئة األشبال6كور مقاس ❖

لفئة الناشئي   6كور مقاس ❖

لفئة الشباب 7كور مقاس ❖

.لفئة الناشئات والشابات6كور مقاس ❖

ا من الجلد أو جلد صناعي 3.2
ً
ي للكرة مصنوع مركب أو مصنوعة من المطاط/ يجب أن يكون السطح الخارج 



اطات الفنية / أ الالعبي   / 4االشتر

الالعبي   .4

:وجود أي من الفئات العمرية التالية4.1

اعم ❖ سنة12تحت ال-التر

سنة14تحت ال-األشبال❖

سنة16تحت ال-الناشئي   ❖

سنة19تحت ال)-الشباب ❖

.  العب يجب وجود مساعد مدرب15وإن زاد العدد عن . العب لكل مدرب15يجب ان يكون الفريق الواحد بعدد ال يزيد عن 4.2



اطات الفنية / أ السالمة/ 5االشتر

السالمة.5

وتوكوالت الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الرياضة واإلتحاد السعودي لكرة السلة5.1 م المنشأة باللوائح والت   
يجب أن تلتر

ًرا واإلحتفاظ بالتقارير( أشهر3كل )يقوم اإلتحاد بفحص سالمة ملعب كرة السلة بالكامل 5.2 لضمان عدم وجود مخاطر قد تسبب ض 

ي األسبوع 20عدم إلزام الالعبي   باللعب أكت  من 5.3
 
ساعة ف

ار لضمان بقاء المنشأة آمنة5.4 ي حالة حدوث أي أض 
 
يجب إجراء الصيانة للمنشأة وأجهزة السالمة دوريا أو ف

ط األكاديمية عند قبول الالعب5.5  و يتحمل النادي كامل المسؤولية حيال ذلك/تشتر
ً
ك الئق طبيا ي يفيد أن المشتر ة تقديم كشف طت 

ي ➢
http://sfsm.org.sa/mos20: للحصول عليها الرجاء عىل لالعب تعبئة النموذج التاىلي من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

ي / ومن ثم، عىل المستشف  ➢
http://sfsm.org.sa/mos10: العيادة تعبئة النموذج التاىلي من قبل من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

ي 5.6
ي ولكن غ. ة معتمد عالج طبيعي للفريق أو عقد مع عيادة ساري المفعول من االتحاد السعودية للتخصصات الصحية/وجود أخصان 

ي حال توفر أخصان 
 
ت  معتمد، يمكن ف

ي 
http://sfsm.org.sa/mos30: التقديم عىل اعتماده من خالل تعبئة النموذج التاىلي من قبل اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

ي مجموعة من األخصائيي   العالج الطبيعي **
ي الرياض  ي حال االحتياج، يوفر االتحاد السعودي الطت 

 
http://sfsm.org.sa/mos40: و ف

http://sfsm.org.sa/mos20
http://sfsm.org.sa/mos10
http://sfsm.org.sa/mos30
http://sfsm.org.sa/mos40


اطات الفنية / أ السالمة/ 5االشتر

السالمة.5

ي الرابط التاىلي -إسعافات أولية 5.7
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجب أن توفر النادي أثناء المباريات و التمارين حقيبة إلسعافات األولية والمعدات الكافية  المذكورة ف

ي و 
سيارة اسعاف اثناء المباريات ان امكنحسب معايت  اإلتحاد السعودي للطب الرياض 

/http://sfsm.org.sa/nafes: لراحتكم، لقد قمنا بإعداد حقيبة إسعافات أولية جاهزة إذا رغبتم، للحصول عليها، الرجاء الضغط عىل**

(شخص50حتر )ريال سعودي12,650: الحقيبة الصغرى✓

ى✓ (شخص100حتر )ريال سعودي 14,375: الحقيبة الكتر

  نظام إنذار الحريق5.8
 
وط الدفاع المدن عىل حسب شر

http://sfsm.org.sa/mos70
http://sfsm.org.sa/nafes/


اطات الفنية / أ المسابقات/ 6االشتر

المسابقات.6

 قبل بداية الموسم الريا6.1
ً
وط اإلدارية والفنية والنظام األساسي للمسابقات الذي يصدر سنويا م األكاديمية الراغبة بالمشاركة بالرسر ي تلتر 

من قبل االتحاد ض 

ي ينظمها االتحاد6.2
ي المسابقات التر

 
المشاركة ف

تحدد األكاديمية اسما و شعارا خاصا به عند التقدم لطلب6.3

خيص و ذلك ألخذ موافقة الوزارة حيال ذلك  التر

(.  أفرقة6أفرقة ومجموعة مكونة من 5مجموعتي   مكونة من )مجموعات3مقسمة إىل فريق 16فئة الناشئي   مكون من : الناشئي   

كل مجموعة تلعب ذهاب وإياب و تقوم حسبة الثمانية األفرقة األوائل عن طريق النقاط : المرحلة األوىل

الفرق األوائل ويحسب الفائز بطريقة الدور تمهيدي8تقوم بطولة مجمعة من دور واحد لل: المرحلة الثانية

من مجموعة وحدة، كل فريق يلعب ذهاب وإياب والفائز يحسب بالنقاطأفرقة 10فئة الشباب مكون من : الشباب

ي المعس6.4
 
اطات والتعليمات المنظّمة للمشاركات الداخلية و الخارجية سواء ف صدر اللجنة األولمبية العربية السعودية واالتحادات االشتر

ُ
أو البطوالت أو اتكر ت

.المسابقات وتعميمها عىل االتحادات الرياضية للعمل بموجبها

مهرجان كرة سلة الدوري العام

اعم  فريق التر

فريق األشبال 

فريق الناشئي   

فريق الشباب



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اطات اإلدارية/ ب اإلنتساب/ 7االشتر

اإلنتساب.7

ال بما اإلدارةلمجلسرفعهقبلاستكمالهمنوالتأكد الطلببمراجعةالتنفيذيةاإلدارةوتقوماالتحاد،إىلبطلبالتقدمالراغبةالجهةعىليجباالتحاد إىللإلنتساب7.1

،ثالثونيتجاوز 
ً
 يوما

ً
:التاىلي بهومرفقا

الجديدللنشاطواإلداريةالفنيةالالئحة7.1.1

اتومؤهالتبأسماءبيان7.1.2 في   الفنيي   وخت  واللعبةالنشاطعىلوالمرسر

اتوالمالعبالمنشآتيتضمنبيان7.1.3 القائمةوالتجهت  

امإقرار 7.1.4 وتنظيماتوقراراتلوائحمناالتحاد عنيصدر بما االلتر 

(سعوديريالآالفخمسة)س.ر5,000وهي لالتحاد لإلنتسابلالنضمامالمقرر الرسمسداد إيصال7.1.5

خيصالتجارةوزارةقبلمنالتجاريالسجلعىلالحصولبعد يتموذلك• الرياضةوزارةقبلمنوالتر

 ثالثون(30)خاللقرارهوإصدار الطلببدراسةاإلدارةمجلسيقوم7.2
ً
لالتحادالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالطلبرفعتاري    خمنيوما

 عرسر خمسةخاللاإلدارةمجلسبقرار الطلبمقدمإخطار يتم7.3
ً
ي المدونالعنوانعىلالموافقةتاري    خمنيوما

 
السلةلكرةديالسعو اإلتحاد وتزود االنضمام،طلبف

القرارمنبصورة

ي 7.4
 
،القرار يكونأنيجباإلدارةمجلسمنالطلبرفضتمحالةف

ً
ي الحقاإلنتسابولطالبمسببا

 
 عرسر خمسةخاللاألولمبيةاللجنةإىلالقرار منالتظلمف

ً
منيوما

 قرارها ويكونبالقرار،إبالغهتاري    خ
ً
نهائيا

ي إليها المشار المدد خاللاإلدارةمجلسبقرار االنتسابطالبإبالغيتملمإذا 7.5
 
ي القرار خاذ التاألولمبيةللجنةاألمر رفعلهيحقفإنهالسابقة،الفقراتف

ي النهان 
 
ف

 ثالثي   خاللوذلكالطلب
ً
ورودهمنيوما



اطات اإلدارية/ ب الرسوم/ 8االشتر

الرسوم.8

ي المشاركةأدناهالمدونةالفئاتللجميعيمكن8.1
 
.لألنديةالسنيةللفئاتالسلةلكرةالسعودياالتحاد مسابقاتف

السنويةالرسوم الدوري الفريق

ريال سعودي2,000 مهرجان براعم اعم الت 

ريال سعودي4,000 دوري مناطق األشبال

ريال سعودي16,000 دوري الممتاز
الناشئي   

ريال سعودي6,000 بطولة الصعود

ريال سعودي22,000 دوري الممتاز
الشباب

ريال سعودي6,000 بطولة الصعود



اطات اإلدارية/ ب المخالفات والعقوبات/ 9االشتر

العقوبات
المخالفات

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

اطات الخاصة بالمنشأة مخالفة االشتر

إيقاف العضوية ي 3,000 ريال و تحذير كتان  ريال وتحذير شفوي 1,000 ي أبراج كرة السلة 
 
خلل ف 1

ريال 5,000 ريال 1,000 ريال 500 ي مسابقات)عدم توفر ساعة الحائط أو خلل 
 
ي حالة المشاركة ف

 
(االتحادف 2

ريال 2,000 ريال 500 ي  تحذير كتان 
ي مسابقات االتحاد)ثانية  24عدم توفر ساعة 

 
ي حالة المشاركة ف

 
لفئة (ف

الشباب والناشئي   
3

ريال1,000 ي 500 ريال و تحذير كتان  شفويتحذير  عدم جاهزية دورات المياه 4

ريال1,000 ي 500 ريال و تحذير كتان  شفويتحذير  عدم جاهزية غرفة المالبس أو غت  قابل لإلستخدام 5

ريال 3,000 ي 1,000 ريال و تحذير كتان  ريال 500
ي حالة المشارك)عدم جاهزية طاولة الحكام و األدوات الخاصة بها  

 
ي ف

 
ة ف

(مسابقات االتحاد
6

--------------------- ----------------------- إيقاف العضوية  ي األرضية أو وجود عيوب 
 
إعاقة/ خلل ف 7

اطات الخاصة بالئحة المدربي    مخالفة االشتر

----------------------- ريال وإيقاف العضوية 10,000 ريال 5,000 تعيي   مدربي   غت  مرخصي   من اإلتحاد 8

ي 1,000 ريال و تحذير كتان  شفويريال و تحذير 500 ريال 500 عدم تجديد دورة اإلسعافات األولية  9

ريال 3,000 ريال 1,000 ي تحذير   كتان  زيادة عدد الالعبي   عن العدد المحدد لكل مدرب  10

والعقوباتالمخالفات.9



اطات اإلدارية/ ب المخالفات والعقوبات/ 9االشتر

العقوبات
المخالفات

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

اطات الخاصة باألدوات مخالفة االشتر

إيقاف العضوية ي ريال و تحذير  3،000 كتان  انذار  شفوي عدم توفر الكورة المعتمدة من اإلتحاد الدوىلي لكرة السلة 11

اطات السالمة  مخالفة اشتر

ريال 5،000 ريال 1،000 ريال 500 العيادة/ عدم توفر غرفة العالج  12

ريال و إيقاف العضوية5،000 شفويريال و تحذير 1،000 ريال 500 عدم توفر اإلسعافات األولية  13

ريال و إيقاف العضوية5،000 شفويريال و تحذير 3،000 ريال 1،000 ي عالج طبيعي لفئة الناشئي   والشباب
وقت المسابقاتعدم توفر أخصان  14

تعليق العضوية ي ريال و تحذير  5،000 كتان  ريال 3،000 ساعات 4إلزام الالعبي   عىل التدريب أكت  من  15

والعقوباتالمخالفات.9



 
 
شكرا


