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نبذه

ي المملكة العربية السعودية
ى
سياق المعايير الفنية لصاالت الرياضة ومراكز اللياقة البدنية ف

المتطلباتمناألدنر الحد ه  المعايتر هذه  
  أنيجبالتر

اميجبكما المنشآت،مشغىل  بها يفر ر بها واالحتفاظالرياضةوزارةرخصةعىلللحصولبها االلتر

  البدنيةللياقةومركز خاصةرياضيةكصالةللعمل
ر
.السعوديةالعربيةالمملكةف

 المعايتر تحدد وفحصتحققبقائمةمدعومالملفهذا  
املضمانالرياضيةالمنشآتفحصخاللها منسيتمالتر ر مقدرةلتحديد وذلكالمعايتر بهذهااللتر

.الرياضةوزارةمنوتجديد تشغيلرخصةعىلللحصولالمشغل

ي المملكة العربية السعودية
ى
وصف المعايير الفنية لصاالت الرياضة ومراكز اللياقة البدنية ف

  أةالمنشيستخدمونالذينوالعمالءالعاملةوالقوىوالمعدات،المنشآت،جميععىلتنطبقو المطلوبمناألدنر الحد ه  العامةالمعايتر إن1.
ر
أنواعجميعف

.واألنشطةالرياضات

  المحددةاألنشطة/المرافقمنأًيا توفر المنشأةكان إذا 2.
ر
ا عليها فيجب،12رقمالصفحةف

ً
  االستمرار معنشاطلكلالمحددةالمعايتر تلبيةأيض

ر
امف ر االلتر

.العامةالمعايتر مناألدنر بالحد 

  بها الوفاءيجبتكميليةمعايتر ذلكإىلبانإضافةهناك3.
ر
  التنفيذ (أ:مثلمحددةحاالت ف

اضر افالخاضعةتر غالمنشآت(بالبدنيةللياقةاالفتر لإلشر



 من / أ
ى
الحد األدن

المعايير العامة



 من المعايير العامة/ أ
إطار المعاييرالحد األدنى

العمالءالقوى العاملةالمعداتالمنشآت

المواصفات. أ

التشغيل. ب

بروتوكول الطوارئ. ج

المواصفات. د

التشغيل. هـ

اللوائح والشهادات. و

السلوكيات. ز

ة. ح الخير



 من المعايير العامة/ أ
المنشآت-إطار المعايير الحد األدنى

ع يجب أن تعلن المرافق قواعدها ولوائحها بوضوح م4.
ر  ت عىل سبيل المثال من خالل سياسا-المستخدمير

.مكتوبة معروضة بوضوح

ي الملحق
ى
يمكن االطالع عىل اإلرشادات اإلضافية ف

والجدراناألرضياتجميععىلالحفاظيجب1.
المخاطر منخاليةتكونوأنجيد بشكلواألسقف
رياضيةوالالبدنيةاللياقةألنشطةمناسبتها لضمان

ي الملحق
ى
يمكن االطالع عىل اإلرشادات اإلضافية ف

يجب أن يكون لدى المنشآت عملية نإدارة المخاطر 5.
.وإجراءات منتظمة لتقييم المخاطر

بة يجب أن تكون مناس-تهوية ودرجة حرارة المنشأة 2.
قام داخلها

ُ
  ت
.لألنشطة التر

اء يجب إجراء الصيانة الكافية للمنشآت لضمان بق6.
  ذلك جميع المرافق م

ر
ثل المنشأة آمنة ونظيفة، بما ف

.مرافق االغتسال

ول إليها يجب توفتر غرفة تغيتر مالبس يمكن الوص3.
د بانإضافة إىل دورة مياه واحدة و مكان اغتسال واح

عىل األقل

ي توفير وسائل الر 
ى
ي أن ينظر المشغلون ف

احة الكافية ينبغى
ي ذ
ى
، بما ف ى :لكلتلبية العدد المعتاد من المستخدمير

أماكن تبديل المالبس•

أماكن االغتسال•

(مثل مرافق االستحمام)المرافق الصحية •

ب • (اهمثل ثالجات المي)إمكانية الوصول إىل مياه الشر

  الملحق•
يوجد إرشادات إضافية فر

  أي8.
ر
ر ف يجب أن تضمن المرافق أن عدد المستخدمير

ر )وق     ذلك الموظفير
ر
منة ال يتجاوز السعة ال ( بما ف

.للمنشأة

م المنشآت بأي لوائح وطنية للصح7. ر ة العامة يجب أن تلتر
حو سواًء المؤقتة أو الدائمة أو المتعلقة بها عىل الن

المحدد من قبل وزارة الصحة أو وزارة الرياضة، أو أي 
  ذو صلة

  وطتر
.كيان حكوم  آخر أو اتحاد رياضر

التشغيل. بالمواصفات. أ

يجب أن يكون لدى المنشآت إجراءات ومعدات طوارئ 9.
  حال حدوث حريق

ر
.فعالة ف

ولية يجب أن تتوفر لدى المنشآت معدات انإسعافات األ10.
ر الوصو    يسهل عىل المستخدمير

.ل إليهاالمناسبة والتر

يجب أن يكون لدى المنشآت خطط طوارئ واضحة، 11.
  ذلك إجراءات الممارسة والمراجعة

ر
.بما ف

يجب أن تسجل المنشآت جميع حاالت الطوارئ 12.
والحوادث الطبية والحوادث ويحفظ هذا التسجيل

بروتوكول الطوارئ. ج



 من المعايير العامة/ أ
المعدات–إطار المعايير الحد األدنى

، كما يجب إجراء فحوصات السالمة المنتظمة عىل جميع المعدات والماكينات4.
ما بانتظام بما يتماشر مع إرشادات الجهة المصنعة، كيجب صيانة المعدات

.يجب االحتفاظ بسجالت فحوصات السالمة والصيانة

  األ 1.
ر
نشطة يجب أن تكون جميع المعدات مناسبة للغرض وال تستخدم إال ف
كات المصنعة   إرشادات الشر

ر
ر ف .المخصصة لها عىل النحو المبير

  إرشادا5.
ر
ت يجب عدم استخدام المعدات بعد انتهاء مدتها كما هو موضح ف

كات المصنعة .الشر
ر جميع المعدات بشكل صحيح عند استخدامها وعند تخزي2. نها عىل يجب تأمير

كات المصنعة   إرشادات الشر
ر
ر ف .النحو المبير

يمات يجب وضع الفتات واضحة بالقرب من معدات رفع األثقال ووضع تعل6.
ر   عىل مفصلة وصور وتحذيرات مسبقة ألغراض السالمة ولتوعية المشاركير

.االستخدام السليم للمعدات

  مساحة كافية وإمكانية دورانها بشكل آم3.
ر
-ن يجب وضع جميع المعدات ف

  الملحق إرشادات إضافية تتعلق بالتباعد الموض  به حس
ر
ب نوع يوجد ف
.المعدات

التشغيل. هـالمواصفات. د



 من المعايير العامة/ أ
الحد األدنى

ر 5.  الذين يقدمون خدمات اللياقة بما يىل  لحماية المشاركير
ر :سيقوم جميع الموظفير

 ر الحفاظ عىل سالمة المشاركير

التمارين  
ر
  المشاركة ف

ر
.تعزيز حقوق كل فرد ف

التأكد من أن جميع االتصاالت الجسدية مناسبة ويتم تنفيذها بالموافقة عليها.

 أو صحته أو م/ عدم القيام بأي ممارسات لتعزيز  
شاركته تشي    ع األداء الذي قد يعرض سالمة الرياضر

.ويجب أال يدعو أو يتغاضر عن أي استخدام للمواد المحظورة/ المستقبلية للخطر 

ر الذين يقدمون خدمة اللياقة البدنية مؤهلون 1. للقيام معتمدون بشكل مناسب/ جميع الموظفير
ف بها-بدورهم  .  يحدد معهد إعداد القادة المعايتر المهنية المطلوبة والمؤهالت المعتر

 الذين يقدمون خدمات اللياقة بما يىل  للحفاظ عىل المعايتر 6.
ر  المهنية سوف يقوم جميع الموظفير

:الشخصية

حدود مؤهالتهم ومعارفهم ومهاراتهم  
ر
.ممارسة األنشطة ف

حيحةالحفاظ عىل الكفاءة من خالل المؤهالت والتدريب المستمر لضمان الممارسة المنة والص.

اسب للحفاظ المن" بالتعليم المستمر"يحظر جميع الموظفون الذين يقدمون خدمات اللياقة البدنية 2.
.عىل تحديث مهاراتهم ومعارفهم

ار بسمعة مركز اللياقة البدنية أو مج7. ال اللياقة يجب أال يتضف أي موظف بطريقة تؤدي إىل انإضر
.البدنية

  انإسعافات األولية3.
ر
ر الذين يقدمون خدمة اللياقة البدنية مؤهلون ف ر .جميع الموظفير جميع المدربير

ر لإلنعاش القلت   الرئوي ر مؤهلير   .الشخصيير
ر
كما يتوفر مسعف أول مؤهل، وكذلك وشخص مؤهل ف

  جميع األوقات خالل ساعات العمل 
ر
  الموقع وف

ر
ل األحمر كما يقدم الهال–انإنعاش القلت   الرئوي ف

  انإنعاش القلت   الرئوي 
ر
ا به ف

ً
ف .انإسعافات األولية/ تدريًبا معتر

السلوكيات واألخالقيات. زالئحة العمل والشهادات والتسجيل. و

القوى العاملة-إطار المعايير 

  المنشأة جلسات تدريبية فيما يتعلق ب7.
ر
الوع  باألمراض يجب أن يتلفر جميع أعضاء القوى العاملة ف

  للصحة العامة يكون مؤق
ام بأي تنظيم وطتر ر تا أو دائما ذا المعدية، والوقاية منها ومكافحتها، وااللتر

.  صلة بالموضوع

  السجل السعودي لمحتر 4.
ر
ر الذين يقدمون خدمة اللياقة البدنية مسجلون ف   اللياقة جميع الموظفير

ر
ف

.البدنية



 من المعايير العامة/ أ
العمالء-إطار المعايير الحد األدنى

.1  
ر إكمال استبيان االستعداد للنشاط البدنر ا قبل التمرين وفحص م/ يجب عىل جميع المستهلكير

.قبل أن تقدم المنشأة لهم أي خدمات متعلقة باللياقة البدنية

ي الملحق
ى
ويمكن االطالع عىل اإلرشادات اإلضافية ف

مة مع المست/ يجب عىل مشغىل  المنشآت التأكد من أن جميع االتفاقيات 6. م العقود المت  ر ر تلتر هلكير
  
ر
ستهلك وثيقة حماية الم"بجميع إرشادات حماية المستهلك الموضحة من قبل وزارة الرياضة ف

".للمراكز والصاالت الرياضية

ر الذين يمارسون الرياضة مثل النساء ا2. لحوامل وكبار يجب تقديم النصيحة لبعض فئات المشاركير
  أي من خدمات اللياقة البدن

ر
.يةالسن والذين يعانون من المشاكل الطبية قبل المشاركة ف

ات المخاطر  أو وثائق توقع/ يجب عىل مشغىل  المنشآت استخدام وثيقة التنازل عن المسؤولية و 5.
ر  .المحتملة مع أعضاء المنشأة والمستخدمير

ر تدريب تمهيدي عن المنشأة والمعدات قبل أن يق3.  جميع المستهلكير
دم لهم المورد يجب أن يتلفر

.أي خدمات متعلقة باللياقة

تجربة المستهلك. ح

، مثل استبي7. ر ان االستعداد يجب أن يحتفظ المورد بسجالت كاملة للخدمات المقدمة للمستهلكير
ها من انإحاالت  ، وفحص ما قبل التمرين، ومدى تقدم العميل، وغتر  

.للنشاط البدنر

  المنشأة ب4.
ر من موظفر اف الكافيير ر بالدعم وانإشر ما يتناسب مع يجب أن يتمتع جميع المستهلكير

  
.المخاطر المرتبطة بالنشاط البدنر

اتيجيات تخفيف المخاطر المطلوبة والمو  اف عىل المنشآت، يرجر الرجوع إىل اسير ي حال عدم اإلشر
ى
ي ف

ى
–3ضحة ف

مرافق من غير رقابة



ة المعايير الفني/ ب
الخاصة بالرياضات



ملخصالمعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

الرياضات الجماعية

كرة القدم

كرة السلة

الرجت   

الطائرةكرة 

الكريك 

كرة اليد

الرياضات القتالية

المالكمة

التايكوندو

الكاراتيه

الجيجيتسو

الجودو

المصارعة

الرياضات الفردية

رفع األثقال

الدراجة الهوائية

العاب القوى

التسلق

الجمباز

فيهية األنشطة الير

  
الهوك  الهوان 

الفريرة

السنوكر/ البلياردو 

البولينج

بينتبول

اليوغا

الشطرنج

ونية الرياضة انإلكتر

السباحة

الجاكوزي

وحمامات / الساونا 
البخار

الرياضات مائية والمناطق 
الرطبة

ب رياضات المضى

التنس

الريشة الطائرة

االسكواش

الطاولةتنس 

البادل

غير ذلك

األطفالأنشطة 

ي الوثيقة
ى
موا بالمعايير الموضحة بالتفصيل ف ى

ى تقديم هذه الرياضات واألنشطة  إذا ألير يحق للمشغلير



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

الرياضات الجماعية



كرة القدم –الرياضات الجماعية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

كرة قدم الصاالت كرة القدم المالعب

يمكن يجب أن يكون حجم الملعب مناسًبا للفئة العمرية وأشكال كرة القدم،1.1
  الملحق حول حجم الملعب

ر
الحصول عىل إرشادات مفصلة ف

ر 1.2 اوح عرض ملعب كرة القدم الصاالت ما بير ا بطول 25و15يجب أن يتر ً م42–25متر

، وخال2.1
ً
 من يجب أن يكون سطح مكان اللعب سلًسا ومسطًحا وليس خشنا

ً
يا

ىل للمزيد من انإرشادات المفصلة حول أسطح الملعب يرج  االطالع ع-المخاطر 
الملحق

 من المخ2.2
ً
، وخاليا

ً
اطريجب أن يكون سطح الملعب أملًسا ومسطًحا وغتر كاشطا

  الداخل وأن يكون سطح الصالة خشت   أ2.3
ر
لعب كرة قدم الصاالت ف

ُ
.و صناع  يجب أن ت

  الخارج عىل أسطح صلبة مس
ر
، يمكن لعب اللعبة ف فيه  طحةوعىل المستوى التر

ا عن أي عوائق 3.1
ً
وال يحظر بأي معوقات عىل أرضه بحيث تسبب أي إصابات/ يجب أن يكون محيط الملعب بعيد

ر حافة الملعب وأي سياج 3.2 ر حافة الملعب وأي جدار –جدار محيط / يجب أن تكون هناك مسافة آمنة، بير ين بير
أخرملعب/ سياج / ُيوض بمسافة ال تقل عن متر

يجب أن تكون العالمات والخطوط واضحة4.1

السطح2.

المحيط3.

العالمات 4.
واإلشارات

  ذلك أعمدة المرم، وتثبيتها بإحكام عىل األرض أثناء اللعب5.1
ر
يجب تثبي  كل األعمدة، بما ف

يجب أن تكون أعمدة المرم مصنوعة من البالستيك أو األلمنيوم5.2
5.3 

ً
 أو بيضاويا

ً
 أو مستديال

ً
 أو مستطيال

ً
يجب أن يكون شكل أعمدة المرم مربعا

ر 5.4 (عىل سبيل المثال، الزوايا الحادة، وأي مخاطر أخرى)يجب فحص أعمدة المرم بانتظام للتأكد من أنها ليس  خطرة عىل الالعبير
للمزيد من انإرشادات حول حجم أعمدة المرم الموض  بها يرج  االطالع عىل الملحق

أعمدة المرىم5.

المنشأة الرياضية

حجم الملعب1.



كرة السلة –الرياضات الجماعية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المعدات

  حال )اللوح غتر قابل لرم  الشظايا أن يكون كان اللوح مصنوع من زجاج، يجب إذا  .يجب أن يكون اللوح مصنوع من مادة مناسبة غتر عاكسة وذات سطح أمام  مسطح-
ر
أي أنه ف

ام  الشظايا
(انكسار الزجاج يجب أن ال يسبب ذلك بتر

، فال يلزم وجود لوحة خلفية ذات حجم محدد- فيه  غتر الرسم   للوائح , إال أنه.أما بالنسبة للعب التر
ً
×  سم 59داخىل  بحجم م مع مستطيل 1.07× م 1.83يبلغ حجم اللوح وفقا

يجب أن يكون الجزء العلوي من الحلقة متساٍو مع الجزء العلوي لقاعدة المستطيل الداخىل  .سم46

اللوح6.

 للوائح.يجب أن تكون الحلقة مصنوعة من الحديد
ً
  وسط اللوح 46: ويجب أن تكون فتحة الحلقة وفقا

ر
  بشكل )سم ويجب أن تكون مثبتة ف

(أففر الحلقة7.

يجب أن تشمل السلة عىل عامود، ولوحة، وحلقة ويجب تأمينها بما يتماشر مع إرشادات الجهة المصنعة-
، وأن تكون - ر ر عىل المشاركير   قد تسبب ضر

يجب سالمة -مناسب مبطنة بشكليجب فحص هيكل السلة بالكامل والحفاظ عليه بشكل منتظم لضمان عدم وقوع المخاطر التر
مم8الهيكل من الحواف الحادة أو الفجوات األصغر من 

عام5.

 للوائح االتحاد الدوىل  -
ً
  28: يبلغ طول ملعب كرة السلة وفقا

ر
م11× م 15(  3v3)يبلغ طول ملعب كرة السلة الشكل م و15م ف

فيهية غتر الرسمية لكرة السلة أن تلت   متطلبات الحجم المحدد-
ال تحتاج مناطق لعب التر

حجم الصالة1.

يجب أن يكون سطح الصالة صلب ومسطًحا وخالًيا من أي عوائق-
وتشمل الخيارات أرضيات خشبية دائمة، وصالة مخططة، وصالة صلبة، وأكريليك، وإسفل ، وخرسانيةأن تكون الصالة مصنوعة من سطح غتر زلق، يجب -

السطح2.

 أو لون آخر متباين)يجب أن تكون كل الخطوط مرئية وموضوعة بوضوح 
ً
(أبيض عادة الخطوط3.

عىل كل الجوانبم 1.5متر المسافة ه  الحد األدنر من -يحظر المسار الخاص بالركض خلف وجانب الصالة بمسافة كافية لسالمة المشارك يجب أن -
  يتعرض لها المشاركون -

 بما فيه الكفاية عن منطقة اللعب للحد من المخاطر التر
ً
(عىل سبيل المثال المقاعد)يجب أن يكون أثاث الصالة بعيدا

المحيط4.

المنشأة الرياضية



كرة الطائرة –الرياضات الجماعية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

 للوائح االتحاد الدوىل  ويبلغ حجمها-
ً
 وفقا

ً
  شكل صالة كرة الطائرة مستطيال

م8×م16: كرة الطائرة الشاطئية( ب. م9× م 18: كرة الطائرة( أ:يأنر
- 

ً
 وغتر رسميا

ً
 ترفيهيا

ً
  األنظمة واللوائح للعبها لعبا

ر
 للحجم المنصوص عليه ف

ً
  وفقا

  ال تأنر
ُيسمح باستخدام مالعب كرة الطائرة التر

حجم الصالة1.

 ومتجانًسا–كرة الطائرة -
ً
 الباركيه األرضية، والخشب الصلب، وسطح لبالط الصالة يكون ص: ومن ضمن الخياراتيجب أن يكون السطح مستوًيا وأفقيا

ً
ناعيا

ر –كرة الطائرة الشاطئية- لعب عىل الرمال حيث يوض بأن يكون عمقها ما بير
ُ
سم40–30: عادة ما ت

ر - ا عن المخاطر للحفاظ عىل الصالة والتقليل من خطر إصابة المشاركير
ً
يجب فحص سطح الصالة بحث

السطح2.

عىل كل الجوانب1المسافة الموض  بها ه   متر -يجب أن يحظر المسار الخاص بالركض خلف وجانب الصالة بمسافة كافية لسالمة المشارك -
ر -   يتعرض لها المشاركير

 بما فيه الكفاية عن منطقة اللعب للحد من المخاطر التر
ً
(عىل سبيل المثال المقاعد)يجب أن يكون أثاث الصالة بعيدا

المحيط4.

يجب أن تكون فتحات الشبكة دائرية، وناعمة ويجب تثبي  أعمدتها عىل األرض بما يتماشر مع إرشادات الجهة المصنعة-
يجب المحافظة وفحص الشبكة وأعمدتها بانتظام-

الشبكة3.

المنشأة الرياضية



ي –الرياضات الجماعية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب الرجبر

  الملحق انإرشادات المفصلة عن أحجام الملعب–يجب أن يكون حجم الملعب مناسًبا للفئة العمرية وشكل لعبة الرجت   -
ر
.مرفق ف

- 
ً
.يجب أن يكون سطح الملعب أملًسا، ومسطًحا، وغتر كاشطا

ر -   للصدمات لتقليل مخاطر إصابة الالعبير
ر
  األسطح االصطناعية خاصية االمتصاص الكاف

ر
 عىل نظام السجاد غتر تحتوي األسطح االصطناعية الموض  به: يجب أن يتوفر ف

ً
ا عادة

  الملحق-مم، وتكون مملوءة بالمطاط ومبطنة من األسفل 65الكاشط والذي يصل عرضه من 
ر
تتوفر إرشادات مفصلة تتعلق بأسطح الملعب المناسبة ف

ا عن أي عوائق -
ً
  األرضية بحيث تسبب أي إصابة/ يجب أن يكون محيط الملعب بعيد

ر
وال يحظر بأي معوقات ف

ر حافة الملعب وأي سياج - ر –جدار محيط / يجب أن تكون هناك مسافة آمنة، إن أمكن، بير ين بير
وض بمسافة ال تقل عن متر ملعب أخر/سياج / حافة الملعب وأي جدار يُ

يجب أن تكون العالمات والخطوط واضحة-

حجم الملعب1.

السطح2.

المحيط3.

العالمات 4.
وانإشارات

.يجب تثبي  جميع األهداف بشكل آمن عىل األرض أثناء اللعب-
يجب أن تكون أعمدة المرم مصنوعة من البالستيك أو المعدن أو أي مواد أخرى معتمدة-
- 

ً
 أو بيضاويا

ً
 أو مستديال

ً
 أو مستطيال

ً
يجب أن يكون شكل األعمدة للمرم مربعا

ر -   الجزء السفىل  أثناء االستخدام لضمان تقليل المخاطر عىل الالعبير
ر
.يجب أن تكون قوائم المرم مبطنة بشكل مناسب ف

ر - (عىل سبيل المثال، الزوايا الحادة، والمخاطر)يجب فحص أعمدة المرم بانتظام للتأكد من أنها ليس  خطرة عىل الالعبير
ا، مع وجود دعامات جانبية بطول 5.6يبلغ عرض عمود المرم التنظيم  - ً .أمتار3متر عىل األقل، مع عارضة تتقاطع مع القوائم الجانبية بارتفاع 3.4متر
فيهية وللصغار- انإشارة / ال يلزم تثبي  أعمدة أهداف للرجت   اللمس..ُيسمح بأحجام المرم األخرى للعبة الرجت   التر

أعمدة المرم5.

المنشأة الرياضية



الكريكيت–الرياضات الجماعية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

 لألنظمة -
ً
ي 3,05× 20,12يبلغ طول أعمدة الكريك  وفقا ر وللمزيد     الويلزي للكريك م، ويجب تحديد الخطوط بشكل دائم أو مؤق ، بما يتفق مع تنظيمات المجلس انإنجلتر

من انإرشادات المفصلة بشأن أبعاد ملعب الكريكي  يرج  قراءة الملحق حجم الملعب1.

ا، وعرضها 30-28يجب بالنسبة للكريكي  الداخىل  أن يكون طول منطقة اللعب -- ً ا، وارتفاعها 12-10متر ً  4.5-4متر
ً
ا، ومحاطة بالشباك كامال ً يجب أن تكون الشبكة -.متر

.منسوجة بإحكام وقوية بشكل كاٍف لضمان عدم مرور الكرة من خاللها
  تشكل خطًرا عىل من يلعبون أو يحيطون با--

ها من المشكالت التر .كةبلشيجب فحص الشباك بانتظام للتأكد من عدم وجود ثقوب أو عالمات تآكل أو غتر
  تحيط بالملعب الداخىل  محكًما دائًما لضمان ارتداد الكرة عن الشبكةيجب --

.أن يكون مستوى شد الشباك التر

الكريكي لعبة 3.
الداخلية

.طبيعًيا من اللعبةيعد التآكل الطبيع  للملعب والويكي  جزًءا -يجب أن يكون ملعب الكريكي  والويكي  خالًيا من الحطام، والنتوءات، والمخاطر األخرى قدر انإمكان -
فيه  بجميع أنواع األسطح -  من مواد اصطناعية أو عشب طبيع  -ُيسمح عىل المستوى التر

ً
ا باألسطح .يتكون ويكي  الكريكي  عادة

ً
ر يسمح أيض .المكونة من العشب الهجير

السطح2.

كات المصنعة-- .يجب تجميع جميع الشباك سواًء المؤقتة أو الدائمة وتأمينها بما يتوافق مع إرشادات الشر
ا للتأكد من خلوها من الحواف الحادة والمخاطر المحتملة األخرىيج--

ً
.ب صيانة جميع األعمدة وهياكل الشبكات األخرى جيد

-.يجب أن تكون الشبكة منسوجة بإحكام وقوية بشكل كاٍف لضمان عدم مرور الكرة من خاللها-
  تشكل خطًرا عىل من يلعبون أو يحيطون با-

ها من المشكالت التر .كةلشبيجب فحص الشباك بانتظام للتأكد من عدم وجود ثقوب أو عالمات تآكل أو غتر

شباك التدريب4.

المعدات



كرة اليد–الرياضات الجماعية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

م20× م 40ملعب كرة اليد مستطيل الشكل ومقاسه - حجم الصالة1.

يجب أن يكون سطح الصالة صلب ومسطًحا وخالًيا من أي عوائق-
وتشمل الخيارات أرضيات خشبية دائمة، وصالة مخططة، وصالة صلبة، وأكريليك، وإسفل ، وخرسانيةيجب أن تكون الصالة مصنوعة من سطح غتر زلق، -

السطح2.

 أو لون آخر متباين)يجب أن تكون كل الخطوط مرئية بوضوح -
ً
(أبيض عادة الخطوط3.

عىل كل جانب1مسافة ه   متر أدنر -يحظر المسار الخاص بالركض خلف وجانب الصالة بمسافة كافية لسالمة المشارك يجب أن -
  يتعرض لها المشاركون -

 بما فيه الكفاية عن منطقة اللعب للحد من المخاطر التر
ً
(عىل سبيل المثال المقاعد)يجب أن يكون أثاث الصالة بعيدا

المحيط4.

  ذلك أعمدة المرم، بإحكام عىل األرض أثناء اللعب-
ر
يجب تثبي  كل األعمدة، بما ف

يجب أن تكون أعمدة المرم مصنوعة من األلمنيوم، أو الخشب، أو أي مادة معتمدة أخرى-
- 

ً
 أو بيضاويا

ً
 أو مستديال

ً
 أو مستطيال

ً
يجب أن يكون شكل األعمدة للمرم مربعا

ر - (عىل سبيل المثال، الزوايا الحادة، ومسببات المخاطر)يجب فحص أعمدة المرم بانتظام للتأكد من أنها ليس  خطرة عىل الالعبير
.م3× م 2مرم كرة اليد التنظيم  بقياس -

أعمدة المرم5.



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

ب رياضات المضى



ب المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب التنس-رياضات المضى

المنشأة الرياضية

  الئحة االتحاد الدوىل  للتنس10.97× م 23.77يجب أن يكون حجم ملعب التنس التنظيم  بالحجم الكامل -
ر
.م، كما هو محدد ف

ستخدم المالعب األصغر للعبة التنس المصغرة من الممكن أن -
ُ
للمزيد من التفاصيل حول انإرشادات يرج  االطالع عىل الملحق-( لألطفال)ت

حجم الصالة1.

ر - ا لتقليل مخاطر إصابة المشاركير
ً
.يجب أن يكون السطح مسطًحا وخالًيا من العوائق، وأن يتم صيانته جيد

، واألسطح االصطناعية، والسجاد، واألسفل ، واألكريليك، والعشب- ر .تشمل األسطح المناسبة الطير
السطح2.

ر -   الخلف و 2.5المسافة الموض  بها عىل األقل -يجب أن تكون مناطق الجري خلف الملعب وإىل جانبه كافية لسالمة المشاركير
ر
يوض بوجود فراغ .أمتار لكل جانب2أمتار ف

ر المالعب3ال يقل عن  .أمتار بير
  عن منطقة اللعب لتقليل المخاطر عىل الم-

ا بما يكفر
ً
ر شار يجب أن تبفر المنطقة المحيطة بالمالعب خالية، كما يجب أن يكون أثاث الملعب بعيد (.مثل المقاعد)كير

المحيط5.

.يجب أال تسمح الشباك للكرات بالمرور من خاللها-
.يجب أن يكون السياج خالًيا من الحواف الحادة والمخاطر األخرى ويجب فحصه وصيانته بانتظام لضمان ذلك-

المبارزة6.

.اببهيجب وضع األعمدة عىل مسافة آمنة من منطقة اللعب، وأن تكون مصممة لتقليل مخاطر انإصابة، ويجب فحصها وصيانتها نإزالة أي مخاطر قد تسانإضاءة7.

 لتقليل القيود المفروضة عىل اللعب 
ً
ا عند خط األساس، و 5.75أمتار عند خط الشبكة، و 8يوض كحد أدنر الرتفاع السقف -يجب أن يكون ارتفاع السقف كافيا ً   4متر

ر
أمتار ف

  من منطقة الجري
.الجزء الخلفر

(الداخىل  )االرتفاع4.

ر الشباك وأعمدة الشباك بشكل صحيح- .يجب تأمير
ا عن المخاطر -

ً
(.مثل الحواف الحادة، ومخاطر التعتر بها)يجب صيانة أعمدة الشباك وفحصها بانتظام بحث

  وسط الملعب0.91م خارج خطوط الملعب مع ارتفاع 0.91م، بحيث يكون 1.07االرتفاع التنظيم  ألعمدة الشبكة هو -
ر
.م ف

الشباك3.



ب المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب تنس الطاولة–رياضات المضى

المعدات

ر أ ر الطاوالت بمساحة جري كافية بير ر ( الطاوالت األخرى ج( الجدران ب( يجب تجهتر   إجماىل  مساحة 4× 5يوض بحواىل  -األثاث الخر لتقليل مخاطر إصابة المشاركير
ر
أمتار ف

  ذلك الطاولة)اللعب لكل طاولة 
ر
(.بما ف

مساحة األرضية2.

ا عن نتوءات أو حواف حادة أو مخاطر أخرىالطاولة3.
ً
.يجب فحص سطح الطاولة والشبكة والحواف والزوايا واألرجل بانتظام بحث

التخزين4.
كات المصنعة، ويتضمن ذلك االستخدام والتخزين- .يجب تركيب الطاوالت بشكل صحيح وتأمينها بما يتوافق مع إرشادات الشر
ر غتر المقصود أو الميالن أو السقوط أو االنهيار-   وضع آمن لعدم تعرضها للضر

ر
.يجب عند التخزين أن تكون الطاولة ف

  1.525× م 2.74تبلغ القياسات التنظيمية لطاولة لعبة طاولة تنس -
  مستوى أففر

ر
ر بشبكة يبلغ ارتفاعها 76م، وتقع ف .سم15.25سم فوق األرض، ومقسمة إىل نصفير

  أو اللوح الحبيت   أو البالستيك أو المعدن أو الخرسانة أو من األلياف الزجاجية-
.يجب أن يكون سطح الطاولة مصنوًعا من الخشب الرقائفر

الحجم 1.



ب المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب الريشة الطائرة–رياضات المضى

المنشأة الرياضية

  الئحة االتحاد الدوىل  للريشة الطائرة6.1× م 13.4يجب أن يكون حجم الملعب :1.1
ر
.م، كما هو محدد ف

 لتقليل القيود المفروضة عىل اللعب :1.2
ً
.متر 6.7يوض بحد أدنر الرتفاع السقف -يجب أن يكون ارتفاع السقف كافيا

حجم الصالة1.

ر يجب أن يكون السطح:2.1 وصناعية وأكريليك وأسمن تتضمن الخيارات أسطح خشبية–مستوًيا وخالًيا من العوائق وأن تتم صيانته بشكل جيد لتقليل خطر إصابة المشاركير
لمبطنة المغطاة بغطاء يوض باستخدام األرضيات ا-أو أن تكون مبلطة لتفادي االحتمالية العالية بوقوع أي إصابة سكريد يجب أال تكون األرضيات مصنوعة من الخرسانة أو :2.2
.الممتص للصدماتالفينيلمن 

السطح2.

ر الشباك وأعمدة الشباك بشكل صحيح لمنع انهيارها:3.1 .يجب تأمير
ا عن المخاطر :3.2

ً
(.مثل الحواف الحادة، ومخاطر التعتر بها)يجب صيانة أعمدة الشباك وفحصها بانتظام بحث

.يجب أال يمتد أي جزء من أعمدة الشبكة إىل الملعب:3.3
 للوائح 

ْ
ر ، وأن يكون ارتفاع الشبكة 1.55يجب أن يكون ارتفاع األعمدة وفقا   الطرفير

ثب  فر م1.52م عند الحواف، وأن يُ

الشباك3.

ر :4.1 ر أي 2متر و 1.5أدنر مساحة ه  -يجب أن تكون منطقة الجري خلف الملعب وجانبه كافية لسالمة المشاركير   إىل الحائط، وبير
متر من الخطوط الجانبية والخط الخلفر

.مالعب متجاورة
  عن منطقة اللعب لتقليل المخاطر عىل الم:4.2

ا بما يكفر
ً
ر كشار يجب أن تبفر المنطقة المحيطة بالمالعب خالية، كما يجب أن يكون أثاث الملعب بعيد عىل سبيل المثال )ير

(.المقاعد

المحيط4.



ب المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب االسكواش–رياضات المضى

المنشأة الرياضية

.م7.6× م 9.75وتبلغ القياسات التنظيمية للملعب الزوج   .م6.4× م 9.75تبلغ القياسات التنظيمية للملعب الفردي -
  حددها االتحاد العالم  لالسكواش-

.يجب أن تتوافق عالمات الملعب مع المتطلبات الفنية التر حجم الصالة1.

  كامل الملعب-
ر
  الملعب بنفس أسلوب البناء ف

ر
.ال يلزم أن تكون الجدران المجاورة بنفس أسلوب البناء.يجب أن يكون كل حائط ف

ر دائم أو مؤ -   قد تتعرض لها أثناء اللعب العادي وأن ال تتعرض ألي ضر
ب نتيجق  يجب أن تكون جميع جدران الملعب قادرة عىل تحمل جميع الضغوط التر ة لتأثتر ات ضر

ب .الكرة أو المضر
.يجب أال تحتوي الوصالت عىل الجداران وعىل األرض من أي نتوءات-
  حال كان  الجدران زجاجية -

ر
(.مم12يوض بالزجاج المقوى )يجب أن يحقق الزجاج معايتر السالمة المتعلقة بالكش المن ( واألبواب)ف

الجدار2.

  اللعب العادي 
ر
الخشب، أو تشمل األسطح المسموح بها عىل-جب أن تكون األرضية صلبة وناعمة وتحتوي عىل عدد قليل ومحدود من  المفصالت وتوفر قاعدة ثابتة ف

.الخرسانة، أو الجبس، أو األلواح المطاطية، أو الزجاج
األرضية3.

  يجب أن تكون محاذية عند إغالقها.يجب أن يكون السطح الداخىل  للباب محاذًيا للجدار المجاور عند إغالق الباب-
ا عىل جميع المقابض الداخلية التر

ً
.وهذا ينطبق أيض

ا بجهاز تقييد لمنع الباب من الفتح بدرجة -
ً
ب جدار الملعب180يجب أن يفتح الباب إىل داخل الملعب وأن يكون مزود .وضر

الباب4.



ب المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب البادل-رياضات المضى

المنشأة الرياضية

وط اللجنة السعودية للبادل واالتحاد الدوىل  للبادل و تناسب المساحة مع عدد المالعب x 20م10مساحة الملعب هو -
للمزيد من التفاصيل حول انإرشادات يرج  .م وفق شر

(أ)االطالع عىل الملحق 
.االنشاءات تتناسب مع الظروف المناخية والجغرافية والتعرض ألشعة الشمسللمواد البنية التحتية للمالعب وفق مواصفات -

حجم الملعب1.

، بسماكة االلياف وارتفاعها 100. نوع األلياف: االرضية المستخدمة للمالعب الخارجية ر .مم12ميكرون و 250٪ بوىل  إيثيلير
، بسماكة االلياف ملتوية و 100. نوع األلياف: االرضية المستخدمة للمالعب الداخلية ر (ج)يرج  االطالع عىل الملحق . مم10٪ بوىل  إيثيلير

االرضية2.

ازية 2توفر مساحة آمنة للجمهور ال تقل عن - ام بانإجراءات االحتر ر   تصدر من الجهات الم من كافة االرتدادات المحيطة بالملعب و االلتر
وط واللوائح التر إن )معنية وفق الشر

(.وجد
ر خارج المالعب - .تحوي أوعية لحفظ األدوات الشخصية أثناء ممارسة النشاط( مقاعد لكل ملعب4)توفر مقاعد راحة للممارسير
ر توفر- .دورات مياه قريبة من المالعب ومنفصلة للجنسير
.توفر مكتب واحد لإلستقبال للرجال و النساء-

المحيط5.

.يجب أال تسمح الشباك للكرات بالمرور من خاللها-
.يجب أن يكون السياج خالًيا من الحواف الحادة والمخاطر األخرى ويجب فحصه وصيانته بانتظام لضمان ذلك-

المبارزة6.

.م6ارتفاع انإضاءة ال يقل عن انإضاءة7.

.متر كحد ادنر ٨و م، 9المالعب المغطاة يرتفع سقف المبتر من الداخل بما ال يقل عن - (الداخىل  )االرتفاع4.

ر الشباك وأعمدة الشباك بشكل صحيح- .يجب تأمير
ا عن المخاطر -

ً
(.مثل الحواف الحادة، ومخاطر التعتر بها)يجب صيانة أعمدة الشباك وفحصها بانتظام بحث

(ب)يرج  االطالع عىل الملحق . سم٨٨سم، و ارتفاع الشبكة ٩٢االرتفاع التنظيم  ألعمدة الشبكة هو -
الشباك3.

.الكافيةيجب أن توفر حقيبة لإلسعافات األولية والمعدات : إسعافات أولية -االمن والسالمة8.



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

الرياضات القتالية



المالكمة-الرياضات القتالية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المعدات

.يجب أن تكون أكياس المالكمة مصنوعة من مادة آمنة وموزونة بشكل مناسب لالستخدام-
كات المصنعة - ا نإرشادات الشر

ً
ر أكياس المالكمة بشكل صحيح عند استخدامها وفق .وهذا ينطبق عىل كل من األكياس المعلقة وغتر المعلقة-يجب تأمير

ين من بعضها البعض وعىل مسافة آمنة من الحائط-   حالة وجود أكياس متعددة، يجب وضع كل منها عىل بعد متر
ر
.ف

أكياس المالكمة1.

متر 1.85متر وال يزيد عن 1.5عن ( الحبال الداخلية)يجب أال يقل قياس كل جانب .يجب أن تكون حلبة المالكمة مربعة:لحجم-
.سم عىل األقل من أرضية الحلبة خارج الحبال من أجل السالمة20بحواف بمقدار المحيطيجب أن يحظى -
.يجب أن يكون السطح مصنوع من قماش غتر زلق وأن يكون ناعم ومسطح وغتر كاشط-
.سم12سم وعرضه عن 5يجب أن يكون كل عمود زاوية مبطن من أعىل الحبل السفىل  بطول كامل من الحشو ال يقل سمكه عن :لزوايا-
.يجب أن تكون قوة شد الحبل السفىل  أقل بكثتر من قوة شد العلوي.حبال منفصلة عىل كل جانب من أعمدة الركن وأن تكون مبطنة4يجب أن تتضمن الحلبة عىل :الحبال-

حلبة المالكمة

ر ارتداء معدات الحماية المناسبة  .عىل سبيل المثال يجب ارتداء قفازات المالكمة المناسبة عند القيام بالمالكمة-يجب عىل جميع المشاركير أجهزة الحماية2.

  حالة إجراء تدريب رسم  
  المنشأة، فيجب أن تكون هذه المنشأة مسجلة / قتال / فر

.تابعة لالتحاد السعودي للمالكمة/ منافسة فر
  المالكمة 

م المنشأة بجميع لوائح االتحاد السعودي للمالكمة فيما يتعلق بالمشاركة فر ر .سالمة، وتنظيم المنافسةوهذا يشمل اللوائح كالعمر، وبروتوكول الصحة وال-يجب أن تلتر
التنافس

ي المالكمة الرسمية
ى
المشاركة ف

المنشأة الرياضية



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب
/  ودو الج/ الجوجيتسو / التايكوندو -الرياضات القتالية 

المصارعة/ الكاراتيه 

المعدات

.يجب أن تكون أكياس المالكمة مصنوعة من مادة آمنة وموزونة بشكل مناسب لالستخدام-
كات المصنعة - ا نإرشادات الشر

ً
ر أكياس المالكمة بشكل صحيح عند استخدامها وفق .وهذا ينطبق عىل كل من األكياس المعلقة وغتر المعلقة-يجب تأمير

ين من بعضها البعض وعىل مسافة آمنة من الحائط-   حالة وجود أكياس متعددة، وضع كل منها عىل بعد متر
ر
.يجب ف

األكياس

  حالة إجراء تدريب رسم  
  المنشأة، فيجب أن تكون هذه المنشأة مسجلة / قتال / فر

االتحاد / لجوجيتسولاالتحاد السعودي / تابعة لالتحاد السعودي للتايكواندو / منافسة فر
.االتحاد السعودي للكاراتيه/ السعودي للجودو 

م المنشأة بجميع قواعد االتحاد السعودي للتايكوندو  ر -ه فيما يتعلق بالمشاركة االتحاد السعودي للكاراتي/ االتحاد السعودي للجودو / للجوجيتسواالتحاد السعودي / يجب أن تلتر
.وهذا يشمل عىل اللوائح مثل حدود السن وبروتوكول الصحة والسالمة وتنظيم المنافسة

التنافسية

المصارعة التنافسية/ الكاراتيه / الجودو / الجوجيتسو/ التايكوندو 

  وضحها االت-منطقة المسابقة تنظيم رياضات التايكوندو، والج   يجب أن تكون -
للمزيد –حادات الدوليةجيتسو، والجودو، والكاراتيه، والمصارعة متوافقة مع المواصفات التر

من انإرشادات التفصيلية انإضافية يرج  االطالع عىل الملحق
متر لتطويق 1يوض بوجود مساحة كحد أدنر -يجب أن تكون منطقة السجال محاطة بمنطقة أمانة لفصل كل منطقة مباراة عن الجدران ومناطق المباريات والحواجز األخرى -

ر مناطق المباريات المتعددة، وزيادتها إىل    حال زيادة مناطق المباريات2مناطق السجال الفردي، وكذلك بير
ر
.متر ف

المجال1.

الكاراتيه، وأن ال / الجيوجيتسو / سم للتايكواندو 2.5يجب أن تكون السجادة مصنوعة من االسفنج، وأن تكون غتر زلقة، وأن تكون ذات كثافة عالية، وأن ال يقل سمكها عن -
.سم للمصارعة7سم للجودو، وأن ال يقل سمكها عن 4يقل سمكها عن 

.يجب دائًما تعقيم السجادة وإبقائها نظيفة-
.يجب أن ال تحظر سجادة ومنطقة السجال من أي بروز أو نتوءات-
ر الحلبة بشكل صحيح لضمان عدم تحركها أثناء االستخدام- .يجب تأمير

السجاد2.

المنشآة الرياضية



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

الرياضات الفردية 



رفع االثقال-الرياضات الفردية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

(.م4× م 4حجم المنصات عادة )يجب أن تكون منطقة رفع األثقال محددة بوضوح وأن يكون لها حجم مناسب -
 إذا كان  المنصة مرفوعة عن سطح األرض -

ً
  هذه الحالة أن يكون عرض المن-يجب أن تكون هناك منطقة أمان كافية حول منطقة رفع األثقال، خاصة

ر
.صة مناسًبايجب ف

الحجم1.

.كجم للسيدات15كجم للرجال و 20يجب أن يزن حديد رفع األثقال -
يجب أن تصنع القضبان من الحديد المطىل  بالكروم-
.يجب أن تكون كل أداة من أدوات رفع األثقال مزودة بحلقات لتثبي  األقراص الموجودة عىل جانت   أداة رفع األثقال-

األثقال1.

المعدات

.يجب أن تكون المنصة مصنوعة من الخشب أو البالستيك أو أي مادة صلبة ومغطاة بمادة غتر قابلة لالنزالق السطح2.

  جميع أقراص حمل األثقال-
ر
.يجب أن يتم تحديد الوزن بالكيلوجرام بوضوح ف

  يزيد وزنها عن -
ر 10يجب تغطية جميع األقراص التر .كجم بالمطاط أو البالستيك وأن تكون مطلية من الجانبير

األقراص2.

كجم2.5يجب أن تزن كل حلقة تثبي  -
صنع حلقات التثبي  من الستيل المطىل  بالكروم-

ُ
.يجب أن ت

 حلقات التثبي3.



الدراجة الهوائية-الرياضات الفردية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

يجب الحفاظ عىل جميع المسارات محافظة جيدة، كما يجب أن تكون خالية من العوائق، أو الحطام، أو المخاطر األخرى، بقدر انإمكان-
  االتحاد الدوىل  -

ر
دراجاتللبالنسبة إىل منافسات ركوب الدراجات الهوائية، يجب أن تتوافق المسارات مع مواصفات المنافسة لكل مجال كما هو موضح ف

ر للمسار الواحد)يجب توضيح الحد األقىص من سعة المسارات - امنير ر
ر المتر   كل األوقات( لعدد المستخدمير

ر
ام بها ف ر وااللتر

ر من أي نقطة عىل-   مسار السباق عند تصميمه وبناءه، بحيث يمكن إخالء المصابير
ر
ر ف ر المصابير   االعتبار عملية إجالء الدراجير

ر
  تقليل ل المطو يجب األخذ ف

ر
سار مع النظر ف

  مسار السباق
ر
الحاجة للعبور ف

المسارات1.

المحيط2.

  وقوع إصابات نتيجة للتصادم أو وضع أنظمة وقاية إسفنجية عىل الزواي-
ر
  قد تتسبب ف

  المسارات والتر
ر
 سبيل المثال، أعمدة عىل)ا يجب إزالة أي معوقات تعيق السباق ف

(انإضاءة
أو األطراف عىل سبيل المثال، تجنب المرور من جانب أرصفة األنهار شديدة االنحدار )يجب تجنب مخاطر السقوط أو توفتر ما يحم  الجسد من السقوط إذا اقتض  الحاجة -

(والحواف، أو أطراف الطرق بالنسبة لمسارات التالل، أو عىل األقل وضع أنظمة حماية من السقوط

كة عالمات عىل سبيل المثال أن تستخ( )أي خارج ساعات التشغيل)يجب عىل الجهة المشغلة التأكد من أن المسارات ال يتم تشغيلها خارج أوقات العمل قدر انإمكان - دم الشر
(تدل عىل أوقات التشغيل أو تركيب سياج يدل عىل أن هذه أوقات أوقات التشغيل

العميل

ا عن المخاطر(مثل بوابة نقطة البداية)يجب صيانة أي بنية تحتية للمسارات بشكل جيد 
ً
، ويجب أن تالئم الغرض، ويجب فحصها بانتظام بحث معدات المسارات3.

ها من قبل المنشأة المشغلة مالئمة للغرض، وآمنة لالستخدام، وتم  صيانتها بشكل جيد لضمان سالمة ال/ يجب أن تكون أي أداة أو معدة تم توزيعها - ر قدر تأجتر مشاركير
الدراجات الهوائية، والخوذات، والمعدات الواقية األخر: انإمكان، وهذا يشمل عىل سبيل المثال ال الحض

هم-   األنشطة المناسبة لمعايتر
ر
ر أن يشّجعوا العمالء، عىل المشاركة ف يجب عىل المشغلير

ر أن يشّجعوا العمالء عىل ارتداء المعدات الوقاية المناسبة عند استخدام المرافق- يجب عىل المشغلير

المعدات4.

ر الخرين اتخاذ انإ  ر و يجب عىل المستخدمير   حالة وقوع حادث عىل المسار معير
ر
ءات الالزمةجرا يجب وضع أنظمة انإنذار وخطط العمل المناسبة الستخدامها ف السالمة5.



العاب القوى-الرياضات الفردية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

ر أخرىوخالية من المعوقات والحفر أو الخراجات، والحطام وأي مخاطيجب أن تكون جميع أسطح المسارات ، ودائرة رم  الجلة، وجميع مدارج المضامتر مسطحة، ومتناسقة، -
ر يوض باستخدام األسطح االصطناعية    حير

، والمسارات ذات الحشوة، والمضامتر المطاطية، والمضامتر المطاطية المصنوعة من )وفر ، إال أنه ( وريثاناليمثل المطاط الصناع 
  استخدام األسطح الطبيعية

سمح فر فيهيةيُ   ألعاب القوى التر
مثل الرماد، والوحل، والعشب فر

كون خالية من أي أن ال تكون زلقة وأن ت: يجب فحص جميع أسطح المسارات، ودائرة رم  الجلة، وكل والمضامتر بانتظام وصيانتها لضمان بقاءها آمنة لالستخدام وذلك يشمل-
مخاطر واضحة

أسطح المسارات1.

العمليات3.

فص بطريقة القبك يجب أن يكون شبك قفص األمان الخاص بألعاب القوى غتر تالف، ويجب التأكد من أن األقراص، والمطارق، والجلل ال تكش القفص، ويجب ربط ش-
مناسًبة لتقليل االرتداد إىل أدنر حد

م بالنسبة لمجال رم  المطرقة7م بالنسبة لمجال رم  القرص و4:يجب أن يكون الحد األدنر من ارتفاع شبك قفص األمان عند-
ويجب أن يكون مستطيل القفز الطوىل  خاىل  من أي أجسام غريبة-
وتأمينها بشكل صحيح بما يتماشر مع إرشادات الجهات المصنعة وأن تكون ثابتة ومبطنة بشكل مناسب( لمسابقات القفز)يجب تركيب كل الحواجز -
ا عن مخاطر محتملة أخرى-

ً
اة ناعمة وخالية من الحواف الحادة، وأن يتم فحصها بانتظام بحث ر يجب أن تكون جميع الحواجز وعرضات قفز الت 

ها من المخاطر- يجب فحص جميع الحواجز بشكل منتظم لضمان خلوها من الحواف الحادة وغتر

البنية التحتية2.
للمضامتر 
والصاالت 

  قد تشكل خطًرا عليهم 
  المنشأة والتر

ر
قام ف

ُ
  ت
ر عىل دراية باألنشطة األخرى التر   الميدانمثل أنشطة)يجب أن يكون هناك نظام فعال لضمان أن جميع المشاركير

ر
وقد -( الرم  ف

  المنشأة
يشمل ذلك عىل سبيل المثال ال الحض الفتات واضحة ومعلومات عند تسجيل الدخول فر

المعدات

  حال عدم استخدامها-
ر
  ذلك عتاد الرماح وأدوات الرم  األخرى، بشكل آمن ف

ر
يجب تخزين جميع المعدات، بما ف

ر الستخدامها- يجب تخزين المعدات قدر انإمكان بشكل آمن لضمان عدم إمكانية الوصول إليها من قبل األشخاص غتر المرخصير
عملية التخزين 4.

والحفظ



التسلق-الرياضات الفردية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

ف خبتر يمثل الجهة المصنعة ويجب أن-  من قبل مشر
ً
 كامال

ً
 نهائيا

ً
حص الجدران فحصا

ُ
كة و يكعند االنتهاء من عملية فحص جدران التسلق، يجب أن تف  من قبل الشر

ً
قا
ّ
ن مصد

كيب المعتمد  لرسومات التر
ً
  قد تم بناؤه وفقا

يجب االحتفاظ بشهادة الفحص.المصنعة بأن المنتج النهان 
 من قبل-

ً
ق إىل صيانة شهرية من قبل فريق صيانة متمرس، إال أن الفحوصات السنوية يجب إجراءها مبكرا

ّ
يجب تسجيل كل .صصشخص متخيجب أن تخضع كل جدران التسل
  السجالت

ر
الرؤى واالحتفاظ بها ف

م بالنسبة لجدران تسلق الحبال6م كحد أدنر بالنسبة لجدران الصخور و2,5يجب أن يكون ارتفاع الجدار -

الجدران1.

.يجب أن يكون السقف فوق جدران التسلق ومناطق ربط الحبال خالية من أي أسالك كهربائية أو إضاءة- المحيط2.

سواًء توفر غطاء )سم ومبطنة بإسفنج 14سجادة التسلق بالحبال أن تكون بسمك : يجب أن تكون السجادات المحيطة بجدران التسلق مصنوعة من إسفنج ممتّص للطاقة-
(سواًء توفر غطاء عىل السجاد أو لم يتوفر)سم ومبطن بإسفنج 40-30كما يجب عىل سجاد البولديرنج أن يكون بسمك (: عىل السجاد أو لم يتوفر

يجب فحص السجادات بانتظام للتأكد من عدم وجود أي ثقوب، أو تآكل، أو تلف-
األرضية3.

، والمشاجب معتمدة من قبل االتحاد - ق الداخىل  والجبىل  دوىل  للتسلاليجب أن تكون جميع الحبال، ومرابط الحبال، والمثبتات، وأجهزة المرابط، وحزام ربط الخض، والمسامتر
يجب فحص جميع المعدات وصيانتها بشكل منتظم والتأكد من أن حالة جميع المعدات آمنة وتعمل بكامل قوتها-
  السنة كحٍد أدنر -

ر
يجب أن تخضع جميع أجهزة مرابط الحبال التلقائية بالفحص وأن ُيصادق عليها مرة واحدة ف

المعدات4.

المدربون5.
جدار التسلق والحبالعىلفقط المدربون الذين يحملون ترخيص مدرب للتسلق الداخىل  من قبل االتحاد السعودي للتسلق والهايكنج هم القادرين عىل تنظيم دورات تسلق -
ر كما هو منصوص عليه من قبل االتحاد السعودي للتسلق والهايكنج- ر مؤهلير اف كاف من قبل مدربير  إشر

ً
يجب أن يكون هناك دائما

القوى العاملة



الجمباز -الرياضات الفردية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

  مكانها بما يتماشر مع إرشادات الجهة المصنعة:1.1
ر
يجب تركيب كل األجهزة وتثبيتها ف

  مكانها:1.2
ر
ا عن المخاطر وللتأكد من إبقاءها بشكل آمن، وإبقاء كافة المسامتر ف

ً
يجب فحص األجهزة بشكل منتظم بحث

ا لتعليمات الجهة المصنعة:1.3
ً
يجب صيانة األجهزة وفق

  جميع األوقات من قبل مدرب مؤهليجب:1.4
ر
اف عىل صيانة األجهزة ف انإشر

  صالة اللعب يحتوي عىل حواف حادة:1.5
ر
يط تحذيري أو عالمة عىل أي مجسم أو جزء ف يجب وضع شر

ر معدات االرتداد المطاطية كمعدة القفز المطاطية :1.6 ر يجب تأمير امبولير
ر أو غتر المض والتر ح لهم بذلكعند عدم استخدامها، وذلك لمنع وصول األشخاص غتر المؤهلير

األجهزة1.

ة بشكل كاٍف أو أن بطنيجب توفتر أرضيات مطاطية تتمتع بالمساحة، والسمك، والمرونة، والقدرة عىل امتصاص الصدمات، كما يجب أن تكون جميع األرضيات المحيطة م:2.1
تكون سجادات مبطنة ومثبتة بإحكام حول كل األجهزة

  حالة جيدة وخالية من التلف:2.2
ر
ر األرضيات بسبب انفصالها أو انزالقها.يجب أن تكون األرضيات المطاطية غتر زلقة أي أن تكون ف ويجب أال يكون هناك فجوات بير

  تنص عىل استخدام أجهزة تؤخر الحريق، ويجب تنظيفها بانتظام وفك ضغطها :2.3
ل متكررشكبيجب أن تتوافق صالة الكتل المطاطية مع اللوائح واألنظمة التر

الميادين2.

 مناسًبا بإجراء خدمة الفحص:3.1
ً
  السجل .انإصالح للمنشأة بشكل سنوي كحد أدنر /يجب أن يقوم الموظفون المؤهلون تأهيال

ر
ويجب توقيع ورقة فحص مؤرخة ووضعها ف

ات زمنية تصل لشهر واحد من قبل مدرب مؤهل أو مشغل  المنش.كدليل عىل إجراء فحص المعدات أةبانإضافة إىل ذلك، يجب إجراء فحوصات السالمة المؤقتة عىل فتر
الفحص3.

اف مدرب مؤهل:4.1   الجمباز إال تح  إشر
ر
  المشاركة ف

يجب أن ال تأنر اف4. انإشر

القوى العاملة



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

فيهية األنشطة الير



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب
فيهية  ي الهوكي اله/ الفريرة-األنشطة الير

 
/ وان

البلياردو و السنوكر

المعدات

كات المصنعة للتأكد من أن الطاولة آمنة ومستقرة عند االستخدام - تأكد من أن جميع التثبي  ويجب عند التخزين فحص الطاوالت بانتظام لل-يجب وضع جميع الطاوالت وتأمينها بما يتوافق مع إرشادات الشر
.الطاولة ثابتةلتظاللمسامتر محكمة  

.يجب فحص جميع األجزاء المتحركة واألجزاء الزجاجية بانتظام للتأكد من عدم وجود حواف حادة أو مخاطر أخرى وصيانتها بطريقة فعالة-
ر غتر المقصود أو الميالن أو السقوط أو االنهيار-   وضع آمن وعدم تعرضها للضر

ر
.يجب عند تخزين الطاولة أن تكون ف

ر  اوح الحجم الرسم  لطاوالت كرة قدم الطاولة ما بير فيه  .سم عن األرض91سم، بارتفاع 76-73× سم 142-137يتر   حالة اللعب التر
.يسمح باألحجام األخرى فر

الطاولة1.

الفريرة

كات المصنعة للتأكد من أن الطاولة آمنة ومستقرة عند االستخدام يجب - تأكد من أن جميع ويجب عند التخزين فحص الطاوالت بانتظام لل-وضع جميع الطاوالت وتأمينها بما يتوافق مع إرشادات الشر
.المسامتر محكمة التثبي  لتظل الطاولة ثابتة

ر و - .جهزةاأل يجب تغليف جميع أسالك الطاقة الكهربائية وتأمينها وإبعادها عن المناطق المزدحمة بحركة الستر وعن األقدام لضمان سالمة المستخدمير
.يجب أن تخضع الطاوالت لجميع الفحوصات المتعلقة باألجزاء الكهربائية واجتيازها-
ر غتر المقصود أو الميالن أو السقوط أو االنهياري-   وضع آمن وأن ال تتعرض للضر

ر
.جب عند التخزين أن تكون الطاولة ف

الطاولة1.

السنوكر/ البلياردو 

كات المصنعة للتأكد من أن الطاولة آمنة ومستقرة عند االستخدام - تأكد من أن جميع الطاوالت بانتظام للويجب عند التخزين فحص -يجب وضع جميع الطاوالت وتأمينها بما يتوافق مع إرشادات الشر
. المسامتر محكمة التثبي  لتظل الطاولة ثابتة

ر غتر المقصود أو الميالن أو السقوط أو االنهيار-   وضع آمن وعدم تعرضها للضر
ر
.يجب عند التخزين أن تكون الطاولة ف

فيه  .سم85-75م وارتفاع 1.35× م 2.7ويبلغ قياس طاولة البلياردو .سم95-85م، وارتفاع 1.778× م 3.569يبلغ قياس طاولة السنوكر -   حالة اللعب التر
ر
.يوسمح باألحجام األخرى ف

.يجب أن يكون سطح اللعب ملموًسا ومسطًحا وخاٍل من النتوءات-
ر -   المنشأة/ يجب أن تكون الطاولة محاطة بمساحة كافية للعب المن دون إعاقة المستخدمير

ر
ر الخرين ف .المتفرجير

الطاولة1.

ي 
 
الهوكي الهوان



فيهية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب البولينج-األنشطة الير

المنشأة الرياضية

ا 19يجب أن يبلغ طول مضمار البولينج - ً   من أرضية قطع البولينج وعرضه )متر
 إىل الجزء الخلفر

ً
ا1.05خط الملعب وصوال ً ).متر

ا -
ً
  -يجب أن يكون السطح خالًيا من أي عوائق أو نتوءات، وأن يكون مسطًحا وموحد

  عرض المضمار1.0يجب أال يتجاوز المنحدر األففر
ر
.سم ف

.أو المواد االصطناعية المعتمدة من التحاد الدوىل  للبولينج/ يجب صناعة المضمار بالكامل من الخشب و -
.يجب أن تكون العالمات  متساوية ومستوية مع سطح المضمار-

الحجم1.

ر إ   حاالت الطوارئ وأن تكون مصاحبة لآللة ويسهل الوصول إليها عن طريق أي طرف ثالث مثل إمكانية وصول الموظفير
ر
ة التوقف ف ر .ة اللةمنطقىل يجب وضع متر

  حاالت 4.
ر
التوقف ف
الطوارئ

 األماكن المسموح للعمالء دخولها واألماكن غتر المسموح دخولها-
ً
 واضحا

ً
ر المتعلقة بالعمالء تحديدا .يجب أن تحدد انإرشادات والقوانير

  نهاية المضمار-
ر
ب العمالء من األنظمة الميكانيكية ف ر إذا اقتر يجب وضع نظام للتحذير الفعال وذلك لتحذير المشغلير

نظام التحذير5.

ا وأن تكون مناسبة للمكونات الكهربائية يجب
ً
.الميكانيكية/ أن تكون جميع األنظمة الميكانيكية مناسبة للغرض وأن يتم صيانتها جيد عام2.

ر عىل الغطاء والفاصل مما يتسبب بفك أي أجزاء    مسار اللعبة ك  ال يسبب ارتداد الكرة أي ضر
ر
كون الغطاء محكم لمنع دخول تة، وأن يثابيجب أن ترتد كرة البلوينج بطريقة آمنة ف

ة .أي أجزاء خطتر
جاع 3. آليات استر

الكرة

.يجب وضع جميع الكرات بشكل آمن عند االستخدام والتخزين التخزين6.

المعدات



فيهية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب البينتبول-األنشطة الير

المعدات

  يجب أن تتضمن عىلتوجيه4.
ر حضور جلسة توجيه رسمية قبل المشاركة والتر ح إجراءات السالمة والطوارئ وقواعد اللعبة: يجب عىل جميع الالعبير .شر

  لعبة البينتبولالعمر المسموح5.
ر
ة المشاركة ف .يمنع لعب أي العب تح  سن العاشر

البنادق1.
  وزارة الداخليةيجب -

ر
.أن تكون جميع بنادق لعبة البينتبول مسجلة ف

.يجب تزويد البنادق بإجراءات األمان لمنع البندقية من إطالق الكرات عندما تكون خارج الملعب-
.فحص مفتاح قفل فوهة الماسورة ومفتاح األمان بانتظام للتأكد من أنهما يعمالن بفعاليةيجب -

ر والوجه-   للعير
ر
ر ارتداء واف .يجب عىل جميع المشاركير

ر يجب-   العير
ر
ر يحد من فعاليته/ أن يكون واف .الوجه مناسًبا للغرض ويتم فحصه بانتظام لضمان عدم وجود ضر

س2. التر

العميل

ا يجب -
ً
  المكتب )نشر قواعد السالمة عند مدخل كل ملعب وإتاحته للعمالء مسبق

ر
ن / عىل سبيل المثال ف (.  عت  انإنتر

ر إىل منطقة اللعب - .ولويجب عىل األقل أن يشمل ذلك نشر إرشادات واضحة عند نقاط الدخ-يجب وضع أنظمة وعمليات كافية لتقليل مخاطر دخول غتر الالعبير
ا بالحاجز يجب -

ً
ر / أن يكون الملعب محاط   تقليل المخاطر عىل غتر الالعبير

ر
.السياج، كما يجب الحفاظ عليه لضمان فعاليته ف

الالفتات واألمان3.



فيهية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب اليوغا -األنشطة الير

المعدات

المدربة معتمد من قبل اللجنة السعودية لليوغا / يجب أن يكون المدرب -

  اللياقة البدنية-
ر
ف   التضي    ح من قبل اللجنة السعودية لليوغا  و سجل محتر

ر
.  يجب ان يتقيد المدرب بالنمط المعتمد ف

م وغتر قابلة لالنزالق٢.٠٠سم وطول ٨٠بعرض ال يقل عن ( ملم٠.٥-٠.٣)مصنوعة من اللباد بسماكة ( مات)يجب ان يكون بساط اليوغا -

لكل متدرب و حزام اليوغا  (  بلوك)يجب توفر عىل  األقل مكعب اليوغا -

  عدم ممارسة األنماط الممنوعة مثل اليوغا الساخنة ، -
ا ، و الكوندليتر ا او ممارسات للعالج بالطاقة او تدريب ترانيم التانتر او الج باأللوان او الفنالدينية بشكل عام او العالمانتر

االستشارات النفسية وانإرشاد النفس  

  عدم احتواء المركز ألي صور، أو تماثيل،-
ر
الدليل االرشادي الخاص باللجنة السعودية لليوغاأو رموز، أو دالالت دينية، تم منعها نصيا كما تم ذكره ف

عام1.

العميل

.يجب أن يتلفر العمالء توجيًها مناسًبا الستخدام جميع المعدات المتخصصة قبل استخدامها-

.صحتهم/ التمارين المناسبة لقدراتهم / القيام فقط باألنشطة -بقدر انإمكان-يجب عىل العمالء -
عام2.



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

بةالرياضات المائية والمناطق الرط



السباحة  -الرياضات المائية المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

المنشأة الرياضية

القوى العاملة

  ذلك خطة التشغيل العادية وخطة عمل -
ر
وارئللطيجب أن تشمل كل مرافق المسابح عىل إجراءات تشغيل السالمة للمسابح وأن تكون محددة بوضوح، بما ف

  ذلك التخطيطات والمعدات، وطريقة االستخدام، كما يجب أن تقدم خطة-
وارئ تعليمات ل الطعمويجب أن تحدد هذه انإجراءات طريقة تشغيل المسابح بشكل يوم  بما فر

  حالة وجود حالة طوارئ
، فر ر   أن يتخذه جميع الموظفير

محددة بشأن انإجراء الذي ينبعر

إجراءات تشغيل 1.
السالمة للمسابح

، يجب استخدام الفتات واضحة 
ً
ذا يشمل عالمات لضمان أن مستخدم  المنشأة عىل دراية بالمخاطر المحتملة، وه( أو أي وسائل تنبيهية أخرى)بقدر ما يكون عملًيا ومعقوال

وط المسابح، وتعليمات االستخدام المن للمعدات السالمة، والفتات عمق المسبح، واألسطح الزلقة، وقواعد وشر
وع  العمالء4.

  ذل
ر
  تم صيانتها بشكل جيد ويمكن الوصول إليها بسهولة، بما ف

ة السباحة( أ:قلىل األك عيجب أن تكون جميع مرافق المسابح مجهزة بعدد كاٍف من معدات الطوارئ التر ( ب. ستر
شير انإنقاذ( د(. من عرض المسبح عىل األقل1.5بطول )حبل انإنقاذ( ج(. م عىل األقل3بطول )عصا انإنقاذ 

معدات انإنقاذ2.

اتيجيات نإدارة المخاطر للحد من مخاطر دخول غتر المضح لهم وقوع الحوادث
ىل سبيل المثال قد يشمل ذلك ع: يجب أن تضمن جميع مرافق المسابح غتر المستخدمة عىل استر

الفتات واضحة تشتر إىل أن حمام السباحة غتر مخصص لالستخدام( ال الحض
المسابح غتر 3.

المستخدمة

فيهي ، ويشمل ذلك جميع األرضيات، والمعدات التر ر ا عن مخاطر لضمان سالمة المشاركير
ً
ا بحث

ً
المات الفاصلة والعة، يجب صيانة جميع المعدات وتنظيفها وفحصها جيد

  المسبح، واألوزان
ر
البالستيكية ف

المعدات5.

ر حول مرافق المسابح عىل انإسعافات األولية، وعملية انإنعاش، وعىل إكمال دورة تدريبية للسالمة الم- ر العاملير من االتحاد السعودي ة المقدمةائييجب تدريب جميع الموظفير
.لإلنقاذ والسالمة المائية

ر عىل - ر وحاصلير ر السباحة مؤهلير ر ومعلمير .ترخيص االتحاد السعودي للسباحة" بطاقة"يجب أن يكون جميع مدربير
.سنه إال بعد أخذ ترخيص أكاديمية سباحة من وزارة الرياضة و االتحاد السعودي للسباحة16ال يحق للمراكز والصاالت تنفيذ برامج تعليم السباحة لمن هم أقل من --

عام6.

انإنقاذ7.

  وضع 6.4يجب أن تحظر جميع حمامات السباحة عىل عامل إنقاذ حسب ما ينص عليه دليل معايتر السباحة رقم -
ر
  كل األوقات عندما يكون المسبح ف

ر
  الملحق ف

ر
الموضح ف

.االستخدام
  حددها االتحاد السعودي نإنقاذ والسالمة المائية-

ر للدور المناط بما يتوافق مع اللوائح التر يجب أن يكون جميع المنقذين مؤهلير
، ر وط انإنقاذ الموض  بها بحسب حجم المسبح وعدد السباحير  حول شر

ً
اتيجيات أخرى نإضافة إىلبايقدم االتحاد السعودي لإلنقاذ والسالمة المائية إرشادات أكتر تفصيال  استر

  الملحق.نإدارة المخاطر لمرافق المسابح
.مرفق إرشادات إضافية فر



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب
الساونا و حمام/ الجاكوزي -والمناطق الرطبة 

البخار

المعدات

الجاكوزي

درجة مئوية40يجب الحفاظ عىل درجة حرارة الماء لتكون أقل من -
-  

7.8-7.2للماء عند ( pH)يجب الحفاظ عىل مستوى الرقم الهيدروجيتر
0.6mg/Lأقل من Combined Chlorineيجب الحفاظ عىل مستوى ال-

الماء1.

الية من المخاطر ة وخصحييجب تنظيف أحواض االستحمام، والمحركات، والمضخات، والمنطقة المحيطة لمسبح الجاكوزي عىل الفور وصيانتها بشكل منتظم للتأكد من أنها 
(عىل سبيل المثال الحواف الحادة)

الصيانة2.

وحمام البخار/ الساونا 

اميك أو مواد مماثلة غتر ممتصة للماء- يجب أن تكون األرضية معزولة حرارًيا ومضادة لالنزالق بحيث تكون مصنوعة من األسمن  أو الستر
  تضيف المياه-

ر
يجب توفتر بالوعة تضيف لألرضية لتكون األرضية نظيفة وتساعد ف

يجب تنظيف الساونا بانتظام لضمان معايتر النظافة الصحية المناسبة-
(عزلها بألياف بالستيكية)يجب عزل الجدران واألبواب بفعالية -
ليجب أن تكون جميع المكونات الكهربائية ووصالت األسالك مقاومة  للحرارة والرطوبة بشكل كامل، كما يجب أن تكون مقاومة للماء بشكل فعا-
حمام البخار بنظام تهوية فعال/ يجب أن تتمتع غرفة الساونا -

المواصفات1.

درجة مئوية55درجة مئوية، ويجب أال تتجاوز درجة حرارة غرفة البخار 90يجب أال تتجاوز درجة حرارة الساونا :1.1 درجة الحرارة2.



المعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

غير ذلك



أنشطة األطفالالمعايير الفنية الخاصة بالرياضات/ ب

  ذلك عىل سبيل المثال ال الحض-
ر
  تهدد سالمة األطفال، بما ف

  المنشأة، وم: يجب إجراء تقييم للمخاطر من أجل تقييم والحد من المخاطر التر
  األنشطة، حضور األطفال فر

شاركتهم فر
وحمايتهم من المخاطر

-  
يشمل ذلك عملية الفحص المتخذة–يجب الحصول عىل موافقة الوالدين أو الوض  قبل تقديم أي نشاط رياضر

  حالة الطوارئ -
ر
ل بسجل لجهات االتصال باألقارب ف

ّ
ك عملية تواصل ، وتفاصيل االتصال الخاصة بكل طفل مشارك، وأن يكون هنال(األوصياء/ الوالدين )يجب أن يحتفظ المشغ

  حالة الطوارئ، أو الحوادث، أو انإصابة
ر
واضحة لالتصال باألقارب ف

  استط-لكل طفل مشارك ( أو لسع النحل/ مثل الربو، أو الحساسية من الصواميل)يجب عىل المشغل االحتفاظ بسجل للحاالت الطبية ذات الصلة -
الع الحجر الصج  قبل كما هو وارد فر

األوصياء/ ممارسة النشاط المقدم  للوالدين
  حال تعرض سالمة الطفل للخطر سواء داخل المنظمة أو خارجها-

ر
يجب أن تكون هناك إجراءات واضحة فيما يتعلق بانإجراءات المطلوبة ف

الموافقة، 1.
واألنظمة، 
والعمليات

     والبد 
  و البدنر

، فيما يتعلق بالسن ونماء الطفل الذهتر ر   عوامل أخرى مثل مستوى النشاط ايجب أن تكون األنشطة مناسبة لعمر المشاركير
 من النظر فر

ً
  الحاىل  للطفل أيضا

لبدنر
ية ر واستعداده وحالته التحفتر

األنشطة2.

استخدام 3.
المعدات

أن تكون المعدات المستخدمة مناسبة لقدرة الطفل، ومرحلة نموه، وحجمه، ويجب أن تساعده عىل تحقيق التقدم والتطور المنيجب -
افه - وا من إثبات حتر يتمكنيجب أن يحصل جميع األطفال عىل التدريب التمهيدي الكاف الستخدام المعدات من شخص مؤهل، وال ُيسمح لهم باستخدام المعدات بدون إشر

استخدامهم لها بشكل صحيح وآمن

  ذلك فحص للتحقق من السجالت الجنائية-
ر
ازي ذي صلة بما ف ر مع األطفال عىل فحص احتر ر العاملير ر والمدربير فير يجب أن يخضع جميع المشر

ر بشكل مالئم لدورهم ونشاطهم ويعون مسؤوليتهم حول حماية األ - ر مع األطفال مؤهلير ر العاملير ر والمدربير فير طفاليجب أن يكون جميع المشر
القوى العاملة4.

القوى العاملة

العميل



اإلضافات/ ج



اإلضافات/ ج مرافق بال رقابةاإلضافات/ ج

  يصل إليها العمالء، باستثناء غرف تغيتر المالبس ودورات ا-
ونية لمراقبة جميع أجزاء المنشأة التر اهلمييجب استخدام أنظمة المراقبة انإلكتر

  حال وقوع أمر طارئ-
ر
يجب أن يشمل نظام المراقبة عىل نظام تنبيه أمان تتم مراقبته من قبل جهة خارجية قادرة عىل إرسال التنبيهات ف

نظام المراقبة1.

تابعة جهاز انإنذار من ا يجب مكميجب أن توفر المنشآت أجهزة إنذار، سواء الثابتة أو المتنقلة، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة، وتكون مبينة بإشارة ومعروضة بشكل واضح-
ات المراقبة ويحظر بسلطة نإرسال التنبيهات لفريق خدمات الطوارئ نفس الطرف الثالث بحيث يمكنه الوصول إىل صور كامتر

  بطبيعتها تحظر بأجهزة إنذار/يجب أن ُيسمح للعمالء بدخول غرفة تغيتر المالبس و-
أو دورات المياه الفردية والتر

 ووضع عالمة بشكل مناسب-
ً
  مكان بارزا

ر
 ف
ً
 مناسبا

ً
ا ر ر حقيبة إسعافات أولية تجهتر يجب تجهتر

يجب توفتر هاتف طوارئ يعمل بشكل صحيح ويمكن الوصول إليه بسهولة ويوض بأن يكون هذا الهاتف قريًبا من حقيبة انإسعافات األولية-
  حال وقوع حاالت طارئة وحاالت تمس السالمة الطبية-

ر
يجب وضع الفتات واضحة توضح تفاصيل وأرقام خدمات الطوارئ ف

السالمة والطوارئ2.

 من جميع المعايير الشا
ى
 بالمعايير التالية باإلضافة إىل الحد األدن

ً
م أيضا ى اف دائم، يجب أن تلير ي ال تحظى بإشر

يل مرافقها األخرى للحصول عىل رخصة لتشغملةبالنسبة للمنشأة البر

المنشأة الرياضية



اإلضافات/ ج اإلضافات/ ج
اضيا تمارين اللياقة البدنية افير

نت عىل اإلنير

ن  مؤهلون- ر الذين يوفرون خدمة اللياقة البدنية عىل انإنتر   معتمدون بشكل مناسب لتوىل  دورهم /يجب أن يكون جميع الموظفير
الوظيفر

   ضمن نطاق مجالهم-
اضر ر صج   مناسب يغظ  خدمات التدريب االفتر ر عىل تأمير  جميع المدربير

يجب أن يحظر
القوى العاملة3.

وتوكول2. الير

ر إكمال -   لاستبيان االستعداديجب عىل المستهلك، وجميع المستهلكير
  )فحص ما قبل التمرين / لنشاط البدنر

اضر   ذلك النشاط االفتر
ر
ن يقدم المورد لهم أي خدمات قبل أ( بما ف

اضية)متعلقة باللياقة البدنية    ذلك االفتر
ر
(.بما ف

  للياقة البدنية متوفًرا فقط للعمالء عىل أن تُحدد هذه األشنطة من -
اضر   يحددها نظام الفحطة شاألنيجب أن يكون التدريب االفتر

 والتر
ً
ص قبل التدريباألقل خطرا

اضية من عدمها - ر قادرين عىل تحديد مناسبة دخول العميل إىل التمارين االفتر ة، يجب أن يكون المدربير   حال عدم وجود مالحظة مباشر
ر
  حال احتاج عىل سبيل المثا)ف

ر
ل، ف

ته أو حصوله عىل إصابات سابقة، وما إىل ذلك ة بسبب قلة خت  (.العميل متابعة مباشر
نامج- يجب عىل المشغل أن يكشف عن كيفية استخدام معلومات المستهلك كما يجب االتفاق عىل ذلك قبل بدء الت 
ر الخصوصية-   قوانير

ر
يجب أن يحافظ المشغلون عىل سياسات وممارسات األمان المناسبة لحماية المعلومات الحساسة وتحري الشية ف

ا وأن يقدم العميل موافقة واضحةإ-
ً
ذا ُرغب تسجيل جلسة أو مشاركتها بأي شكل من األشكال، فيجب إعالم جميع العمالء مسبق

ر    المنشأة لممارسة التمارين الرياضية / يجب عىل المشغلير
ر
ر التأكد من أن العمالء عىل دراية بكل ما يشمل البيئة المنة ف لتأكد من خلو منطقة التدريب عىل سبيل المثال، ا)المدربير

(من العوائق أو المخاطر المحتملة األخرى
السالمة1.

العميل

القوى العاملة

ي المملكة العربية السعودية لتقديم تمارين ودورات تدريبية اف
ى
نتير يستطيع أي مشغل صالة رياضية بأن يستخرج رخصة لتشغيل منشأته الرياضية ف ي اللياقة بدنية، ولكن يجب أن تتبع اضية عىل اإلنير

ى
ف

ى  ، والمستهلكير ى ، والمدربير ى  المعايير الموضحة أدناه لضمان سالمة وأمن المشغلير
ً
المنشأة أيضا

المنشأة الرياضية



الملحق



البنية التحتية-المنشأة الملحقاإلضافات/ ج

1رقم معايير المنشأةدليل

اومة يجب أن تكون هياكل األرضية قادرة عىل مق
ة األحمال الثقيلة بسبب المعدات، بانإضاف

:إمكانيتها لتحمل األوزان المتحركة ك 

ر – المستخدمير

لمثال عىل سبيل ا)تأثتر الحمل عىل األرضية –
(سقوط األوزان الحرة

ات المتحركة – ن الحركة المتكررة م)التأثتر
ر عىل األجهزة (المستخدمير

االعتب  
ر
  يجب أخذها ف

ار المواد المثالية التر
  الرولز، والبالط)بالنسبة لمواد المطاط 
ر
، ف

ية، إسفنج، وأرضية إسفنج(: وسجادات التمرين
ر وسجاد مصنوع من بالستيك  الفينيلو االيثيليير

متطلبات أرضية الصالة الرياضية

 االعتبار سهولة التنظيف والصيجب  
ر
قد .يانةالوضع ف

تشكل الخدوش عىل الجدران بسبب نقل المعدات 
ر إشكالية والمستخدمير

ارين كما أنه قد يستخدم المستخدمون الجدران أثناء تم
لذلك، يجب تجنب الحواف الحادة والنتوءات .التمدد

  هذه األماكن
ر
الخارجة من الجدران ف

 يجب أن يكون الحائط قادًرا عىل دعم أي معدة من
ثب  عىل الجدران، ورفو 

ُ
  ت
ف معدات التمارين التر

التخزين واألوزان، والمرآة

بشكل كما يجب تصميم الحائط بطريقة تمتص الصوت
محيطة فعال وذلك لتقليل انتقال الصوت إىل المناطق ال

للصالة الرياضية

متطلبات جدران الصالة الرياضية

 دامهاتخأن يكون سمك األرضية مناسًبا لألحمال المتوقع  اسيجب

  تم تصميم بعض المنتجات بطريقة تس.فيما يىل  دليل عام.مالحظة
تثتر

:هذه التوصيات

المطاط
(بالبوصة)السمك 

1/4’3/8’1/2’3/4’1’2+’

✓✓✓✓✓✓تمارين أوزان

✓✓✓✓✓✓آالت التمارين الرياضية

✓✓✓✓✓✓باوند50أوزان حرة تصل إىل 

✓✓✓✓✓باوند120أوزان حرة تصل إىل 

✓✓✓✓باوند120أوزان حرة تزيد عن 

✓✓✓انخفاض الوزن عن قصد

از ر ✓تقليل االهتر



البيئة-المنشأة الملحقاإلضافات/ ج

لة متطلبات بيئة الصا
الرياضية

:مالحظة
تم .فيما يىل  دليل عام

/ تصميم بعض المنشآت
عد 
ُ
من المنتجات بطرق ت
االستثناءات لهذه 

:التوصيات

وط التوصياتالشر

درجة الحرارة
  معظم الحاالت حدرجة مئوية16-18

ر
ورًيا ف يد المناسب ضر   الصيف، ولكن التت 

ر
 ف
ً
يث من المحتمل قد يكون ارتفاع درجة الحرارة معتدال

ة، لذلك هناك حاجة إىل التحكم بدرجة الحرارة يجب أن تكون أنظمة التحكم قادرة عىل العمل عىل نطاق واسع .أن تشتد الحرار لدرجة كبتر
.ولديها القدرة عىل االستجابة بشعة

ا وتتوفر الراحة%.60يفضل أن يكون أقل من الرطوبة
ً
  جيد

ط أن يكون معدل الهواء النفر ورًيا بشر   الرطوبة ليس ضر
ر
.نظام التحكم ف

نظام التهوية
  للفرد الواحد بناًء عىل ذروة امتالء المساحة20ما ال يقل عن 

ا من الهواء النفر ً حدد كمية هواء النظام المناسبة عن طريق أحمال .لتر
ُ
سوف ت

يد الحر .ةيجب أن يكون النظام قادًرا عىل التعامل مع األحمال الحرارية ورائحة الجسم والرطوب.الغرفة وسوف تتضمن عىل توفتر نظام التت 
داد الحرارة بتقليل حمل الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل .يجب أن يساهم نظام التهوية عن طريق استر

انإضاءة االصطناعية
كس مع نسبة توحيد جيدة من انإضاءة300-200

ُ
  مناطق رفع األثقال الحرة بشكل عام وأن يكون متوس.ل

ر
طه ال يقل يتطلب توفتر انإضاءة ف

كس كحد أدنر 300عن 
ُ
ر المزاج إذا .يجب أن تكون جميع الالفتات أو الرسومات الجدارية مرئية بوضوح.ل ويمكن استخدام انإضاءة لتحسير

ا.لزم األمر
ً
ة جًوا أكتر ليونة ودفئ ة أو غتر المباشر .من المطلوب وجود نظام إضاءة لحاالت طوارئ.يمكن أن تخلق الرسومات المباشر

انإضاءة الطبيعية
  .قد تحتاج النوافذ إىل ستائر لحجب الضوء وتوفتر الخصوصية.يوض بانإضاءة الطبيعية مع وجود مناظر مطلة عىل الخارج

ر
يجب التحكم ف

.األشعة الصادرة من النوافذ أو مصابيح السقف

تقريًبا40معدل الضوضاء مستوى الضوضاء

2رقم معايير المنشأةدليل



المساحة والمرافق-المنشأة الملحقاإلضافات/ ج

–سعة الصالة الرياضية 
الحد األقىص لمعدل امتالء المساحة

 ما تحافظ الصاالت الرياضية عىل الحد األقىص لمس
ً
توى عادة

  الموجودة بها، وذلك يع" المساحات"االمتالء المرتبط بعدد 
تر

.ةمساحات التدريب الحر + مساحات الصاالت + مساحات األجهزة 

 عن طريق قسم انإط 
ً
  عادة

د السعة القصوى للمبانر
ّ
حد

ُ
/ فاء ت

  
.الدفاع المدنر

 .فيما يىل  دليل عام:مالحظة
ُ
عد تم تصميم بعض المنشآت بطرق ت

من االستثناءات لهذه 

 ما تخصص المنشأة ما ال يقل عن :التوصيات
ً
لكل 2م5عادة

.جهاز

.م2-5ولذلك يوض بسعة أقصاها تسع لشخص واحد لكل 

مرافق الصالة الرياضية

)هذا دليل عام وليس من المتطلبات (دليل عام-مالحظة المرفق

أماكن تبديل المالبس
.لكل قطعة من المعدات( 1)يوض بمنطقة تبديل :منطقة رياضة مصغرة
.قطع من المعدات4أماكن تبديل لكل ( 3):منطقة رياضة أكت  

من الحجم الكىل  لمنشأة الصالة الرياضية% 20تبلغ مساحة غرفة تبديل المالبس بأكملها بشكل عام 

أماكن تبديل المالبس10إىل 5لالستحمام لكل ( 1)مكان مخصص أماكن االستحمام

دورات المياه

ا مستخدم، بانإضافة إىل دورة مياه أخرى تصل سعته50إىل 5دورة مياه واحدة تصل سعتها من : انإناث
، بانإضافة إىل دورة مياه واحدة تصل سعتها إىل 100إىل 10من   

ر
مستخدم أو أن 50مستخدم إضاف

.يكون جزء من الدورة يصل إىل ذلك
20، دورة مياه واحدة تصل سعتها من (دورة مياه)مستخدم 100دورتان مياه تصل سعتهما إىل :الذكور
.رجل80لكل 1بانإضافة إىل ( مرحاض للرجال)رجل 100إىل 

-0.5الخزائن 1.5xالحد األقىص لمأل المساحة

8و 3رقم معايير المنشأةدليل



ى واألنظمة-المنشأة الملحقاإلضافات/ ج نموذج القوانير

ى واألنظمة ي :نموذج القوانير المحتوى النموذجر

ى واألنظمة نموذج القوانير

أمثلةالوصفالمواضيع

ر اللبس ر المختلفة المسموح بها داخل المنشأةقوانير يجب ارتداء مالبس مناسبة خاصة بصالة األلعاب الرياضية وأحذية بال عالماتيشمل عىل القوانير

يشمل عىل أنواع العضويات المختلفة، ونهاية العضوية، والمزايا العضوية
عاًما الستخدام المرافق والخدمات 16يجب أن يكون عمر جميع األعضاء أكت  من 

.المقدمة

.ن يجب دفع الرسوم المتأخرة عن طريق بطاقة االئتمان أو البطاقة المضفية عت  انإنتر ...يشمل عىل طرق الدفع، وحاالت فشل الدفع، وإعادة المبالغالدفع

  استخدام الخزانة ألكتر من يوم واحد.يشمل عىل استخدام المعدات وصيانتهاالخزائن واألجهزة
.ال ينبعر

.يشمل ساعات العمل المختلفة للمنشأةأوقات العمل
  مركز اللياقة البدنية ه  من يوم األحد إىل يوم الخميس، من الساعة 

ر
ساعات العمل ف

.مساءً 8:00صباًحا حتر الساعة 5:30

.يشمل الخيارات المقدمة للزوار والسياسات المختلفةالزوار
اء  ليوم " تضي    ح دخول"يمكن لضيوف أعضاء النادي استخدام المرافق عن طريق شر

.واحد

  تتخذها المنشأةالسالمة والنظافة
  النادي بدون منشفة.يشمل تدابتر السالمة والنظافة التر

ر
.ال يمكن لألعضاء النادي التدرب ف

ار، أو خسائر ، أو عواقبإخالء المسؤولية .لن تكون المنشأة مسؤولة عن فقد لألغراضيتضمن إخالء المسؤولية عن أي أضر

4رقم معايير المنشأةدليل



الملحقاإلضافات/ ج
اط استبيان االستعداد للنش-العمالء 

ي 
البدنى

التفاصيل الشخصية

___________________:اسم العميل

___________________:تاري    خ الميالد

_______________________:العنوان

يدي __________________:الرمز الت 

  
ونر يد االلكتر ________________:الت 

_______________________:الهاتف

تفاصيل عنوان الطوارئ

__________________________:االسم

_________________________:العنوان

يدي _____________:الرمز الت 

  
ونر يد االلكتر _________________:الت 

_____________________:الهاتف

وصف األنشطة البدنية

ماه  أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك؟
_____________________________________________________

ما السبب الذي شجعك لبدء برنامج اللياقة البدنية؟
_____________________________________________________

، يرج  وصف "نعم"إذا كان انإجابة هل سبق لك أن اتبع  برنامًجا رياضًيا منظًما؟
ذلك 

_____________________________________________________

؟  
هل لديك أي مخاوف تجاه زيادة معدل نشاطك البدنر

_____________________________________________________
_

ي  التاريــــخ الطبر

ا من الحاالت التالية
ً
ي أي
ى
:يرجر التوضيح ما إذا كنت تعان

ا؟
ً
هل سبق وأن أصب  بضيق تنفس غتر عادي بسبب مجهود بسيط جد

  منطقة الصدر؟
ر
هل عاني  من قبل من ألم أو ضغط أو ثقل أو ضيق ف

ر أو الذراع؟   منطقة البطن أو الكتفير
ر
ر ف   بانتظام من ألم غتر مت 

هل تعانر

هل أصب  من قبل بنوبات دوار شديدة أو نوبات إغماء؟

؟  
  ويتوقف بعد التوقف عن المسر

هل تصاب بانتظام بألم أسفل الساق أثناء المسر

بات القلب؟ هل سبق و أن تعرض  للخفقان أو عدم انتظام ضر

  األشهر الستة الماضية؟
ر
هل أنِ  حامل حالًيا أو كان  هناك والدة ف

:لكل مما يىل  " نعم"يرج  كتابة الوصف بالضبط إذا كان  انإجابة 

  السنوات الخمس الماضية؟
ر
ة ف _________________________هل عاني  من مرض أو إصابة خطتر

____________________________________هل تتناول أي أدوية بوصفة طبية؟

__________:التاري    خ_____________                     :االسم_____________         :التوقيع

ي 
ى
ي -جدول نموذح استبيان االستعداد للنشاط البدن

ى
 استخدام ما يىلي كاستبيان لالستعداد للنشاط البدن

ى يمكن للمشغلير

النتيجة

نامج التمارين الرياضية المتدرجة أو تقييم اللياقة البدنية-عىل جميع األسئلة " ال"إذا كان  إجابتك  .فأن  مالئم لت 

ك البدنية واتباع المختص عن مدى مالئمتك لبدء زيادة معدل تمارين/ فيجب عليك استشارة الطبيب -عىل أي من األسئلة " نعم"إذا كان  إجابتك 
.نصائحهم

1رقم معايير العمالءدليل



نالمساحة المخصصة لألجهزة والعمل اآلم-المعدات الملحقاإلضافات/ ج

 لعرض الممر المطلوب للوصول إىل هذا الجهاز، ولكن ال ينطبق ذلك عىل صالة الح*
ى
ديدتشمل منطقة عمل الجهاز عىل ممر، ويجب وضع  الحد األدن

جميع يجب توفتر المساحة الكافية لالستخدام المن ل
  ذلك

ر
:أنواع المعدات الرياضية بما ف

المساحة المخصصة للجهاز عىل األرضية ومساحة-
المستخدم

ةعمل الالت األخرى حول أجهزة التمارين الرياضي-

 عاًما:مالحظة
ً
وقد تم تصميم بعضيعتت  الجدول دليال

عد من االستثناءات لهذه الت
ُ
:وصياتالمنتجات بطرق ت

المساحة المخصصة لألجهزة المثبتة عىل األرضية والعمل اآلمن-التمارين الرياضيةأجهزة 

عمل الجهاز ودورانهنطاق مساحة الجهاز عىل األرضنوع الجهاز

مساحة الجهاز عىل األرض1.75xالجهاز/ 2م2منطقة المقاومة

مساحة الجهاز عىل األرض1.75xالجهاز/ 2م1.5-2منطقة الكارديو

مساحة الجهاز عىل األرض2xالجهاز/ 2م2.5-3منطقة رفع األثقال الحرة

غتر متوفرالجهاز/ 2م2-2.5منطقة تمارين انإطالة

مساحة الجهاز عىل األرض1.25xالجهاز/ 2م1غرفة تمارين الدراجة الثابتة

3رقم معايير المعداتدليل



الملحقاإلضافات/ ج
-كرة قدم المالعب وكرة قدم الصاالت 

حجم الملعب 

النوعالفئات العمرية
*المساحة الموصي بها من غير المضمار

(مير )العرض × الطول 

المساحة الموصي من غير المضمار
(مير )العرض × الطول 

الحجم الموصي به للمرىم

(مير )العرض × الطول 

كرة القدم

85v527 ×3633 ×423.6 ×1.8تح /7تح  

107v737 ×5541 ×603.6 ×1.8تح  /9تح  

129v946 ×7350 ×794.9 ×2.1تح /11تح  

1411v1150 ×8255 ×886.4 ×2.1تح /13تح  

1611v1155 ×9160 ×977.3 ×2.4تح /15تح  

1811v1164 ×10070 ×1067.3 ×2.4تح  /17تح  

185v527 ×3633 ×423 ×2أكت  من 

187v737 ×5541 ×603 ×2أكت  من 

1811v1164 ×10070 ×1067.3 ×2.4أكت  من 

كرة قدم الصاالت 

5v525-42 ×15-2527-44 ×17-273 ×2جميع األعمار

مساحة الملعب، وأحجام المرىم بناًء الفئات العمريةكرة القدم

1.1كرة القدم رقم معايير  دليل



األسطح الصناعية-كرة القدم الملحقاإلضافات/ ج

نوع الماءنوع الرمالنوع الفتات المطاطي النوع

الفئة
ي 3زرع طويل  . Wمم 65)جر

(أرضية إمتصاص
ي 3زرع طويل  جر

(مم55-60)
ي 3زرع قصير  جر

(مم40)
قائمة عىل الماءمغظ بالرملمملوءة بالرمال

للتوضيح

االستخدام الموص
به

اىلي التدريب ع/سطح المنافسة
عىل الصعيد )المستوى 
ي 
(الدوىلي /الوطبى

اىلي التدريب ع/سطح المنافسة
عىل المستوى )المستوى 
ي 
(الدوىلي /الوطبى

سطح المنافسة والتدريب
(عىل مستوى نادي الهواة)

السطح لأللعاب 
لة
ّ
لكنها للتدريب عىل و /المعد

/  رغير مناسبة التدريب الخط
المنافسة

السطح لأللعاب 
لة
ّ
لكنها للتدريب عىل و /المعد

/  رغير مناسبة التدريب الخط
المنافسة

السطح لأللعاب 
لة
ّ
ا غير للتدريب ولكنه/المعد

مناسبة للتدريب بسبب
(المنافسة/ الخطر)

التنظيم

ام بمعيار النج ى مة يجب االلير
الواحدة للفيفا أو الحصول
ل عىل الموافقة من حلول النق

ى الوكاالت  بير

ام بمعيار النج ى مة يجب االلير
الواحدة للفيفا أو الحصول
ل عىل الموافقة من حلول النق

ى الوكاالت  بير

ام بمعيار النج ى مة يجب االلير
الواحدة للفيفا أو الحصول
ل عىل الموافقة من حلول النق

ى الوكاالت  بير

يجب أن يتوافق السطح مع
ي 
ى
يطان ي الير المعيار األورونر

(2007)1-15330القياسي 

يجب أن يتوافق السطح مع
ي 
ى
يطان ي الير المعيار األورونر

(2007)1-15330القياسي 

يجب أن يتوافق السطح مع
ي 
ى
يطان ي الير المعيار األورونر

(2007)1-15330القياسي 

ي يقدمها االتحاد السعودي لكرة القدم، واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم وا
حاد الدوىلي لكرة القدمالتللمزيد من اإلرشادات يجب أن يرجع المشغلون إىل اإلرشادات البر

األسطح الصناعيةكرة القدم

2.1كرة القدم رقم معايير  دليل



الملحقاإلضافات/ ج
الملعب وحجم الكرة بناء-كرة السلة 

عىل الفئات العمرية

الملعب وحجم الكرة بناء عىل الفئات العمريةكرة السلة

ي -مسافة الخط (مير )حجم الملعب (سم)ارتفاع السلة (سم)حجم الكرة الفئات العمرية (مير )مسافة خط الرىمي الحر (مير )ثري نر

القياس/ الوزن 7-8 4.2غير متوفر15× 702012.8

القياس/ الوزن 11-9 4.2غير متوفر21× 722015

14-12
:الوزن 72
:القياس 75

2315 ×2564.5

17-15
:الوزن 72
:القياس 75

2515 ×286.74.5

1.1كرة السلة رقم معايير  دليل



الملحقاإلضافات/ ج
ي  مقاسات الملعب واألسطح -الرجبر

الصناعية

ي  مقاسات الملعب وأنواع األسطحالرجبر

14-1318تحت 12تحت 11تحت 10تحت 9تحت 8تحت 7تحت الفئات العمرية

60× 6043× 6043× 6035× 2230× 2045× 12(مير )الحد األعىل لقياس الملعب 
90× 60: رجال
60× 43: نساء

70 ×100

نوع الماءنوع الرمالنوع الفتات المطاطي النوع

ي 3زرع طويل الفئة . مم65)جر
(أرضية امتصاص

ي 3زرع طويل  60-55)جر
(مم

ي 3زرع قصير  (مم40)جر
قائم عىل الماءمغظ بالرملمملوءة بالرمال

للتوضيح

االستخدام الموصي به

ىلي التدريب عا/سطح المنافسة
عىل الصعيد )المستوى 
ي 
(الدوىلي /الوطبى

مساحة 
االستخدام /للتدريب

فيهي  الير

لة
ّ
(المنافسة/ المخاطر)للتدريب ولكنها غير مناسبة للتدريب بسبب /السطح لأللعاب المعد

ام بمعيار النجمةالتنظيم ى يجب االلير
ىل الواحدة للفيفا أو الحصول ع
ى  الموافقة من حلول النقل بير

الوكاالت 

ام بمعيار  ى يجب االلير
ا أو النجمة الواحدة للفيف

الحصول عىل الموافقة
ى  من حلول النقل بير

الوكاالت 

ام بمعيار النج ى مة يجب االلير
ل الواحدة للفيفا أو الحصو 
عىل الموافقة من حلول 
ى الوكاالت  النقل بير

ع يجب أن يتوافق السطح م
يط ي الير ي المعيار األورونر
ى
ان

(2007)1-15330القياسي 

ع يجب أن يتوافق السطح م
يط ي الير ي المعيار األورونر
ى
ان

(2007)1-15330القياسي 

ع يجب أن يتوافق السطح م
يط ي الير ي المعيار األورونر
ى
ان

(2007)1-15330القياسي 

ي  ي واالتحاد الدوىلي للرجبر ي يقدمها االتحاد السعودي للرجبر
للمزيد من اإلرشادات يجب أن يرجع المشغلون إىل اإلرشادات البر

ي رقم  2.2و 1.1دليل معايير بالرجبر



الملحقاإلضافات/ ج
اتحجم الملعب والمواصف-الكريكيت 

والمواصفات, حجم الملعب :الكريكيت

أبعاد منطقة اللعب

(للمجتمع)جميع األعمار سنة16تحت سنة14تحت سنة12تحت سنة10تحت 8إىل 5من عمر الفئات العمرية
جميع األعمار 

(إقليمي /أساسي )

 للبعد
ى
م65م60م45م45م40م30م25الحد األدن

خط العودةخط الهدفخط الرىمي نوع الخط

م2.64طول 

م من خط الرىمي 1.22طول •
ي 1.83يصل الطول عىل األقل • م من كل جانب من جانبر

مركز منتصف أعمدة الهدف
طول غير محدود•

ي منتصف 1.32يصل الطول من الزاوية اليمبى إىل خط الهدف، •  من أي جانبر
مير

أعمدة الهدف
م خلف خط الهدف2.44عىل األقل •
طول غير محدود•

1.1دليل معايير الكريكت رقم 



حجم الصالة وكرة اليد-كرة اليد الملحقاإلضافات/ ج

حجم الصالة والمعدات:كرة اليد

مستوى اللعب
منطقة اللعب

العرض xالطول  x (بالمير مربــع)االرتفاع 
أبعاد مخطط الملعب

:ينتهي x 20 x 10-12 40عىل الصعيد الدوىلي  ى 2 :م والجانبير م2

:ينتهي 7× 20× 40عىل صعيد الدوري الممتاز :م والجوانب1.5 م1

:ينتهي 7× 20× 40عىل صعيد األندية :م والجوانب1.5 م1

:ينتهي 7× 20× 34المجتمعية ى 1 :م والجانبير م1

حجم ووزن كرة اليدالفئات

ي المحيط و60-55وما فوق16ذكور من عمر 
ى
ي الوزن475-400سم ف

ى
جم ف

16–12ذكور من عمر 
وما فوق14إناث من عمر 

ي المحيط و51.5-56
ى
ي الوزن375-300سم ف

ى
ف

12–8ذكور من عمر 
14–8إناث من عمر 

جم330-290سم ووزن 52-49محيط 

ي المحيط و48-44(سنوات وما دون8)األطفال 
ى
ي الوزن280-165سم ف

ى
جم ف

1.1دليل معايير كرة اليد رقم 



حجم الصالة، والكرات، : التنس–الملحقاإلضافات/ ج
والمضارب حسب الفئة العمرية

:حجم الصالة والمعدات:التنس

بالفئات العمرية حجم الصالةأبعاد مخطط الصالةالعرضالطولإرتفاع الشبكةالكرةالمضى

سنوات8إىل 5
(أحمر)

سم58إىل 43حواىل 
إسفنج أو )أحمر 

(معياري
م6.1إىل 4.2حواىل م12.8إىل 10.9حواىل  م0.8حواىل 

:المسافة خلف الخط األساسي 
 بالنسبة للفئة 5.5

ى
أمتار كحد أدن

فيهية الير

:المسافة عىل جانب الصالة
فيه3.1  بالنسبة للفئة الير

ى
يةم كحد أدن

سنوات10إىل 8
(برتقاىلي )

برتقاىل  سم63إىل 58حواىل  
إىل 0.8حواىل  

م0.9
م8.2إىل 6.1حواىل  م18.3إىل 17.7حواىل 

م8,2حواىل م23.8حواىل  م0,9حواىل أخضر سم66إىل 63حواىل  سنوات10إىل 9

م8,2حواىل م23.8حواىل  م0,9حواىل أصفرسم74إىل 66حواىل سنة وأكير 11

3.3و 1.1دليل معايير رياضة التنس رقم 



الملحقاإلضافات/ ج
أحجام الصالة ومحيط: الريشة الطائرة

الصالة وكرة الريشة 

:أحجام الصالة ومحيط الصالة وكرة الريشة:الريشة الطائرة

حجم الصالة

م6.1× م 13.1المباريات الفردية(صالة داخلية)الريشة الطائرة 

م                                                          5× م16المباريات الفردية(صالة خارجية)الريشة الطائرة 

محيط الصالة

منطقة الجري
  إىل الحائط2م عىل األقل من الخط الجانت   إىل الحائط، 2:عىل الصعيد الدوىل  

م من الخط الخلفر
عىل األقل من الخط الجانت   إىل الحائط، 1.5عىل المستوى المجتمع  واألندية 

  إىل الحائط2متر
متر من الخط الخلفر

ر األثاث   الصالة بير
اوح الحد األدنر الرتفاع الشبكة فر فيه  )م 6,7يتر ، حسب مستوى اللعب(للدوىل  )م 9إىل ( للتر

المعدات

كرة الريشة

:كرة الريشة الطبيعية
16عىل قاعدة الكرة  

ريشة مثبتة فر
 سم7سم إىل 6.2يبلغ طول الريش من
 جم5.5جم إىل 4.74وزن كرة الريشة من

:كرة الريشة بالستيكية
 كرة الريشة الطبيعية بحيث تقدم بشكل مقبول يصل إىل  

من الريشة الطبيعية% 10القياسات والوزن نفس القياسات والوزن فر

مx 6م16:  المباريات الثنائية

4.1و 1.1دليل معايير الريشة الطائرة رقم 



حجم الصالة، والكرات، : البادل–الملحقاإلضافات/ ج
والمضارب حسب الفئة العمرية

:حجم الصالة والمعدات

بالفئات العمرية حجم الصالةأبعاد مخطط الصالةالعرضالطولإرتفاع الشبكةالكرةالمضى

اعم درجة الير
( سنة7-10من  )

يط معص م استخدام مضارب متصل بها شر
.آمن 

ي م
ى
قاسات الفئات العمرية تتطلب التعديد ف

وخصائص األدوات حسب التحديثات 
الدورية لإلتحاد الدوىلي للبادل من حيث
الحجم والوزن واالستخدام بما ال يسبب 

ار عىل المدى القريب أو البعيد أضى

(  /https://www.padelfip.comأنظر  ) 

ة حبر تاريخه التوجد مقاسات خاص
ام  ى بالفئات العمرية ويتم األلير
ات بالتعليمات الموحدة الخاصة بفئ

.الرجال والسيدات

(د)يرج  االطالع عىل الملحق 

ي  مطاط ومنتظم: سطح خارجر
:لون

أبيض أو أصفر

:قطر
سم6.35-6.77

:وزن
جرام56.0-59.4

كجم 5.2-4.6: ضغط داخىلي 
2سم2.54لكل

المسافة عىل خارج م10م20م88حواىل 
ى المالعب :الصالة بير

2 
ى
م كحد أدن

ى  درجة الناشئير
(سنة13-11)

درجة الشباب 
(سنة14-18)

درجة الرجال 
(سنة18أكير من )

3.3و 1.1رقم بادلدليل معايير رياضة ال

https://www.padelfip.com/


اإلضافات/ ج

  والبلديات والجهات ذات العالقة بإصد1.10
وط األمن والسالمة الصادرة عن الدفاع المدنر ار ترخيص يجب أن تخضع المالعب اىل شر

.للمبتر وسالمة المنشأت

(أ)الملحق 

اطات الفنية وفق دليل المواصفات والمقاييس المعلن عىل الموقع الرسمي اللجنة السعودية للبادل االشير



اإلضافات/ ج

مواصفات وقياسات 
أرضية المالعب والشبكة

(ب)الملحق 
اطات الفنية وفق دليل المواصفات والمقاييس المعلن عىل الموقع الرسمي اللجنة السعودية للبادل  االشير



اإلضافات/ ج

االرضية المستخدمة 
للمالعب الخارجية

االرضية المستخدمة 
للمالعب الداخلية

ر 100. نوع األلياف• .٪ بوىل  إيثيلير
.مم12ميكرون و 250سماكة االلياف وارتفاعها •

ر 100. نوع األلياف• .٪ بوىل  إيثيلير
.مم10سماكة االلياف ملتوية و •

(ج)الملحق 
اطات الفنية وفق دليل المواصفات والمقاييس المعلن عىل الموقع الرسمي اللجنة السعودية للبادل  االشير



األدوات/ 2اإلضافات/ ج اطات الفنية/ أ االشير

مواصفات الكور

ي • مطاط ومنتظم: سطح خارجر
أبيض أو أصفر: لون•
سم6.77-6.35: قطر•
جرام59.4-56.0: وزن•
2سم2.54كجم لكل5.2-4.6: ضغط داخىلي •

مواصفات وقياسات 
المضارب

Max. 38mm Max. 26cm

Max. 35cm

Max. 20cm

Max. 45.5cm

Max. 9cm

Variable 
length
متفاوت

Variable length
متفاوت

(د)الملحق 
اطات الفنية لألدوات االشير

Wide & 
Thickness 
واسعة وسمك

Max. 
50mm



الملحقاإلضافات/ ج
مواصفات منطقة: الفنون القتالية

اللعب والسجادات 

(بالمير )إجماىلي المساحة المطلوبة منطقة األمان(بالمير )أبعاد حجم السجادات نوع الفنون القتالية

الجودو
(براعم)6× 6
(كبار)8× 8

أمتار عىل كّل جانب3
4× 12-10× 12-10ارتفاع 
4× 14-12× 14-1ارتفاع 

الجيجيتسو
10× 10منطقة القتال 

16× 16إجماىل  مساحة السجادة 
3× 20-18.4× 20-18.4ارتفاع أمتار عىل كّل جانب2–1.2

ين عىل جانب واحد1هامش بطول 10× 10الكراتيه ، مع متر 3.5× 13-12ارتفاع متر

3.5× 10-10ارتفاع أمتار عىل كّل جانب82× 8التايكوندو

3.5× 12-12ارتفاع أمتار عىل كّل جانب1.5أمتار8قطر المصارعة

مواصفات منطقة اللعب والسجاداتالفنون القتالية

1.1دليل معايير الفنون القتالية رقم 



منطقة األرضية وارتفاع : الجمبازالملحقاإلضافات/ ج
القاعات الداخلية 

منطقة األرضية حسب النشاط:الجمباز

ارتفاع السقفمنطقة األرضيةالفعالية

النساء

ا35× أمتار 5حواىل طاولة القفز ً متر

أمتار تقريًبا10أمتار إىل 8من 
ا14× أمتار 6حواىل قضبان غتر متساوية ً متر

  
ا18× أمتار 6حواىل خشبة المسر ً متر

ميجا 18األرضية x 18ميجا

الرجال

ميجا 18األرضية x 18ميجا

أمتار تقريًبا10أمتار إىل 8من 

م4× م 4حصان القفز

م18× م6حواىل حبل العصبة

ا35× أمتار 5حواىل طاولة القفز ً متر

م12× م6حواىل األعمدة المتوازية

م12× م6حواىل عامود مرتفع

دليل معايير الجمباز



عدد المنقذين حسب حجم : السباحةالملحقاإلضافات/ ج
المسبح

عدد المنقذين حسب حجم المسبح:السباحة

ي للمسبح  (بالمير مربــع)منطقة المسبح (بالمير )الحجم التقريبر

التوصيات

ي  
ى
 لعدد المنقذين ف

ى
خارج )الحد األدن

(أوقات الذروة

التوصيات

 لعدد المنقذين 
ى
(ةأوقات الذرو )الحد األدن

8.5 ×2017012

8.5 ×2521212

10 ×2525012

12.5 ×2531222

12.5 ×33.341623

20 ×50100024

6.4دليل معايير السباحة رقم 



 
ً
شكـــرا


