
الالئحة الفنية لألكاديميات الخاصة
لرياضة التنس





اطات / أ االشتر
الفنية



المدربي   / 1 اطات الفنية/ أ االشتر

المدربي   .1

نالمستوىعنتقللنتدريبيةشهاداتعىلالحصولوالمدرباتالمدربي  نعىليجب1.1  
Level)الثان  ة(2 :مثلمعتمدةجهةايمنسنتي  نعنتقللنوخبر

(PTR, ITF, USTA)منهابنسخةاإلتحادنتزويدنيجبونبلدهمنمتخصصةجهةأيأون.

نشهاداتهمتجديدنوالمدرباتالمدربي  نعىليجب1.2
 
.سنويا

نكمانالالعبي  نومستوىالعمريةالفئةحسبيكونمدربلكلالالعبي  نعددن1.3 :يىل 

في  ن▪ لعبي  نلكلمدرب-:المحبر

لعبي  ن4لكلمدرب:ITFمستوىعىلفوقومانسنة14فئة▪

لعبي  ن6لكلمدرب:سنة14تحتفئة▪

.مدربمساعدنأونآخرنمدربتواجدنيجبذلكعنالعددنزادنإذان▪

o األولالمستوىتدريبشهادةعىلحاصلمدربهون:المدربه/المدربمساعد(Level ةسنتي  نعنيقللنوعددن(1 تزويدنويجبفعليةخبر

.منهابنسخةاإلتحادن

.منهابنسخةاإلتحادنتزويدنيجبونالتعيي  نمناألوىلأشهرن3خاللعليهانيحصلأنأونأوليةإسعافاتشهادةعىلحاصلالمدربه/المدربيكونأنيفضل1.4



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

نلالتحادنالعالميةالمقاييسوفق(بالكاملمغطاهأونمغطاهشبه)داخليةأونخارجيةالمالعبتكونأن2.1 نللتنسالدوىل   
نموضحوالتر  

 
والرسمأدناهلجدولاف

ن  
A)البيان  & B)

اتالمالعبمواصفاتتكونأن2.2 نوالتجهب  
 
.(C)بالجدولالموضحةالعمريةللفئاتوالمعايت  للمقاييسوفقا

Hard)التنسبمالعبالخاصةالموادنمنتكونأن:المالعبأرضيات2.3 Court - Clay Court - Grass Court)

نوالتحادنللتنسالسعوديالتحادنمندوريانالمحدثةالمواصفاتحسبتكونأن:اإلنارة2.4 .التنسمالعبإلنارةللتنسالدوىل 

ن3)اإلرتفاعيكونأن:بالمالعبالمحيطالشبك2.5 نواآلمنةالجيدةالنوعيةون(مبر  
نالرياحورسعةالتنسمالعبومواقعطبيعةمعتتناسبالتر  

 
.المنطقةف

.(Windbreaker)التنسلمالعبخاصبغطاءالشبكتغطيةيجب:بالشبكالخاصالغطاء2.6

:الملعبمرفقات2.7

(التنسلملعبمخصص)ملعبكلداخلللحكمواحدنمقعدنتوفرن▪

(التنسلمالعبمخصصة)لعبي  ن4لعددملعبكلداخلكافيةمقاعدنتوفرن▪

الملعبوخارجداخلمظالتتوفرن▪

امكنانالمالعب،منبالقربالمياهبيعآلةأونمياهبراداتتوفرن▪



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

ن2.8  
 
نالحرارةدرجاتمعويتناسباللعبعىليؤثرنلنتكييفهناكيكونأن:بالكاملالمغطاةالداخليهالمالعبحالف  

 
بأريحية(درجة30-20)المنطقةأونالمدينةف

ن12)السقفإرتفاعيكونأنويجبوالمتفرجي  نللمشاركي  ن ن(مبر  
 
ن6)والملعبمنتصفف الداخليةللمالعبالعالميةالمواصفاتحسبوناألطرافمن(مبر

المغطاة

:الرئيس  الناديمبن  2.9

والدارةالستقبال•

.بهمالخاصةاإلستحماموغرفمياهودوراتالمالبسلتبديلمرافق•

نمعلياقةصالة•  
نتتناسببحيثبدنيةلياقةأخصان   

 
اتف .التنسلعبةإحتياجاتمعالتجهب  

يان• .امكنانمطعم،أونكافبر

نللعالجغرفة• نالطب/الطبيع   
الرياض 

نوالمستخدمةالالزمةاألدواتجميعيوفرنتنسأدواتمتجرن•  
 
للمضاربخيوطتنسأحذية–وحقائبهاتنسمضارب–تنسكورن)المضاربإصالحمعالتنسلعبةف

يط– ازنمانع–المضاربقبضةرسر .(لياقةساللم–طبيةكورن-للمضارباهبر 

مصىل•

ن:مالحظة  
 
ناألكاديميةرغبةحالف دراسيةقاعاترنتوفأنالممكنفمندائمةبصفةالالعبات/الالعبي  نتواجدنوجوبإىليؤديممانالعامطوالمكثفةتنسبرامجتوفب 

.وسكن



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

اطات م اإلشتر
نوع االكاديميات

فئة جفئة بفئة أ

مالعب4-2مالعب6–4مالعبنومانفوقن6عدد المالعب 1

ن3-2*ومانفوقنعىلنحسبنعددنالمالعبن3عدد المدربي   2 مدربن2-1مدربي  

 * 
ً
معدل عدد المدربي   إىل عدد المالعب هو مدرب لكل ملعبي   تقريبا

المنشآت.2

:إىلاألكاديمياتتصنيفيمكن2.10

ةأكاديميات1. صغب 

متوسطةأكاديميات2.

ةأكاديميات3. كبب 

نالجدولحسبون -:التاىل 



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

المنشآت.2

اطات م اإلشتر
نوع االكاديميات

فئة جفئة بفئة أ

المرافق3

:مبن  رئيس  فيه التاىل  

استقبالنوادارةاستقبالنوادارةاستقبالنوادارة

دوراتنمياهدوراتنمياهدوراتنمياه

غرفناستحمامنغرفناستحمامغرفناستحمام

غرفنتبديلنمالبسنغرفنتبديلنمالبسغرفنتبديلنمالبس

احةنلعبي  ن احةنلعبي  ناسبر ناسبر احةنلعبي   اسبر

يانأونمطعم يانأونمطعمكافبر وباتنكافبر آلتنتوزي    عنالموادنالغذائيةنوالمشر

نلياقة  
نلياقةصالةنلياقةنبدنيةنمعنأخصان   

صالةنلياقةنبدنيةنمعنأخصان 

متجرنأدواتنتنسمتجرنأدواتنتنس

ن  
نوالطبنالرياض  مصىلغرفةنللعالجنالطبيع 

(مدرسة)قاعاتندراسيةن

غرفنسكن

مصىل



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

Aالملحق 

تخطيط مالعب التنس



المنشآت/ 2 اطات الفنية/ أ االشتر

Bالملحق 

مقاسات المالعب 

 )ترويجية 
 
(الحد األدن  )دوىل  

 
(الحد األدن (مفضل)دوىل   األبعاد

34.75 m 36.57 m 40.23 m الطول

17.07 m 18.29 m 20.11 m العرض

5.49 m 6.40 m 8.23 m المسافة خلف خط األساس

3.05 m 3.66 m 4.57 m المسافة إىل جانب الملعب



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ المنشآت/ 2االشتر

Cالملحق 

مقاسات المالعب للفئات العمرية المختلفة 

أخض   برتقاىل   أحمر المرحلة

سنوات10 سنوات9و8 سنواتنوأقلن8 العمر

نمانمننالكرةنالصف
 
راءإرتدادنأقلننوعا اءتتحركنببطءنأقرصنمننالكرةنالخ رص  ن تقاليةتتحركنببطءنأقرصنمننالكرةنالبر

الكرة

27x78الفردين
ن 36x78زوجر 

60x21الفردين
ن 60x27زوجر  ’x 18ن’36

مقاس 
الملعب

3المنتصفن
3,6األطرافن

3المنتصفن
3,6األطرافن

2,9المنتصفن كةارتفاع الشب

–ن’’25 27’’ –ن’’23 25’’ ن 23حتر ب المض 



األدوات/ 3 اطات الفنية/ أ االشتر

األدوات.3

Ball)كراتقذفمكينة1. Machine)

Ball)كراتجمعسلة2. Hopper)

نالمساعدةاألدوات3.  
 
.(...-طبيةكورن–تنستدريبساللم)التدريبيةالحصصف

نوالموضحة(العمريةالفئاتحسبتختلف(مضارب4.  
 
.(C)الجدولف

نوالموضحة)المختلفةالعمريةالفئاتحسب(كور5.  
 
.(C)الجدولف

.متنقلشبك6.

Net)للمالعبشبكمثبت7. Strap).

Score)النتائجلوحة8. Board).

نمهمالتسلة9.  
 
.ملعبكلف

احةمتحركةأونثابتهمظالت10. .الالعبي  نإلسبر



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

ط4.1 نكشفتقديمالالعبه/الالعبقبولعندناألكاديميةتشبر كأنيفيدنطتر  نئقلنالمشبر
 
.طبيا

ن4.2  
نعالجمعتمدنأخصائية/أخصان  .معتمدةخارجيةعيادةمعالمفعولساريعقدنأونلالعبي  نطبيع 

اطاتحسب)للحريقإنذارننظام4.3 نالدفاعإشبر  
.(المدن 

ام4.4 اتفئةلكلاألمانمساحاتحيثمنوالسالمةاألمنبعواملاإللبر  .ارئالطونومخارجوالتجهب  

ام4.5 نهادنإجأونبإصاباتلهميتسببلنبمانالعمريةللفئاتالمناسبةالكورنباستخداماإللبر   
.بدن 

ام4.6 نالنشاطلممارسةوالمعتمدةاآلمنةاألرضياتبمواصفاتاإللبر   
.البدن 

اتأونموادنأيمنالمنشآتخلون4.7 .اللعبمواقعمنقريبةصلبهأونحادةتجهب  

.المنتسبي  نأعدادنمعيتناسببمانأوليةإسعافاتشنطةتوفرن4.8



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

.والزماتوالجوائحالطارئةالحالةمعالتعاملوبروتوكولتناآلمنالخالءوإجراءاتلممارسةتعليماتلوحةتوفرن4.9

مأنيجب4.10 وتوكولتنباللوائحالمنشاةتلبر  .المعتمدةالصحيةوالبر

.والسالمةالمنوإجراءاتوالمرافقالمالعبسالمةمنللتحققالدوريةالزياراتإجراءللتنسالسعوديلإلتحادنيحق4.11

اما4.12 نوالتقلباتالمناخيةالظروفأونالشمسأشعةتحتاللعبومنعاآلمنةاللعببأوقاتإللبر   
 
.الجيولوجيةوالحالةالطقسف

.المختلفةالعمريةللفئاتالبدنيةالقدراتمعواألسبوعيةاليوميةالساعاتعددنتتناسبأن4.13

نالسالمةوأجهزةللمنشأةالصيانةإجراءيجب4.14
 
نأوندوريا  

 
ارنأيحدوثحالةف .آمنةالمنشأةبقاءلضمانأض 

نعىلبناء نالمنشآتداخلواضحبشكلالحريقوإطفاءالكشفمعداتتوفرن4.15 نالدفاع"العامباألمنالمختصةالجهةمعايب   
."المدن 

اللعبمنطقةمنالقريبةالمتحركةأونالثابتةاألجسامكافةإبعادن4.16



السالمة/ 4 اطات الفنية/ أ االشتر

السالمة.4

طناألكاديميةنعندنقبولنالالعب4.17 نونيتحملنالنادينكاملنالمسؤوليةنحيالنذلك/تشبر
 
كنلئقنطبيا نيفيدنأننالمشبر ةنتقديمنكشفنطتر 

ن➢  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos20:نللحصولنعليهانالرجاءنعىلنلالعبنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن➢ ن/نومننثم،نعىلنالمستشف   
نمننقبلنمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos10:نالعيادةنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن4.18  
نللفريقنأونعقدنمعنعيادةنسارينالمفعولنمننالتحادنالسعوديةنللتخصصاتنالصحية/وجودنأخصان  نولك.نةنمعتمدنعالجنطبيع   

نحالنتوفرنأخصان   
 
نمعتمد،نيمكننف ننغب 

ن  
نمننقبلناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  http://sfsm.org.sa/mos30:نالتقديمنعىلناعتمادهنمننخاللنتعبئةنالنموذجنالتاىل 

ن** نالعالجنالطبيع  نمجموعةنمنناألخصائيي    
نالرياض  نحالنالحتياج،نيوفرنالتحادنالسعودينالطتر   

 
http://sfsm.org.sa/mos40:نونف

ن-إسعافات أولية 4.19 نالرابطنالتاىل   
 
http://sfsm.org.sa/mos70يجبنأننتوفرنالنادينأثناءنالمبارياتنونالتماريننحقيبةنإلسعافاتناألوليةنوالمعداتنالكافيةننالمذكورةنف

نونحسبن  
ناإلتحادنالسعودينللطبنالرياض  سيارةناسعافناثناءنالمبارياتناننامكنمعايب 

/http://sfsm.org.sa/nafes:نلراحتكم،نلقدنقمنانبإعدادنحقيبةنإسعافاتنأوليةنجاهزةنإذانرغبتم،نللحصولنعليها،نالرجاءنالضغطنعىل**

ن)ريالنسعودي12,650:نالحقيبة الصغرى✓ (شخص50حتر

ى✓ ن)ريالنسعودين14,375:نالحقيبة الكتر (شخص100حتر

  نظام إنذار الحريق4.20
 
وط الدفاع المدن عىل حسب شر

http://sfsm.org.sa/mos20
http://sfsm.org.sa/mos10
http://sfsm.org.sa/mos30
http://sfsm.org.sa/mos40
http://sfsm.org.sa/mos70
http://sfsm.org.sa/nafes/


المسابقات/ن5 اطات الفنية/ أ االشتر

المسابقات.5

نللمشاركة5.1  
 
ن(النتساب)والتسجيلالرياضةوزارةرخصةعىلالحصوليجبوالدوليةوالقاريةالمحليةالرسميةالبطولتنف  

 
.للتنسالسعوديادنالتحف

ام5.2 وطاإللبر  نللموسمالمسابقاتوأنظمةولوائحوالفنيةاإلداريةبالشر  
نالتحديثاتوفقالرياض   

نموقعالعىلسنويانالتحادنيصدرهانالتر لالتحادنالرسم 

.(/http://tennis.gov.sa)للتنسالسعودي

نووفقانللتنسالسعوديالتحادنبموافقةتكونانيجبدوليةاونقاريةاونمحليةبطولتناياستضافة5.3 .سنوياالمحدثةللمعايب 

نتحقيقعىلبناءالكاديمياتعىلتقترصنالستضافة5.4 اتالمالعبمعايب  .للجميعمتاحةفستكونالمشاركةامانوالتجهب  

.اخرىكياناتاونمنظماتبمشاركةاونالمنشأةداخلتقامداخليةبطولتنبأيالتحادنواشعارنالموافقةاخذن5.5

نالمشاركي  نالالعباتونالالعبي  نجميعتسجيليجب5.6  
 
نوالمحليةالداخليةالبطولتنف  

 
.للتنسالسعودياإلتحادننظامف

اميجب5.7 ناإللبر  نموضحهونوكمانالعمريةالفئاتلمنافساتالدوليةبالمعايب   
 
نالفئةدمجويمكنالعمريةالفئاتتصنيفف )فقطواحدةلفئةاألعىلمعاألدن 

https://www.itftennis.com/en/).

صدرن5.8
ُ
اطاتوالتحاداتالسعوديةالعربيةاألولمبيةاللجنةت نسواءالخارجيةونالداخليةللمشاركاتالمنظّمةوالتعليماتالشبر  

 
البطولتنأونلمعسكراتاف

.بموجبهاللعملالرياضيةالتحاداتعىلوتعميمهانالمسابقاتأون

http://tennis.gov.sa/
https://www.itftennis.com/en/


المسابقات/ن5 اطات الفنية/ أ االشتر

المسابقات.5

يةاألوللإلسعافاتمؤهلي  نأشخاصتوفرنيجب5.9

نطوالالسعوديةالرسميةالجهاتمنمعتمدين ةفبر

.الداخليةالمسابقاتإقامة

بطولةأيعنعمليوم30قبلاإلعالنيجب5.10

نمحليهونداخليةمفتوحةأونتصنيفية عجميعبر

.الرسميةالوسائل

نيمنع5.11
 
نمنعا

 
هممنلنقديهجوائزنأيتوزي    عباتا

ناإلتحادنقانونحسبسنة18سندون سللتنالدوىل 

.بذلكالصادرةوالتعليمات

مكانيةإلناإلتحادنإىلالمبارياتنتائجإرساليجب5.12

.الالعبي  نتصنيف



المسابقات/ن5 اطات الفنية/ أ االشتر

الالعبي   

التاليةنالعمريةالفئاتنوجودن

Under 8 8سنواتنوأقلن

Under 10 8-10سنواتن

Under 12 سنةن10-12

Under 14 سنةن12-14

Under 16 سنةن14-16

Under 18 سنةن16-18

Adult فمانفوقن18



اطات / ب االشتر
اإلدارية



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

اإلنتساب.6

لنبماناإلدارةلمجلسهرفعقبلإستكمالهمنوالتأكدنالطلببمراجعةالتنفيذيةاإلدارةوتقومللتنسالسعودياإلتحادنإىلبطلبالتقدمالراغبةالجهةعىليجب7.1

،ثالثونيتجاوزن
 
نيوما

 
نبهومرفقا :التاىل 

.الجديدللنشاطواإلداريةالفنيةالالئحة7.1.1

اتومؤهالتبأسماءبيان7.1.2 في  نالفنيي  نوخبر .واللعبةالنشاطعىلوالمشر

اتوالمالعبالمنشآتيتضمنبيان7.1.3 .القائمةوالتجهب  

امإقرارن7.1.4 .وتنظيماتوقراراتلوائحمناإلتحادنعنيصدرنبماناإللبر 

.(D)بالملحقموضحهونكماناإلتحادنالنتسابلالنضمامالمقررنلإلسمسدادنإيصال7.1.5

.الرياضةوزارةقبلمناألكايديميةورخصةالتجارةوزارةقبلمنالتجاريالسجلعىلالحصولبعدنيتموذلك

نثالثون(30)خاللقرارهوإصدارنالطلببدراسةاإلدارةمجلسيقوم7.2
 
.للتنسالسعوديلإلتحادنالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالطلبرفعتاري    خمنيوما

نخمسة(15)خاللالدارةمجلسبقرارنالطلبمقدمإخطارنيتم7.3 نعشر
 
نالمدونالعنوانعىلالموافقةتاري    خمنيوما  

 
لتنسلالسعودياإلتحادنوتزودناإلنضمامطلبف

.القرارمنبصورة

ن7.4  
 
نالقرارنيكونأنيجباإلدارةمجلسمنالطلبرفضتمحالةف

 
نالحقاإلنتسابولطالبمسببا  

 
نخمسة(15)خاللاألوملبيةاللجنةإىلالقرارنمنالتظلمف نعشر

 
يوما

نقرارهانويكونبالقرار،إبالغهتاري    خمن
 
.نهائيا

نإليهانالمشارنالمدةخاللاإلدارةمجلسبقرارناإلنتسابطالبإبالغيتملمإذان7.5  
 
نالقرارنتخاذنإلناألولمبيةللجنةاألمرنرفعلهيحقفإنهالسابقة،الفقراتف  

نالنهان   
 
ف

نثالثي  ن(30)خاللوذلكالطلب
 
ورودهمنيوما



اإلنتساب/ 6 اطات اإلدارية/ ب االشتر

Dالملحق 

نموذج سند قبض 



الرسوم/ 7 اطات اإلدارية/ ب االشتر

السنويةالرسوم.7

لاير 1000 رسوم اإلنتساب  

لاير 2500 رسوم زيارة للتأكد من اإلشتراطات 

لاير لكل العب100 حاد رسوم تسجيل الالعبين السنوية باالت



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

الغاءنترخيصناألكاديمية
نوغرامةنماليةن 5000تعهدنخط 

ريالن
نوغرامةنماليةن 2000تعهدنخط 

ريالن
وطنالالئحةنالفنيةنوانتساب الخاللنبشر 1

نوغرامةنماليةن 5000تعهدنخط 
ريالن

نوغرامةنماليةن 2500تعهدنخط 
ريالن

نوغرامةنماليةن 500تعهدنخط 
ريالن

وطنالتسجيلن اإلخاللنبشر 2

نوغرامةنماليةن 5000تعهدنخط 
ريالن

نوغرامةنماليةن 5000تعهدنخط 
ريالن

نوغرامةنماليةن 1000تعهدنخط 
ريالن

وطنالفنيةن اإلخاللنبالشر 3

الغاءنترخيصناألكاديمية
نوغرامةنماليةن 5000تعهدنخط 

ريالن
نوغرامةنماليةن 500تعهدنخط 

ريالن
اإلخاللنبتأهيلنالمدربي  ن 4

نوغرامةنماليةن 5000تعهدنخط 
ريالن

نوغرامةنماليةن 5000تعهدنخط 
ريالن

نوغرامةنماليةن 1000تعهدنخط 
ريالن

نمرخصة تنظيمنوفعالياتنبطولتنغب  5

والعقوباتالمخالفات.8

ن ناآلداءمراقبةبمسوؤليةاإلتحادنيعت  نوتطبيقالفعىل  وطمعايب  الالئحةهذةورسر

المخالفات والعقوبات / 9



المخافات والعقوبات/ 8 اطات اإلدارية/ ب االشتر

العقوبات
المخالفة

المرة الثالثة المرة الثانية المرة األوىل

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط  جاهزيةنوصيانةنالمالعبن 6

الغاءنترخيصناألكاديمية نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط 
ارنبسمعةناللعبةن اإلض 

ن)ن (للتنسنحسبنالقانوننالدوىل 
7

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن2500تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن500تعهدنخط  العقوباتنالبدنيةنواللفظية 8

الغاءنترخيصناألكاديمية نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن1000تعهدنخط  سنة18المكآفاتنالماليةنلمنندونن 9

ريالن5000غرامةنماليةن ريالن2500غرامةنماليةن ريالن500غرامةنماليةن مخالفةنأنظمةنالبطولتنوالمسابقاتن 10

نوغرامةنماليةن ريالن5000تعهدنخط  نوغرامةنماليةن ريالن2500تعهدنخط  ريالن500غرامةنماليةن امنبالتعلمياتنالمحليةنونالدولية عدمناإللبر  11

والعقوباتالمخالفات.8



 
ً
شكـــرا


