اإلدارة العامة للشئون اهلندسية
إدارة املشاريع املعمارية

إشرتاطات الصاالت واملراكز الرياضية
أوالً /التعريفات:
الصاالت الرياضية :األماكن اليت تقع يف املباني التجارية أو اإلدارية أو اجملمعات التجارية أوالفنادق ،وتشتمل على مساحات مغلقة تتيح ملرتاديها ممارسة نشاط رياضي واحد.
املراكز الرياضية :املنشآت املستقلة بذاتها أو ضمن جممع جتاري أو جتاري سكين،وتشتمل على مساحات مغلقة أو مفتوحة تتيح ملرتاديها ممارسة نشاط رياضي أو أكثر.

ثانياً /متطلبات املوقع للصاالت الرياضية:
- 1أن يكون املوقع خمصصاً لإلستعمال التجاري.
- 2احلد األدنى للمساحة املسموح بها للصالة الرياضية هو 50م.2
- 3توفري عدد مواقف سيارات مبعدل موقف واحد لكل 25م.2
- 4أالّ يقل طول واجهة املوقع على الشارع التجاري عن 6م.

ثالثاً /متطلبات املوقع للمراكز الرياضية:

1
2
3
4

أن يكون املوقع خمصصاً لإلستعمال التجاري.احلد األدنى للمساحة املسموح بها للمركز الرياضي هي 450م.2توفري عدد مواقف سيارات مبعدل موقف واحد لكل 50م.2-أالّ يقل طول واجهة املوقع على الشارع التجاري عن 60م.2
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رابعاً /متطلبات وضوابط خاصة بالصاالت واملراكز الرياضية النسائية:

1

2
3
4

أن يكون النشاط يف دور أرضي أو أرضي وميزانني ،إالّ يف احلاالت التالية:أ) إذا كان كامل املبنى خمصصاً هلذا النشاط.
ب) إذا كان النشاط يف أحد األدوار العلوية وكان الدور بكامله خمصصاً للنشاط
وله مدخل مستقل بالدور األرضي.
ج) إذا كان يف جممع جتاري متعدد األدوار.
أن يُراعى يف التصميم خصوصية املرتادين ،حبيث ال يتيح رؤية من بالداخل.أن تُوضع لوحة عند املدخل تُكتب عليها عبارة( :ممنوع دخول الرجال).-يُمنع تركيب كامريات للمراقبة الداخلية ،ويُكتفى بكامريات املراقبة اخلارجية.

خامساً /متطلبات الرتخيص للمراكز الرياضية املُقامة على أرض فضاء:

- 1قبل تقديم طلب احلصول على رخصة إنشاء وبناء مركز رياضي ،يتعني على صاحب
املشروع احلصول على موافقة اهليئة العامة للرياضة.

- 2بعد احلصول على موافقة اهليئة ،يتم إعداد املخططات اهلندسية للمشروع وفق كود البناء
السعودي ومتطلبات اجلهات احلكومية األخرى من قبل مكتب هندسي مؤهل ،وال بُد من
اإللتزا م بأنظمة واشرتاطات البناء املعتمدة من األمانة ،وبعد اعتماد املخططات من
األمانة/البلدية ،يتم إصدار رخصة بناء للمركز الرياضي.
- 3بعد إكتمال تنفيذ املبنى ،يتم إعداد تقرير عن مدى مطابقة املركز الرياضي لإلشرتاطات
واملتطلبات ،ويف حال عدم وجود مالحظات تُستوفى الرسوم املقررة ،ويتم إصدار شهادة
إمتام البناء.
- 4يتم إصدار الرتخيص البلدي ملمارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة ورسوم اللوحات.
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سادساً /متطلبات الرتخيص للصاالت واملراكز الرياضية يف املباني القائمة:

- 1يُشرتط أالّ يكون باملبنى أي خمالفة لرخصة البناء ،ويف حال وجود أي خمالفة يتم
تصحيح املخالفة أوالً ،ومن ثم النظر يف طلب الرتخيص.
- 2بعد احلصول على موافقة اهليئة ،يتم إصدار الرتخيص البلدي ملمارسة النشاط بعد
استيفاء رسوم الرخصة ورسوم اللوحات.

سابعاً /ضوابط وأحكام إضافة أنشطة جتارية:

- 1جيوز للمستثمر إضافة نشاط أو أكثر من األنشطة التالية داخل الصالة/املركز
الرياضي بشرط عدم تكرار النشاط الواحد ،وهذه األنشطة هي:
أ) بيع مالبس وإكسسوارات رياضية بالتجزئة.
ب) مقهى "."Coffe Shop
ج) حالق (يف الصاالت واملراكز الرياضية الرجالية فقط).
- 2جيب قبل إضافة أي نشاط أو جتهيز املوقع من أجل ذلك احلصول على موافقة
األمانة/البلدية املختصة لكل نشاط إضايف.
- 3جيب احلصول على موافقات اجلهات احلكومية األخرى ذات العالقة بالنشاط قبل
إصدار الرتخيص البلدي للنشاط املضاف.
- 4جيب احلصول على ترخيص بلدي لكل نشاط مضاف.
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- 5جيب أ ّال تقل املساحة ألي من األنشطة املذكورة أعاله عن 6م 2وأ ّال تزيد عن 12م.
- 6يف حال رغبة املستثمر يف زيادة املساحة عن املساحة احملددة بالفقرة السابقة ،تُطبق
اشرتاطات النشاط (فتح حمل) واإلشرتاطات البلدية األخرى على املوقع واملساحة.
- 7جيب استيفاء اإلشرتاطات البلدية للنشاط املراد إضافته.
- 8جيب توفري مساحة للصالة/املركز الرياضي ال تقل عن 450م ،2باإلضافة إىل املساحة
املطلوبة للنشاط اإلضايف.
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ثامناً /اشرتاطات وأحكام عامة:

- 1علىىىى املسىىىتثمر التأكىىىد مىىىن أنم املوقىىىع خمصىىىص مىىىن قبىىىل األمانة/البلديىىىة لإلسىىىتعمال
التجىىىاري ،ومىىىن السىىىماح لىىىه مبزاولىىىة النشىىىاط التجىىىاري وأنمىىىه اسىىىتوفى اإلشىىىرتاطات البلديىىىة
واشرتاطات الدفاع املدني ،ويكون مسؤو ًال عن أي تكاليف مادية التزم بها.
- 2يُمنع عمل مداخل أو خمارج على الشوارع السكنية اخللفية والفرعية.
- 3يُمنع استخدام املنشىأة مقىرما للسىكن ،كمىا يُمنىع أن يكىون السىكن يف ملحى فق يُفضىي
إىل املنشأة مباشرةً.
- 4جيىب تىىوفري دورة ميىىاه واحىدة علىىى األقىىل لكىل  50مشىىرتي يوجىىدون يف الصىىالة/املركز
الرياضي يف الساعة الواحدة.
- 5عىىدم تغىىيري النشىىاط أو تعىىديل املسىىاحة سىىوا اء باإلضىىافة أو الىىنقص إالب بعىىد الرجىىوع إىل
األمانة/البلدية ا ملختصىة ،واحلصىول علىى موافقتهىا ،ومىن ثىم تنفيىذ الشىروط الالزمىة ملزاولىة
النشاط اجلديد أو تعديل املساحة للحصول على الرخصة البلدية.
- 6جيب أن يتم تنفيذ املشروع حتت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد.
- 7يف حىىال وجىىود نوافىىذ يف الصىىالة/املركز الرياضىىي تُطىىل علىىى اجملىىاورين فتجىىب معاجلىىة
كشف اجلوار بشكل مناسب.
- 8العناية التامة بكافة متطلبات الصحة العامة داخل الصالة/املركز الرياضي ،واإلهتمام
مبستوى النظافة العامة وتطبيق التعليمات الصادرة بذلك.
- 9جيىىب حصىىول العىىاملني يف جمىىاالت تىىداول األغذيىىة ويف اجملىىاالت ذات العالقىىة بالصىىحة
العامىىة علىىى شىىهادات مىىن اجلهىىات الصىىحية املختصىىة املىىرخص هلىىا بىىذلك تفيىىد خلىىوهم مىىن
األمراض املُعدية اليت تنتقل إىل الغذاء أو تلوث ا ُملعِدات.
- 10مدة صالحية الشهادة الصحية سنة واحدة ،وجيب جتديدها فور إنتهائها.
 - 11جيىىىب إرتىىىداء شىىىارة االسىىىم وبطاقىىىة الشىىىهادة الصىىىحية للعىىىاملني طىىىوال وقىىىت العمىىىل
داخل املنشأة.
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 - 12جيىىىب التعاقىىىد مىىىع شىىىركة مرخصىىىة ملكافحىىىة احلشىىىرات والقىىىوارض ،واإلحتفىىىا
باملسىىتندات الىىيت تثبىىت ذلىىك ،وبالسىىجالت املفصىىلة لفحىىص الىىتحكم يف ا فىىات والتوصىىيات
واإلجراءات الضرورية.
- 13جيب وضع الرتخيص البلدي وترخيص اهليئة العامة للرياضة يف مكان بارز يف
مدخل املنشأة.
- 14جيب جتديد مجيع الرخص قبل إنتهائها.
- 15عدم استخدام املنشأة لغري الغرض املرخص هلا.
- 16تطبيق الئحة الغرامات واجلزاءات على املخالفات البلدية.
- 17جيب اإللتزام باإلشرتاطات البلدية والفنية اخلاصة باملسابح العامة واخلاصة.
- 18جيب اإللتزام باإلشرتاطات الفنية اخلاصة بذوي اإلعاقة.
- 19جيب اإللتزام بتعليمات الدفاع املدني فيما خيص متطلبات السالمة والوقاية
من احلريق.
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