
 

 09/1/7992 قمر ارقر
 ق بتحديد الشروط الفنية والخاصةعلمتال

 اتهاادتحواة يفشلكوا يةابشبالة ويضيالرا لجمعياتل
 واتحادها لذوي االحتياجات الخاصةالجمعيات الرياضية و

 
 
 
 ر الشباب والرياضةزيو إن

 )تشكيل الحكومة(. 10/2/7994تاريخ  15041بناًء على المرسوم رقم 
 .)دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس( 2/8/7222تاريخ  742نون رقم بناء على القا

( ال سيما والرياضة تنظيم وزارة الشباب) 79/11/7995تاريخ  970بناًء على القانون رقم 
 المادة السابعة عشرة منه.

تنظيم )منه  79ال سيما المادة  72/1/7992تاريخ  711لى المرسوم النافذ حكماً رقم ع ءابن
 (.ة الرياضية والشبابية والكشفيةالحرك
 .لشباب والرياضةلام على اقتراح المدير الع ءابن
 .10/2/7992 خريتا 7992-794/7999ستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم ا دعوب
 
 

 ما يأتي:ر قري
 
 
الشروط الفنية د دحت ،72/3/7222تاريخ  711اً ألحكام المرسوم رقم يقطب: تاألولى دةماال
لذوي  الجمعيات الرياضيةوة واتحاداتها يوالكشف يةوالشباب يةلجمعيات الرياضلة اصلخوا

 وفقآ ألحكام هذا القرار.  واتحادها االحتياجات الخاصة
 

 ولألال فصال
 داتهاحاتاو ةيالرياض اتعيجمال

 
 ،72/3/7222تاريخ  711المرسوم رقم فة إلى الشروط الواردة في ضاإلبا :يةانلثا دةماال
 ط الفنيةرولشا ب الرياضيةعالاأل ةرسمالم الساعية للترخيصفر لدى الجمعية تتو أنب يج
 :لنوع اللعبةآ فقو يةاللتا صةخاالو
 
 االسكواش .1
جدرانها الداخلية من الباطون األملس أو الزجاج المقووى أو أي منهموا )أو أكثر( مقفلة  قاعة -

 :وفيها، ليس فيها أية عوائق أو أعمدةم، 4 هامعاً، ارتفاع

 م عرضاً.5724 جداران الجانبيان:ال 

 جدار األمامي:ال 
o :م.9799  العرض 
o ( الفاصلBoard:)  عبووارة عوون خووط سووماكته خمسووة سوونتيمترات موووازي للسووق  علووى امتووداد

م حتووى أسووفل الخشووبة، مصوونوع موون مووادة 9751الجوودار وعلووى ارتفوواع 
 ه األمامي نافراً قليالً.ؤكالخشب، ويكون جز

o :م مون سوط  1725سق  علوى امتوداد الجودار وعلوى ارتفواع خط موازي لل خط اإلرسال
 األرض.
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o :م مون سوط  5742خط موازي للسق  علوى امتوداد الجودار وعلوى ارتفواع  خط الجدار األمامي
 األرض حتى أسفل الخط.

 الجدار الخلفي: 
o :م.9799 العرض 
o :لووى خووط موووازي للسووق  علووى امتووداد الجوودار يبوودأ موون الجوودار الخلفووي وع خط الجدار الخلفي

م موون سووط  األرض وينتهووي بالجوودار األمووامي علووى علووو 7711ارتفوواع 
 م.5742

o :م.77119يقع في منتص  الجدار بارتفاع  المدخل 

  القاعةأرض: 
o :خط موازي للجدار األمامي والخلفي علوى امتوداد األرض وفوي منتصوفها  الخط القصير

 تماماً.
o : الجوودار الخلفووي والخووط خووط موووازي للجوودارين الجووانبيين يصوول مووا بووين  خط المنتص

 القصير وفي منتصفها تماماً.
o :م محودد بخوط يرسوم عنود زاويتوي 17999( بطوول وعورض 7مربع عدد ) منطقة اإلرسال

 الخط القصير من جهة الجدار الخلفي.

 وبسماكة خمسة سنتيمترات. لون واحد معاكس للون الغرفةمن  :الخطوط نوعية 

 القياسات محدودة ومنطقية. في يجب أن تكون نسبة الخطأ :نسبة الخطأ 

 
 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:

إال فوي الجمعيوة الواحودة  اإلسوكوا للعبوة المخصصة  (اتالقاعأو )القاعة ال يمكن استخدام  -
 الجمعية المرخص لها فيها.من قبل 

 
 األيكيدو .2
يهوا أيوة ، ولويس فم7724، وال يقول ارتفاعهوا عون م9× م 5ال تقول مسواحتها عون مقفلوة  قاعة -

 ، وفيها:عوائق أو أعمدة

  نتوءات. ةمستوية وخالية من أيأرضية 

  تاتووامي( متالصووقة تتوافووق مووع خاصووة  م مغطوواة بسووجادات9× م 9 قيوواسمسوواحة لعووب(
 بتتوامي مون أي لوونمغطاة المساحة المتبقية  وتكون اللون والمواصفات الفنية المعتمدة،

 .آخر

 تفاعهوا ال يقول عون متور ونصو  ميكة مثبتوة ارتكون الجدران األربعة محمية بلبادات سو
 .المتر

 

 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:
 .الجمعية المرخص لها فيها إال من قبل األيكيدوال يمكن استخدام القاعة للعبة  -
، علوى أن األيكيودوإلوى جانوب للجمعيوة نفسوها يمكن اسوتخدام القاعوة للعبوة رياضوية إضوافية  -

وط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه اللعبوة متشوابهة موع األولوى تتوافر فيها جميع الشر
 .لجهة الشروط الفنية

 
 العاب القوى .3

 العاب القوى المسابقات التالية:رياضة تتضمن 
 سباقات الجري: .1

 المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة -

 سباقات الحواجز والموانع -

 سباقات التتابع او البدل -
 Cross Countryاختراق الضاحية  -
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 سباقات الجري على الطرق -
 مسابقات الوثب:  .7

 الوثب العالي -

 الوثب الطويل -

 الوثبة الثالثية -

 القفز بالعصا او الزانة -

 مسابقات الرمي: .1

 رمي الكرة الحديدية -

 رمي القرص -

 رمي الرم  -

 رمي المطرقة -

 المسابقات المركبة: .5
 Pentathlon المسابقة الخماسية -

 Heptathlon المسابقة السباعية -

 Octathlon  المسابقة الثمانية -

 Decathlon المسابقة العشارية -

 :المشيمسابقات  .4
 سباقات المضمار -

 سباقات الطرق -

 
 المواصفات الفنية التالية: يتمتعيتم الترخيص لرياضة ألعاب القوى على ملعب 

 : الجري مضمار -

  م كحد أقصى. 599م كحد أدنى و199يبلغ طول المضمار 

 ين مسوتقيمين متووازيين مون كول جهوة، ومنحنيوين يتسواوى فيهوا يتكون المضمار من خط
 نص  القطر. 

o  كحوود م 55710وكحوود أدنووى م 29يبلووغ طووول كوول موون الخطووين المسووتقيمين المتوووازيين
 أقصى.

o  عوائوق قبول  أيوةيجب أن يمتد طول احد هذين الخطين المستقيمين بشكل مستقيم دون
م علوى األقول بحيو  14النهايوة بو  أمتوار علوى األقول وبعود خوط 1خط البداية بحووالي 
 .م159 وم 175يتراوح طوله بين 

  كحوود  حووارات متسوواوية 5 وكحوود أدنووى حووارات متسوواوية  5يقسووم عوورض المضوومار إلووى
 م.1777ويكون عرض كل منها  أقصى

  سم يكون ضمن قياس الحارة الداخلية.4يفصل بين الحارة واألخرى خط ابيض بعرض 

 4م وبعلووو نتسوو 4ليووة والميوودان العشووبي حافووة بعوورض يفصوول بووين حوودود المضوومار الداخ 
 م.نتس 4م، مصنوعة من مواد صلبة او معدنية، أو خط ابيض بعرض نتس

  م من الحافة الداخلية للمضمار نتس 19يجب أن تقاس الحارة األولى للمضمار عن مسافة
م عن الخط األبيض الفاصل فوي حوال عودم وجوود حافوة نتس 79وجدت، وعن مسافة  إذا
م عن الخط األبيض نتس 79تقاس جميعها عن مسافة  أنبقية الحارات فيجب  أمااصلة. ف

 الداخلي لكل حارة.

  باتجوواه الحووارة  1/199مسووموح بووه للمضوومار عوون  القصووى األجووانبي الميوول الال يزيوود
 .1/1999سفل في اتجاه الجري عن األ إلىال يزيد الميل األمامي والداخلية، 

 اصطناعية متماسكة ومنتظمة ومتطابقة بعضها مع بعض  كملهة المضمار بأرضيتكون أ
(Tartan.) 
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 مضمار الوثب الطويل والوثبة الثالثية: -

  سونتم، والحود األدنوى  4م محدد من الجانبين بخوط أبويض عرضوه 1777مضمار عرضه
م مقاساً مون الخوط الخواص باالرتقواء وحتوى نهايوة طريوق 59لطول طريق االقتراب فيه 

 االقتراب.

  1/1999وان ال يزيود عون  1/199يزيد االنحناء الجانبي المسموح به للمضمار عون ال 
 باتجاه الجري واالقتراب.

  )م علوى 1م والحد األقصوى 7724يكون الحد األدنى لعرض منطقة الهبوط )حفرة الوثب
 أن يتوافق منتص  طريق االقتراب مع منتص  نقطة الهبوط.

  بحي  يكون مستوى سط  الرمال ولوحة االرتقاء تغطى منطقة الهبوط بالرمال الناعمة
 واحداً.

  :في الوثب الطويل 
o  م.1م و1تكون المسافة بين لوحة االرتقاء والحافة القريبة لمنطقة الهبوط ما بين 
o  تكون المسافة بوين خوط االرتقواء وحودود منطقوة الهبووط البعيودة عون منطقوة االرتقواء

 م.19

 :في الوثبة الثالثية 
o م.71ونهاية منطقة الهبوط عن ة بين خط االرتقاء ال تقل المساف 
o م للرجووال11المسووافة بووين خووط االرتقوواء والحافووة القريبووة لمنطقووة الهبوووط عوون  تكووون 

 م للسيدات.11و

 لوحووة االرتقوواء (Take Off Board:) مطليووة  تكووون لوحووة االرتقوواء مسووتطيلة الشووكل
م وعورض 1777ة بطوول مادة صلبة مناسب أي أوباللون األبيض، مصنوعة من الخشب 

 سم.19سم وسماكة 79

 لوحة الصلصال (Plasticine Indicator Board) تكون لوحة الصلصوال مصونوعة :
مووادة مناسووبة، وتكووون مطليووة بلووون معوواكس للوحووة االرتقوواء، بطووول  أي أوموون الخشووب 

سم، مثبتة في تجوي  ارضي في طريق االقتراب من جانب لوحوة  19م وعرض 1777
ريبة من منطقة الهبوط، على أن يرتفوع سوطحها عون مسوتوى لوحوة االرتقواء االرتقاء الق
درجوة مون الجهوة القريبوة مون طريوق  54موم، وعلوى أن ينحودر طور  اللوحوة 2بمقدار 
 االقتراب.

 
 مضمار الوثب العالي: -

  م.74م و14يكون طول طريق االقتراب ما بين 

  العارضة في اتجاه مركز 1/749ال يزيد أقصى ميل لمنطقة االقتراب واالرتقاء عن. 

 .تكون منطقة االرتقاء مستوية 

  مواد أخرى مناسبة المتصواص الصودمات،  أو أسفنجيةمنطقة هبوط مصنوعة من مواد
م وسووماكة 5×م9م كحوود أدنووى وال تزيوود عوون 972م وسووماكة 1×م4ال تقوول قياسوواتها عوون 

 م.972

 ة مون األليوا  قائمان مصنوعان مون موواد صولبة وعارضوة واحودة علوى األقول مصونوع
مواد مناسبة، وتخضع جميعها مون حيو  الشوكل أو االرتفواع أو الطوول  أي أوالزجاجية 

 أو الوزن أو السماكة للمواصفات القانونية المعتمدة من االتحاد الدولي أللعاب القوى.

 
 :الزانة أومضمار القفز بالعصا  -
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  لحود األدنوى سوم، وا 4م محودد مون الجوانبين بخوط أبويض عرضوه 1777مضمار عرضوه
 م.54م و 59لطول طريق االقتراب فيه ما بين 

  والميول  1/199ال يزيد الحد األقصى المسموح به للميل الجانبي لمضمار االقتوراب هوو
 . 1/1999الكلي في اتجاه الجري 

  م وسوماكة 9×م9م وال تزيود عون 975م بسوماكة 4×م4منطقة هبوط ال تقل مساحتها عن
 ية أو مواد مشابهة مناسبة المتصاص سقوط الالعبين.م مصنوعة من مواد أسفنج975

  درجة بعيداً عن الصندوق. 54م وانحدار 7منطقة أمامية مالصقة لمنطقة الهبوط بطول 

 قائمان مصنوعان من مواد صلبة، وعارضوة صندوق ارتقاء مصنوع من مواد صلبة، و
وتخضوع جميعهوا  مواد مناسبة، أي أوواحدة على األقل مصنوعة من األليا  الزجاجية 

موون حيوو  الشووكل أو االرتفوواع أو الطووول أو الوووزن أو السووماكة للمواصووفات القانونيووة 
 المعتمدة من االتحاد الدولي أللعاب القوى.

  عوودد كووا  موون الزانووات لمختلوو  األوزان والمسووتويات تحموول المواصووفات القانونيووة موون
 د الدولي أللعاب القوى.حي  الصنع والمواد المكونة منها والمعتمدة من قبل االتحا

 

 :دائرة رمي الكرة الحديدية -

  م.77114سطحها العلوي من مستوى سط  األرض وقطرها 

  مادة صلبة ال تساعد على االنزالق.أو أي جزئها الداخلي من االسمنت 

  موم 15الودائرة بمقودار يتوراوح بوين  إلطوارأرضيتها مستوية ومنخفضة عن الحافة العليا
 مم.79و

  مم.9الصلب مطلياً باللون األبيض وال تقل سماكة عن  أولدائرة من الحديد ا إطاريكون  

  على شكل قوس يطابق حده الداخلي الحد الداخلي للدائرة بيضاء اللون إيقا لوحة: 
o مادة مناسبة.أو أي نوعة من الخشب مص 
o  في األرض بإحكامموضوعة في منتص  المسافة ما بين خط مقطع الرمي ومثبتة. 
o م على 1714سم على جوانبها، وطولها 19 إلىيصل و سم في وسطها1177ها عرض

 الدائرة من الداخل. أرضيةسم عن مستوى 19شكل قوس مطابق للدائرة، وبارتفاع 

 
 

 :دائرة رمي المطرقة -

  واألرضية لدائرة رمي الكرة الحديدية  واإلطاردائرة مطابقة من حي  القياسات والشكل
 .اإليقا ولكن من دون لوحة 

 

 :دائرة رمي القرص -

  واألرضية لدائرة رموي المطرقوة باسوتثناء القطور  واإلطاردائرة مطابقة من حي  المواد
 م. 774المحدد ب  

  يمكوون اسووتعمال دائوورة رمووي القوورص لرمووي المطرقووة شوورط وضووع حلقووة دائريووة قطرهووا
 م.774م داخل الدائرة البالغ قطرها 77114

 
 :رمي الرمحمضمار  -

 م، محودد بخطوين متووازيين 19م وال يقول عون 1974يود طولوه عون مضمار اقتراب ال يز
 م.5سم، والمسافة بينهما 4مطليين باللون األبيض عرض كل منهما 

 ( يتم الرمي من خلو  قووس بشوعاعRayon )5 م محودد بواسوطة شوريط مون الخشوب او
 سم.2المعدن غاطس في األرض وفي مستواها مدهون باللون األبيض بعرض 
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 سوم 2سوم بعورض 24ون األبويض علوى امتوداد القووس طوول كول منهموا يرسم خطان بوالل
 وبزاوية قائمة مع الخطين المتوازيين.

  وال يزيد 1/199ال يزيد الحد األقصى للميل الجانبي المسموح به لطريق االقتراب عن ،
 .    1/1999باتجاه الجري عن  أسفل إلىالميل األمامي 

 
 التالية: كما يتوجب على كل جمعية توفير الشروط

 :قطاع الرمي -

  يكون قطاع الرمي لدوائر رمي الكرة الحديدية والمطرقة والصحن والورم  مون التوراب
 عند سقوطها عليه. أثرامشابهة ومناسبة بحي  تترك األداة  أخرىمادة أو أي العشب  أو

 ال يزيوود الحوود األقصووى للميوول المسووموح بووه لقطوواع الرمووي فووي اتجوواه الرمووي علووى  أن
1/1999. 

 حوودد قطوواع الرمووي لوودوائر رمووي الكوورة الحديديووة والمطرقووة والقوورص بخطوووط بيضوواء ي
قطاع رموي الورم  فيحودد ل بخطووط بيضواء  أمادرجة،  15707سم وبزاوية 4عرضها 
 درجة تقريباً. 70سم وبزاوية 4عرضها 

 
 :أجهزة وأدوات الرمي -

 وفووق  رموواح ومطووارق( – أقووراص –)كوورات حديديووة  أنواعهوواالرمووي لمختلوو   أدوات
 المواصفات القانونية المعتمدة من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى كما يلي:

o :كغ.27799 –كغ 9 –كغ 4 –كغ 5 –كغ 1 –كغ 7 كرة حديدية 
o :كغ.7 –كغ 17249 –كغ 174 –كغ 1  قرص 
o : غ.599 –غ 299 –غ 999  رم 
o :كغ.27799 –كغ 9 –كغ 4 –كغ 5 –كغ 1 –كغ 7  مطرقة 

 
 
 :ريةأجهزة القياس المت -

 1 قياس معدنية موزعة على الشكل التالي: أجهزة 
o  م لمسابقات الوثب.79شريط قياس معدني بطول 
o  م لمسابقات الرمي.49شريط قياس معدني بطول 
o  م لمسابقات الرمي.199شريط قياس معدني بطول 

 
 :أداة لتسوية الرمل -

 يول والثالثوي أداة خاصة معتمودة لتسووية مسوتوى الرمول لمنطقوة الهبووط فوي الوثوب الطو
 المجرفة. أوكالمشط 

 
 :قفص الحماية -

  قفووص حمايووة حووول دائوورة رمووي القوورص ودائوورة رمووي المطرقووة طبقوواً لمواصووفات الحوود
 األدنى المعتمد دولياً للحماية.

 
 :التخطيط -

  المسوابقات مصوادقاً عليوه مون االتحواد اللبنواني أللعواب المضومار لمختلو  يكون تخطويط
 .القوى بموجب كتاب خطي 

 
 :ألجهزة واألدوات األساسية للمضمارا -
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 ( مكعبات البدءStarting Blocks:)  
عودد مون مكعبوات البودء الخاصوة لسوباقات المسوافات القصويرة ال يقوول 

 عن عدد الحارات المكون منها المضمار.

  :حووارات، ويتزايوود هووذا العوودد  أربووعحوواجزاً لمضوومار مكووون موون  59 الحواجز
، على أن تخضوع هوذه الحوواجز ةإضافيحواجز لكل حارة  19بمعدل 

في صنعها وقياساتها وارتفاعاتها ووزنها للمواصفات المعتمدة قانونياً 
 من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى.

  :الموانع والحوض المائي 
موانووع متحركووة ومووانع مووائي ثابووت وحوووض مووائي واحوود علووى أن  5

تمدة من قبول تخضع تجهيزاتها ومواصفاتها القانونية للمواصفات المع
 االتحاد الدولي أللعاب القوى.

 :عصي خاصة لسباقات البدل ال يقل عددها عن عدد الحارات المكوون  عصي البدل
منهووا المضوومار، خاضووعة للمواصووفات القانونيووة المعتموودة موون االتحوواد 

 الدولي أللعاب القوى.

 ارة مون ساعات توقيت رقميوة الكترونيوة يدويوة علوى األقول لكول حو 1 :التوقيت ساعة
 المضمار.

  :م علوى األقول عون المضومار، 4متحرك للميقواتيين يبعود  أومدرج ثابت مدرج الميقاتيين
، األرضعون مسوتوى سوط   أدنىم كحد 174وتبدأ مدرجاته من علو 

يتسع كول مودرج لثالثوة ميقواتيين علوى األكثور ويتوراوح عودد  أنعلى 
 .5و 5مدرجاته بين 

 متور مربوع ومجهوزة بوأنواع مختلفوة مون  199ها عون ال تقول مسواحت قاعة مقفلة للتدريب
 تمارين األعداد البدني والفني. أجهزة

 
 تكون شروط استخدام الملعب كما يلي:

 نفسه. القضاءمن نطاق  تينيمكن استخدام الملعب لرياضة ألعاب القوى من قبل جمعي -
والحصول على جميع  تلتزم الجمعية الراغبة في االنتساب إلى االتحاد اللبناني أللعاب القوى -

توأمين جميوع الشوروط المحوددة فوي  ،الحقوق والواجبات بموا فيهوا حقوي الترشوي  والتصوويت
 المواصفات الفنية للملعب.

يمكن للجمعية الراغبة في ممارسة نوع أو أكثر حصراً من األنواع المحددة أعواله مون دون  -
بالزانوة، رموي الكورة الحديديوة، بقية األنواع األخرى )الوثوب العوالي، الوثوب الطويول، القفوز 
شوووريطة التقيووود بجميوووع الشوووروط رمووي الووورم ، ... الوووخ( الحصوووول علوووى التووورخيص بوووذلك 

تنتسووب إلووى االتحوواد  والمواصووفات الفنيووة والعامووة لهووذا النوووع أو األنووواع، ويكووون عليهووا أن
ون أن يكون اللبناني أللعاب القوى وتشارك في مسابقاته السنوية لهذا النوع أو األنواع من د

 في الهيئات العامة.حق التصويت لها 
الجوري علوى الطرقوات علوى أنواعهوا و مسوابقات المشوييمكن للجمعية الراغبة في ممارسوة  -

الحصول على الترخيص بذلك، ويكون عليها أن تنتسب إلى االتحواد اللبنواني أللعواب القووى 
ا حوق التصوويت فوي الهيئوات وتشارك في مسابقاته السنوية لهذا النوع من دون أن يكوون لهو

 العامة.
الجووري علووى الطرقووات قانونيووة و المشوويال تعتبوور النتووائج واألرقووام المسووجلة فووي سووباقات  -

  منتسبة إلى االتحاد اللبناني أللعاب القوى.المنظمة لها ومعتمدة ما لم تكن الجمعية 
وجب عقد إيجار إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بم -

سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى 
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الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 
 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

هما معاً إلغاء االتفاق ألي سوبب تاب أو كلإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للملع -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 أو تعديل االتفاق األول.

إذا كانت المضامير والتجهيزات الخاصة برياضوة العواب القووى محيطوة بملعوب لكورة القودم  -
ال تتعلق بأي حال من األحوال بالشوروط والمواصوفات فإن شروط استخدام ملعب كرة القدم 
 .أو بشروط استخدامها الفنية الخاصة برياضة ألعاب القوى

 
 البريدج .4
عون  هوامتوراً مربعواً وال يقول ارتفاع 55عون اإلجماليوة  تهاال تقل مسواحأو أكثر، مقفلة  قاعة -

 .م، مجهزة بشروط التهوئة واإلضاءة الصحية7724
 ناسب لممارسة رياضة البريدج.ست طاوالت بارتفاع م -

 
 كما يلي: (أو القاعات)القاعة تكون شروط استخدام 

جمعيوووة الإال مووون قبووول  البريووودجللعبوووة المخصصوووة  (أو القاعوووات) القاعوووةال يمكووون اسوووتخدام  -
 .المرخص لها فيها

 ةإضووافي ةرياضووي للعبووة البريوودج،للعبووة المخصصووة  (أو القاعووات)يمكوون اسووتخدام القاعووة  -
 ا، على أن تتوافر فيهوإلى جانب البريدج للجمعية نفسها إضافيأو لنشاط شبابي كالشطرنج، 

 ينمتشوابه النشواطه اللعبوة أو كوون هوذت، وأن الفنية الخاصة باللعبة أو النشاطجميع الشروط 
 .النواحي التثقيفية والترويحية والفكريةمع األول من 

 
 البلياردو .5

 هناك ثالثة أنواع من البلياردو:
  POOL ركيبول أمي .1
  CAROM  كاروم بول .7
 SNOOKER  سنوكر .1
 

 تتفق هذه األنواع الثالثة في مواصفاتها كاآلتي:

البيضواء اللوون المركوزة فوي  اإلنوارةدة تعتمود فيهوا خاليوة مون أيوة عوائوق أو أعمومقفلة  قاعة -
د فوي حوال وجوو االلتزام بجميع األبعاد المعتمدة دولياً على أن يتم  ،السق  أو فوق الطاوالت

 داخل القاعة. مساحات إعالنية
أن م، علوى 174عن األخورى مسوافة ال تقول عون منها  واحدةالطاولتا لعب )على األقل( تبعد  -

 .اً تماماً خالياً من أية عوائقيكون سط  الطاولة أملس
 غرفة انتظار أو استقبال مجهزة بخزانة لألدوات الرياضية. -
 

 كاآلتي:تختل  هذه األنواع الثالثة في مواصفاتها 
 :POOL. بول أميركي 1

 م ارتفاعاً 7724م عرضاً و9م طوالً و5 :قياس القاعة. 

 من كل جانب م1749 :مساحة تحرك الالعب. 

 م عرضاً.1754م طوالً و7749 :قياس الطاولة 

 
 CAROM. كاروم بول 7



- 0- 

 م ارتفاعاً 7724م عرضاً و5م طوالً و19 :قياس القاعة. 

 انبمن كل ج م1749 :مساحة تحرك الالعب. 

 م عرضاً.1724م طوالً و1714 :قياس الطاولة 
 
 SNOOKER.  سنوكر 1

 م ارتفاعاً 7724م عرضاً و5م طوالً و19 :قياس القاعة. 

 من كل جانب م1794 :مساحة تحرك الالعب. 
 عرضاً. 7794م طوالً و1714 :قياس الطاولة 

 
 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:

 بل الجمعية المرخص لها فيها.ال يمكن استخدام القاعة إال من ق -
لمسواحة المطلوبوة لكول يمكن استخدام القاعة إلحدى الفئات الثال  أو أكثر إذا توافرت فيها ا -

 .فئة على حدة
 
 
 
 البولينغ .6
فيهوا أيوة  م، ولويس5م، وال يقول ارتفاعهوا عون 2749× م 19قاعة مقفلة ال تقل مساحتها عن  -

بولينوغ مصونعة خاصوة لممارسوة رياضوة ال( Lanesأربوع خطووط )عوائق أو أعمدة، وفيها 
مادة مخصصة لهذه الغاية، يفصل بين كل منهوا  من من الخشب األملس الناعم )الباركيه( أو

 سنتم على األقل بحي : 19سنتم وبارتفاع 19مسافة بعرض 

  157054يبلوغ طوول الخوط( م بودءاً مون خوط الخطوأfoul line ،وحتوى نهايوة القووارير )
( وحتى منتص  القطر ألول قارورة، فيما يبلغ foul lineالخطأ )م من خط 157755و

سنتم، بحي  ال 9472774 الطول من منتص  القطر ألول قارورة وحتى النهاية الخلفية
 سنتم. 1772تزيد نسبة الخطأ في القياسات عن 

  م علووى طووول يسووبق خووط الخطووأ 57427يمتوود الخووط نفسووه وبالمواصووفات نفسووها لمسووافة
(foul line ) سنتم، وهي منطقة الرمي.97914مع نسبة خطأ ال تتعدى 

  أمتووار خلوو  القوووارير بحيوو  تتسووع لألجهووزة والماكينووات  1يتوووفر مسووافة ال تقوول عوون
 الخاصة بتسيير اللعبة، وهي المنطقة التقنية.

  م.179995م و179515يبلغ عرض الخط الواحد ما بين 

 رة قعرهوا إلوى األسوفل بحيو  يحد الخط الواحد من كول جهوة قنواة علوى شوكل نصو  دائو
 م.17419م إلى17475يتراوح عرض الخط ككل بما فيه القناتين على طرفيه من 

  يتوفر ممر بعرض متور واحود علوى األقول وبطوول الخوط ككول مون بدايوة منطقوة الرموي
وحتى نهاية المنطقة التقنية بحيو  يوتم اسوتخدامه لمورور عواملي الصويانة أو المسوؤولين 

 ة.عن إدارة األجهز

 الماكينات الالزمة لتسيير اللعبة بمعدل ماكينة واحدة لكل خطين. -

 طاولة خاصة مع كومبيوتر لتسجيل النتائج. -
 كرة على األقل. 19حاملة كرات تتسع ل   -

 على األقل وفق المواصفات الدولية. 19كرات بولينغ عدد  -

 كل قياس.بمعدل زوجي أحذية على األقل ل 42إلى قياس  15أحذية بولينغ من قياس  -
 

 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:
 ال يمكن استخدام القاعة إال من قبل الجمعية المرخص لها فيها. -
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 تاي بوكسنغ .7
، ولويس فيهوا أيوة م7724، وال يقول ارتفاعهوا عون م9× م 5مقفلوة ال تقول مسواحتها عون  قاعة -

 ، وفيها:عوائق أو أعمدة

 ية:حلقة مربعة الشكل تتمتع بالمواصفات التال 
o :م.5709   طول 
o :م.5709  عرض 
o :أربعة أعمدة مثبتوة علوى بعود خمسوين سونتيمتراً مون زوايوا الحلقوة، بحيو   األركان

م، وتكون هذه األعمدة مغطواة 5709×م5709تكون مساحة اللعب الحقيقية 
بمخوودات خاصووة للحمايووة، منهووا اثنتووين متقووابلتين بوواللون األبوويض وواحوودة 

 حمراء وواحدة زرقاء.
o تكون األعمدة موصولة ببعضها البعض بثالثة أو أربعة حبال )من كل جهة(. ل:الحبا 
o :مسووتوية مغطوواة بمووادة مطاطيووة أو موون اللبوواد أو التتووامي وخاليووة موون أي  األرضية

 نتوءات.

 
 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:

 .ا فيهاالمرخص لهجمعية الإال من قبل  التاي بوكسينغال يمكن استخدام القاعة للعبة  -
، علوى التواي بوكسوينغإلى جانوب للجمعية نفسها يمكن استخدام القاعة للعبة رياضية إضافية  -

أن تتوووافر فيهووا جميووع الشووروط الفنيووة الخاصووة باللعبووة، وأن تكووون هووذه اللعبووة متشووابهة مووع 
 .لجهة الشروط الفنيةاألولى 

 
  كواندوايالت .8
، ولويس فيهوا أيوة م7724ل ارتفاعهوا عون ، وال يقوم9×  م5مقفلوة ال تقول مسواحتها عون  قاعة -

 ، وفيها:عوائق أو أعمدة

  نتوءات. ةمستوية وخالية من أيأرضية 

 توافوووق موووع اللوووون يمتالصوووق خووواص  ببسووواطم مغطووواة 9× م 9 مسووواحة لعوووب قيووواس
 من أي لون آخر. ببساطوتكون المساحة المتبقية مغطاة  والمواصفات الفنية المعتمدة،

 متور ونصو   مية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عونتكون الجدران األربعة مح
 .المتر

 
 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:

 .المرخص لها فيهاجمعية الإال من قبل للعبة التايكواندو  القاعةال يمكن استخدام  -
، علوى أن التايكوانودوإلوى جانوب للجمعية نفسوها يمكن استخدام القاعة للعبة رياضية إضافية  -

وافر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه اللعبوة متشوابهة موع األولوى تت
 .لجهة الشروط الفنية

 
 التجذيف .9
م متضوومناً مكانوواً 51م وال يقوول عرضووه عوون 1149موقووع مالئووم للتوودريب ال يقوول طولووه عوون  -

هوذا الموقوع مون  مالئماً إلنزال المراكب إلى المياه، على أن تثبت الجمعية صالحية استخدام
 ي موقع ومختوم من الجهة المالكة.خالل إذن سماح خط

 هنغار مخصص لتخزين القوارب والمعدات التابعة لها. -

اثنان منها على األقل من فئة الفردي وواحد إموا مون ، مع المجاذي  التابعة لهاقوارب  ثالثة -
دوليووة، مسووجلة بموجووب بالمواصووفات القانونيووة ال فئووة الزوجووي أو موون فئووة الربوواعي، متمتعووة

كتاب ذي توقيع خاص مصادق عليه لدى الكاتب العدل من مالكها سواء كان فورداً أو جهوة، 
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القووارب هوذه تكوون مواصوفات ، وا التورخيصيفيد بتنازله عنها لمصلحة الجمعيوة فوور نيلهو
 كما يلي:

 الوزن العمق العرض الطول الرمز االسم النوع

 القارب الفردي / سكي 
Single 

Scull  
1x 

571 
 سنتم

57 
 سنتم

75 
 سنتم

15 
 كلغ

لقارب زوجي من دون ا
 افانقائد دفة / مجذ

Coxle

ss Pair 
2- 

1995 
 سنتم

49 
 سنتم

19 
 سنتم

72 
 كلغ

القارب زوجي مع قائد 
 افانذدفة / مج

Coxed 

Pair 
2+ 

1995 
 سنتم

47 
 سنتم

19 
 سنتم

17 
 كلغ

القارب زوجي بأربعة 
ي  ثنائي مزدوج مجاذ
 ا المجد

Double 
Scull 

2x 
1995 
 سنتم

49 
 سنتم

19 
 سنتم

72 
 كلغ

القارب الرباعي من دون 
قائد دفة لكل العب 

 ا  واحدذمج

Coxle

ss 

Four 
4- 

1155 
 سنتم

41 
 سنتم

1274 
 سنتم

49 
 كلغ

القارب الرباعي مع قائد 
 دفة

Coxed 

Four 
4+ 

1155 
 سنتم

45 
 سنتم

19 
 سنتم

41 
 كلغ

القارب الرباعي لكل 
افان رباعي جذالعب م

 ا ذمزدوج المج

Quadr

uple 

Scull 
4x 

1155 
 سنتم

45 
 سنتم

19 
 سنتم

47 
 كلغ

القارب الثماني مع قائد 
 دفة

Eight 8+ 
1219 
 سنتم

99 
 سنتم

15 
 سنتم

09 
 كلغ

 
 تكون شروط استخدام الموقع كما يلي:

 يمكن استخدام الموقع من قبل خمس جمعيات. -
 افية خارج نطاق ترخيص الجمعية.يمكن أن يكون الموقع في منطقة جغر -

إذا كان الموقع مملوكاً من جهة ما، وسمحت باستخدامه وفق العدد المحدد أعاله إما بموجب  -
عقد إيجار سنوي مسجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق 

مالكووة عليووه لوودى الكاتووب العوودل ال تقوول مدتووه عوون ثووال  سوونوات، يكووون علووى الجهتووين ال
 والمستأجرة أو المستخدمة تزويد الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

هما معاً إلغاء االتفواق ألي سوبب تاإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للموقع أو كل -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 تفاق األول.أو تعديل اال

 
إن أوزان المراكب قابلة للتغييور وفوق التعوديالت التوي تطورأ علوى أنظموة االتحواد الودولي للعبوة، 

 وهي تصب  معتمدة تلقائياً في هذه الحالة.

 
 الترياتلون .11
م 49متنوعووة ال يقوول طولووه عووون ذو أرضووية ملعووب مكشووو  ترابووي أو عشووبي أو خالفوووه  -

 م.49وعرضه عن 

 م وعمقه عن متر واحد.4م وعرضه عن 79يقل طوله عن  مسب  مقفل أو مكشو  ال -
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مسجلة بموجب كتاب ذي توقيع خاص مصوادق ستة دراجات مخصصة لرياضة الترياتلون  -
عليووه لوودى الكاتووب العوودل موون مالكهووا سووواء كووان فوورداً أو جهووة، يفيوود بتنازلووه عنهووا لمصوولحة 

 الجمعية فور نيلها الترخيص.
 م على األقل. 5× م 9ياساته ق مستودع للتخزين وركن الدراجات -

 على األقل. اتدراج 9حاملة للدراجات ثابتة )مشجب( تتسع ل   -

 (.7حاملة دراجات خاصة بالسيارات )عدد  -

 (.Home Trainer) 7آلة ثابتة للتمرين عدد  -

 .للدراجات قطع غيار -
 مخصصة لوضعها مع كل العب أثناء السباق. 9شريحة إلكترونية عدد  -

 
 م المنشآت كما يلي:تكون شروط استخدا

 .هنفس القضاءمن نطاق جمعيتين من قبل الترياتلون لعبة الخاصة ب يمكن استخدام المنشآت -
التريوواتلون مملوكووة موون جهووة مووا، وسوومحت لجهووة أخوورى لعبووة الخاصووة ب المنشووآت تإذا كانوو -

باسوتخدامها إمووا بموجوب عقوود إيجووار سونوي مسووجل فوي البلديووة صووالحيته ال تقول عوون ثووال  
أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون علوى سنوات 

الجهتووين المالكووة والمسووتأجرة أو المسووتخدمة تزويوود الوووزارة بصووورة مصوودقة عوون االتفوواق 
 بينهما.

اهمووا معوواً إلغوواء االتفوواق ألي تإذا قووررت الجهووة المالكووة أو الجهووة المسووتخدمة للمنشووآت أو كل -
أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على  سبب من األسباب

 إلغاء أو تعديل االتفاق األول.

 
 على الثلجالتزلج  .11

يتم الترخيص لرياضة التزلج على الثلج في محطة من المحطات المتخصصة في سياحة التوزلج 
 بحي :

 في نطاق القضاء نفسه. يكون مقر الجمعية والمحطة التي تمارس الجمعية أنشطتها فيها -

 تقدم الجمعية إلى الوزارة: -

 مون  لمودرجمسجل في البلدية صالحيته ال تقل عون ثوال  سونوات  إما عقد إيجار سنوي
 .مدارج المحطة

  أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات بينها وبين إدارة
ستثمرة يجيز لها استعمال هذا المدرج للتدريب المحطة أو البلدية أو الجهة المالكة أو الم

 والمباريات.

  بينهووا وبووين إدارة المحطووة أو البلديووة أو الجهووة ال تقوول مدتووه عوون ثووال  سوونوات أو عقوود
المالكة أو المسوتثمرة يتضومن فوي طياتوه االتفواق علوى كيفيوة اسوتعمال الجمعيوة للمحطوة 

  )مدرج واحد أو عدة مدارج( في سبيل التدريب. 
 يمكن الترخيص ألكثر من ست جمعيات على مختل  مدارج المحطة الواحدة.ال  -

يكون على الجمعية تزويد الوزارة بصورة مصدقة عن إحودى الصويغ الوثال  المشوار إليهوا   -
 أعاله.

اهموا معواً إلغواء االتفواق ألي سوبب مون تإذا قررت الجهوة المالكوة أو الجهوة المسوتخدمة أو كل -
على الجمعية إبالغ الووزارة بصوورة مصودقة عون االتفواق علوى  األسباب أو تعديله، يتوجب
 إلغاء أو تعديل االتفاق األول.

 في حال أجرت المحطة اتفاقات مع أكثر من ست جمعيات، تقوم الوزارة ب : -

  إبالغ الجمعيات المعنية خطياً بضرورة إجراء االتصواالت الالزموة موع المحطوة إلعوادة
 خالل شهر واحد.خطياً زارة تنظيم خياراتها، والرد على الو
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  فإنهووا تبلووغ الجمعيووات المعنيووة خطيوواً المهلووة المحووددةإذا لووم تتلووق الوووزارة ردوداً خووالل ،
بضرورة االستحصوال علوى الورد المطلووب مون المحطوة خوالل شوهرين إضوافيين، وإال 

 فإنها تعتبر جميع العقود المعتمدة من هذه المحطة الغية.

 
 التزلج المائي .12
 متر مربع.  949لمسط  مائي بحري أو نهري أو بحيرة ال تقل مساحته عن  مجاورموقع  -
حصواناً علوى األقول، يتمتوع بالمواصوفات القانونيوة، مسوجل بموجوب  799مركب واحد بقووة  -

كتاب ذي توقيع خاص مصادق عليه لدى الكاتب العدل من مالكه سوواء كوان فورداً أو جهوة، 
 نيلها الترخيص.يفيد بتنازله عنه لمصلحة الجمعية فور 

- Slalom Course .إذا كانت الجمعية تمارس التزلج المائي من فئة التعرج 

- Ramp .إذا كانت الجمعية تمارس التزلج المائي من فئة القفز 

 .(1)عدد  دوالب – (1)عدد  معدات اإلنقاذ: حبل -
 

 تكون شروط استخدام الموقع كما يلي:
 معية المرخص لها فيها.ال يمكن استخدام هذه األرض إال من قبل الج -
 يمكن ألكثر من جمعية التواجد في مساحة جغرافية مائية واحدة. -
 

 )كرة المضرب( تنـسلا .13
 التالية: يتمتع بالمواصفات ملعب ذو أرضية مسطحة ملساء موحدة اللون -

 :م.71722   طول 

 :م لمسابقات الفردي.5771   عرض 
 م لمسابقات الزوجي.19702    

 :م..4  التراجع الخلفي. 

 :م1794 التراجع الجانبي. 
 شبكة مصنوعة وفق المواصفات الدولية.   -
 م.1792( ارتفاع 7عامود شبكة )عدد -
 

 تكون شروط استخدام الملعب كما يلي:
 .المرخص لها فيهجمعية الال يمكن استخدام الملعب للعبة التنس إال من قبل  -
إلى جانب التنس، على أن نفسها  للجمعيةيمكن استخدام الملعب للعبتين رياضيتين إضافيتين  -

 تتوافر فيه جميع الشروط الفنية الخاصة بهاتين اللعبتين.

 
 ازمبلجا .14

 هناك ستة أنواع من الجمباز:
 Men's Artistic Gymnastics (MAG)    الجمباز الفني للرجال .1

 Women's Artistic Gymnastics (WAG)    والجمباز الفني للسيدات

  General Gymnastics (GG)    الجمباز الجماعي .7
 Rhythmic Gymnastics (RG)    الجمباز اإليقاعي .1

 Trampoline (TT)    جمباز الترامبولين .5
 Sports Acrobatic (ACRO)   األكروباتيك الرياضي .4

 Sports Aerobic (AER)    اإليروبيك الرياضي .9
 

 :كما يليهذه األنواع  لكل من الفنية مواصفاتتكون ال
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 :والجمباز الفني للسيداتجال ني للرالجمباز الف .1
م ارتفاعاً، وليس فيها أيوة عوائوق أو 5749م عرضاً و19طوالً و م15 عنمقفلة ال تقل  قاعة -

 األجهزة التالية: هاتوفر فيوتأعمدة، 

 للرجال والسيدات( –م 15× م 7خاص قياس  بساط) جهاز الحركات األرضية 

 جهاز حصان الحلق 

  جهاز الحلق 

  لقفز )للرجال والسيدات(طاولة اجهاز 

  المتوازيجهاز 

  العارضة الثابتة )العقلة(جهاز 

  المتوازي مختل  االرتفاع )للسيدات فقط(جهاز 

 )جهاز عارضة التوازن )للسيدات فقط 

 أن تلتزم هذه األجهزة بالمواصفات والقياسات المعتمدة فنياً.على 
 
 :الجمباز اإليقاعي .7
، وليس فيها أيوة عوائوق م ارتفاعاً 2م عرضاً و2طوالً و م 2قاعة مقفلة ال تقل مساحتها عن  -

 أو أعمدة، وفيها:

 .أرضية مستوية وخالية من أية نتوءات 

  م بما فيها الخطوط.9× م 9مساحة لعب قياس 

  ( 5( والشووريط )5)عوودد  الكووراتاألجهووزة الخاصووة برياضووة الجمبوواز اإليقوواعي وهووي
 (.5( والصولجان )5( والحبل )5والدوالب )

 الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو   تكون
 المتر.

 
 جمباز الترامبولين: .1
م ارتفاعاً، ولويس فيهوا أيوة عوائوق 5م عرضاً و2طوالً و  م2 قياساتها عنمقفلة ال تقل  قاعة -

 :التاليةتوفر فيها األجهزة وتأو أعمدة، 

  م ارتفاعواً مؤلو  1714م عرضواً و1794طووالً و م4779الكبير قياس: جهاز الترامبولين
 مم.9×9م وسماكة 7م وعرض 5رسور وقطعة مطاط طول  117من 

 م عرضاً.9709م طوالً و7754قياس:  الصغير المزدوج جهاز الترامبولين 

  :م عرضاً.7م طوالً و17جهاز ممر الشقلبات )الممر( قياس 

 ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو   تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة
 المتر.

 
 ك:جمباز األكروباتي .5
م ارتفاعاً، وليس فيها أيوة عوائوق 4م عرضاً و2م طوالً و 2قاعة مقفلة ال تقل مساحتها عن  -

 أو أعمدة، تتوفر فيها األجهزة الخاصة برياضة األكروباتيك، وفيها:

 .أرضية مستوية وخالية من أية نتوءات 

  79سوماكته تتوراوح مون  ببسواطم بما فيها الخطوط مفروشة 9 ×م 9مساحة لعب قياس 
 سنتم. 49سنتم إلى 

   تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو
 المتر.
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 جمباز اإليروبيك: .4
م ارتفاعاً، وليس فيها أيوة عوائوق 4م عرضاً و2م طوالً و 2قاعة مقفلة ال تقل مساحتها عن  -

 أعمدة، تتوفر فيها األجهزة الخاصة برياضة اإليروبيك، وفيها: أو

 .أرضية مستوية وخالية من أية نتوءات 

  79سوماكته تتوراوح مون  ببسواطم بما فيها الخطوط مفروشة 9× م 9مساحة لعب قياس 
 سنتم. 49سنتم إلى 

 صو  تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ون
 المتر.

 
 كما يلي: القاعةتكون شروط استخدام 

 .االمرخص لها فيهجمعية الإال من قبل  الجمبازللعبة القاعة ال يمكن استخدام  -
، علووى أن الجمبووازإلووى جانووب  للجمعيووة نفسووهايمكون اسووتخدام القاعووة للعبووة رياضووية إضووافية  -

اللعبوة متشوابهة موع األولوى  تتوافر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه
 .لجهة الشروط الفنية

كول تووفر المواصوفات الفنيوة لشورط  السوتةلنوع أو أكثور مون األنوواع طلب الترخيص  يمكن -
 حوق، ولكنهوا ال تموارس للجمبوازتنتسوب الجمعيوة إلوى االتحواد اللبنواني منها، وبموجب ذلوك 

  ني للسيدات من ضمن الترخيص.إال إذا كان الجمباز الفني للرجال والجمباز الف التصويت
 
   وودلجا .15
م، ولويس فيهوا أيوة 7724م، وال يقول ارتفاعهوا عون 9× م 5قاعة مقفلوة ال تقول مسواحتها عون  -

 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 .أرضية مستوية وخالية من أية نتوءات 

  توافوق موع اللوون يمتالصوق )تاتوامي( خواص  ببساطم مغطاة 9× م 9مساحة لعب قياس
  من أي لون آخر. ببساطالفنية المعتمدة، وتكون المساحة المتبقية مغطاة  والمواصفات

   تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو
 المتر.

 

 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:
 .المرخص لها فيهاال يمكن استخدام القاعة للعبة الجودو إال من قبل الجمعية  -
، علووى أن إلووى جانووب الجووودولجمعيووة نفسووها ليمكوون اسووتخدام القاعووة للعبووة رياضووية إضووافية  -

تتوافر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه اللعبوة متشوابهة موع األولوى 
 .لجهة الشروط الفنية

 

 الدراجات .16
 تنقسم سباقات الدراجات إلى:

 (Road Bike)   سباقات الطريق .1
 (Track Bike)   المضمار سباقات .7
 (Mountain Bike - VTT)  سباقات الدراجة الجبلية .1
 (Cyclo Cross)  سباقات اختراق الضاحية .5
 (BMX) سباقات الحلبة الترابية المقفلة .4
 (Trails)  سباقات العوائق والحوافز .9
 (Indoor Cycling)للمسابقات والعروض    دراجات القاعة  .2
 (Cycle Ball)   كرة الدراجة .5
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 سباقات الدراجة للجميع .0

 رخيص لرياضة الدراجات كما يلي:تتكون المواصفات الفنية لل

وفوق األعووداد أو  مون األنوواع الثمانيوة األولوىعلوى األقوول دراجوات مخصصوة لنووعين تووفر  -
 :الكميات التالية

 9 .دراجات لسباقات الطريق 

 1 الدراجة الجبلية. دراجات لسباقات 

 1 .دراجات لسباقات الضاحية 

 1   .)دراجات لسباقات المضمار )إذا توفر المضمار 

 1 الحلبة الترابية المقفلة )إذا توفرت الحلبة(.   دراجات لسباقات 

 1 العوائق والحوافز )إذا توفرت الحلبة(.   دراجات لسباقات 

 1  دراجات للقاعةIndoor Cycling .)إذا توفرت القاعة( 

تاب ذي توقيع خاص مصوادق عليوه لودى الكاتوب تكون هذه الدراجات مسجلة بموجب كعلى أن 
العوودل موون مالكهووا سووواء كووان فوورداً أو جهووة، يفيوود بتنازلووه عنهووا لمصوولحة الجمعيووة فووور نيلهووا 

 الترخيص.
 م على األقل. 5× م 9قياس  مستودع للتخزين وركن الدراجات -

 (.Home Trainer) 7آلة ثابتة للتمرين عدد  -

 دراجة على األقل. 17ل   حاملة للدراجات ثابتة )مشجب( تتسع -

 (.7حاملة دراجات خاصة بالسيارات )عدد  -

 قطع غيار. -

 

 كما يلي: المستودعتكون شروط استخدام 
 ال يمكن استخدام هذا المستودع للعبة الدراجات إال من قبل الجمعية المرخص لها فيه. -

 

 التربية البدنية والقوة البدنية(رفع األثقال و) رفع األثقال .17
 

 ال:رفع األثق
 م.7724 وال يقل ارتفاعها عن متراً مربعاً  55ال تقل مساحتها عن قاعة مقفلة  -

م، مصوونوعة موون الخشووب أو البالسووتيك أو مووادة 5 × م5منصووة لعووب موون لووون واحوود قيوواس  -
 سنتم.14و سنتم4صلبة، ومغطاة بمادة ال تسبب االنزالق، مرتفعة عن األرض ما بين 

 ية التالية:ثقل أولمبي يتمتع بالمواصفات الدول -

 للرجال(: عامود للرفع(  
o كيلوغرام 79 وزنال. 
o سنتم 779 طول اإلجماليال. 
o سنتم من كل طر  5174ملم على امتداد  49 القطر من الطرفين. 
o سنتم 111ملم على امتداد  75 القطر للجزء الداخلي. 

 سنتم. 1يفصل بين كل طر  والجزء الداخلي حلقة سماكتها 

  التالية: ناألوزاتسعة أقراص وفق 
 كلغ974 -كلغ 1 -كلغ 7 -كلغ 774 -كلغ 4 -كلغ 19 -كلغ 14 -كلغ 79 -كلغ 74 

 .قاعدة مستطيلة الشكل لوضع األقراص عليها معدة خصيصاً لهذه الغاية 

 كلغ.774وزن كل واحدة  – العامودمهمتها منع األقراص من اإلفالت من  قفالن 
 
 

 كما يلي: القاعةتكون شروط استخدام 
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 .المرخص لها فيهاجمعية الرفع األثقال إال من قبل كن استخدام القاعة للعبة يم ال -
 ماإلى جانب رفع األثقال هللجمعية نفسها تين ضافيإ رياضيتين تينيمكن استخدام القاعة للعب -

هوواتين علووى أن تتوووافر فيهووا جميووع الشووروط الفنيووة الخاصووة ب ،والقوووة البدنيووةالبدنيووة التربيووة 
 رفع األثقال الكاملة عن الشروط الخاصة بلعبة كون لهذه الشروط االستقاللية، وأن يتيناللعب

 55ا )المسواحة الخاصوة بهورفع األثقوال بحي  يكون للعبة  ،بما فيها االستقاللية في المساحة
وفوق بكول منهموا المسواحة الخاصوة البدنيوة التربيوة بتي القوة البدنية ومتراً مربعاً( ويكون للع

  .الشروط المحددة
 

 التربية البدنية:
 .م7724، وال يقل ارتفاعها عن متراً مربعاً  99ال تقل مساحتها عن قاعة مقفلة  -
جهازاً علوى األقول لدعوداد البودني الرياضوي كول منهوا مخوتص بإعوداد جوزء مون الجسوم  14 -

 .يكون بين الواحد واآلخر مسافة كافية
 

 كما يلي: القاعةتكون شروط استخدام 
 .المرخص لها فيهاجمعية الالبدنية إال من قبل  التربيةهذه القاعة للعبة  ال يمكن استخدام -
البدنيوة التربيوة إلوى جانوب تين للجمعية نفسوها ضافيتين رياضيتين إيمكن استخدام القاعة للعب -

بهواتين علوى أن تتووافر فيهوا جميوع الشوروط الفنيوة الخاصوة والقووة البدنيوة رفوع األثقوال  ماه
بلعبووة التربيووة لهووذه الشوروط االسووتقاللية الكاملووة عوون الشوروط الخاصووة  ، وأن يكوووناللعبتوين
الخاصوة  مسواحةالبحي  يكون للعبة التربيوة البدنيوة  ،بما فيها االستقاللية في المساحة البدنية
المساحة الخاصوة بكول منهموا  القوة البدنيةويكون للعبتي رفع األثقال و (متراً مربعاً  99بها )

  .ةوفق الشروط المحدد
، )أو لعبوة القووة البدنيوة أو كالهموا معواً( فقوط البدنيوة التربيوةفي حال طلب التورخيص للعبوة  -

وتوفر المواصفات الفنية لذلك، تنتسب الجمعية إلى االتحاد اللبناني لرفوع األثقوال، ولكنهوا ال 
 . التصويت حقتمارس 

 
 :القوة البدنية

 م.7724 ها عنارتفاع، وال يقل متراً مربعاً  55ال تقل مساحتها عن قاعة مقفلة  -

م، مصنوعة من الخشب أو البالستيك أو مادة صلبة، 5×م5منصة لعب من لون واحد قياس  -
 سنتم.14و سنتم4ومغطاة بمادة ال تسبب االنزالق، مرتفعة عن األرض ما بين 

 ثقل وفق المواصفات الدولية التالية: -

 عامود الرفع:  
o كيلوغراماً  74على ال يزيد  وزن )بما فيها القفلين(ال. 
o سنتم ما بين الحلقتين 117إلى  111سنتم منها  779ال يزيد على  طول اإلجماليال. 
o ملم. 70و  75ما بين  قطرال 

 التالية: األوزانأقراص وفق  ثمانية 
 كلغ9774 - كلغ974 - كلغ1774 - كلغ774 - كلغ4 - كلغ14- كلغ79 - كلغ74

 كلغ.774منهما وزن كل  العامودمن مهمتها منع األقراص من اإلفالت  قفالن 

  ،مقعد خاص للرفع، على جانبيه من األقصى لجهة الرأس عامودين لوضع الثقل عليهما
 يلتزم بالمواصفات الدولية ومنها:

o م.1777ال يقل عن  طول 
o سنتم. 17سنتم و  70ما بين  عرض 
o سنتم. 54سنتم و  57ما بين  ارتفاع 
o سنتم عن األرض. 119 سنتم و 24ما بين  ارتفاع العامودين 
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 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:
 .المرخص لها فيهاجمعية الال يمكن استخدام هذه القاعة للعبة القوة البدنية إال من قبل  -
إلى جانب القوة البدنية هما تين للجمعية نفسها ضافيتين رياضيتين إيمكن استخدام القاعة للعب -

بهوواتين ى أن تتوووافر فيهووا جميووع الشووروط الفنيووة الخاصووة التربيووة البدنيووة علووورفووع األثقووال 
البدنية  القوة، وأن يكون لهذه الشروط االستقاللية الكاملة عن الشروط الخاصة بلعبة اللعبتين

 55هوا )بما فيها االستقاللية في المساحة، بحي  يكون للعبة القوة البدنيوة المسواحة الخاصوة ب
وفوق  بكول منهمواالتربيوة البدنيوة المسواحة الخاصوة ألثقال ومتراً مربعاً( ويكون للعبتي رفع ا

 الشروط المحددة. 

، )أو لعبوة التربيوة البدنيوة أو كالهموا معواً( فقوط في حال طلب التورخيص للعبوة القووة البدنيوة -
وتوفر المواصفات الفنية لذلك، تنتسب الجمعية إلى االتحاد اللبناني لرفوع األثقوال، ولكنهوا ال 

 .ويتالتص حقتمارس 
 
 الرقص الرياضي .18

 يتأل  الرقص الرياضي من الرقصات التالية:
1. ChaChaCha 
7. Samba 

1. Rumba 

5. PasoDoble 

4. Jive 

9. Tango 

2. Slow Waltz 

5. Viennese Waltz 

0. Foxtrot 

19. Quickstep   
 

هنوواك الرقصووات االجتماعيووة والتووي يمكوون أن تمووارس ضوومن  ،الوورقص الرياضووي إلووى باإلضووافة
 الجمعيات مثل:

1. Salsa 

7. Merengue 

1. Mambo 

5. Rock 

4. Tango Argentin 

9. Lambada 

2. Lindy Hop 

5. Swing 

0. Bolero 

 
 :في قاعة مقفلة تتمتع بالمواصفات التاليةلرقص الرياضي رياضة الترخيص ليتم ا
ر، ولويس فيهوا أيوة ول ثمانية أمتار وعرض سوتة أمتوامتر مربع بط 55ال تقل مساحتها عن  -

 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 ،مجهزاً بالمرايا بدءاً من األرض والرتفاع متورين  ،امتداده وعلى أحد الجدران األربعة
 على األقل.

 .األرضية مصنوعة من الخشب )باركيه( أو من البالط 
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 كما يلي: القاعةتكون شروط استخدام 

 .المرخص لها فيهاجمعية الإال من قبل  القاعةال يمكن استخدام  -
الرقص االجتماعي فهو  أمااضي، الرقص الريلرياضة ال يحق للجمعية طلب الترخيص اال  -

 من ضمن اطار الرقص وال يرخص به.

 
  الركبي ليغ .19
 القياسات التالية: وفق عشبيةترابية مسطحة أو ذو أرضية ملعب  -

 :م199م إلى 55يتراوح من    طول. 

 :م95م إلى 44يتراوح من    عرض . 

 :م5م إلى 9يتراوح من   التراجع الخلفي. 

 :م5م إلى 9ن يتراوح م التراجع الجانبي. 
 تكون الخطوط الخارجية للملعب من ضمن القياسات، وهي بعرض خمسة سنتم. -

 في منتص  خطي العرض للملعب وهو عبارة عن:مثبت مرمى  -

  م.474عامودين ارتفاع كل منهما أقله ستة أمتار تفصل بينهما مسافة 

  م من سط  األرض.1عارضة أفقية تربط بين العامودين على ارتفاع 
 ضاء الملعب وتراجعاته الجانبية والخلفية فارغة تماماً من أية عوائق.تكون ف -

 
 كما يلي: الملعبتكون شروط استخدام 

 .المرخص لها فيهجمعية الإال من قبل  الركبي ليغال يمكن استخدام الملعب للعبة  -
يووون يمكوون اسووتخدام الملعووب للعبتووين رياضوويتين إضووافيتين إلووى جانووب الركبووي ليووغ همووا الركبووي يون -

وكورة القوودم، علووى أن تتوووافر فيوه جميووع الشووروط الفنيووة الخاصوة بهوواتين اللعبتووين، وعلووى أن يكووون 
 إجمالي األلعاب المرخصة على هذا الملعب للجمعية نفسها أو سواها ثالثة ألعاب.

إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار  -
البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى  سنوي مسوجل فوي

الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 
 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

تفاق ألي سوبب اهما معاً إلغاء االتإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للملعب أو كل -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 أو تعديل االتفاق األول.

 

 الركبي يونيون .21
 :القياسات التالية وفق ذو أرضية ترابية مسطحة أو عشبيةملعب  -

 :م199   طول. 

 :م49   عرض . 

 :م4  التراجع الخلفي. 

 :م4 التراجع الجانبي. 
 في منتص  خطي المرمى وهو عبارة عن:مثبت مرمى  -

  م.474عامودين ارتفاع كل منهما أقله سبعة أمتار تفصل بينهما مسافة 

  م من سط  األرض.1عارضة أفقية تربط بين العامودين على ارتفاع 

 ارتفاعها ال يقل عن مترين.  يل  العامودان بلبادات سميكة 

 جانبية والخلفية فارغة تماماً من أية عوائق.تكون فضاء الملعب وتراجعاته ال -
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 كما يلي: الملعبتكون شروط استخدام 

 الجمعية المرخص لها فيه.إال من قبل  الركبي يونيونال يمكن استخدام الملعب للعبة  -

يمكوون اسووتخدام الملعووب للعبتووين رياضوويتين إضووافيتين إلووى جانووب الركبووي يونيووون همووا الركبووي ليووغ  -
أن تتوووافر فيوه جميووع الشووروط الفنيووة الخاصوة بهوواتين اللعبتووين، وعلووى أن يكووون  وكورة القوودم، علووى

 إجمالي األلعاب المرخصة على هذا الملعب للجمعية نفسها أو سواها ثالثة ألعاب.

إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار  -
تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى  سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال

الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 
 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

اهما معاً إلغاء االتفاق ألي سوبب تإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للملعب أو كل -
سباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء من األ

 أو تعديل االتفاق األول.
 

 الرماية .21
 هناك خمسة أنواع من الرماية هي:

 الرماية على األطباق .1
 Free Rifle & Standard Rifle (300M)  م(199الرماية بالبندقية الحرة والبندقية العادية ) .7

 Free Rifle & Free Pistol (50M)   م(49لبندقية الحرة والمسدس الحر )الرماية با .1

 Running Target (50M)  م(49الرماية بالبندقية على هد  متحرك ) .5

 م(74م و 19الرماية بالبندقية والمسدس ) .4

 الهد  المتحرك بالبندقية   Running Target 

 ( 19مسدس ضغط الهواء)م   Air Pistol (10M) 

 الهواء  بندقية ضغط    Air Rifle 
  متراً  74مسدس    Rapid and Standard & Center Fire Pistols  

 

يتم الترخيص لرياضوة الرمايوة فوي حقول يتمتوع بالمواصوفات التاليوة وفقواً لكول نووع مون األنوواع 
 الخمسة:

 الرماية على األطباق: .1
(، Double Trap( ودوبوووول تووووراب )Trap( وتووووراب )Skeetهووووي ثالثووووة أنووووواع سووووكيت )
 ومواصفاتها على الشكل التالي:

م عرضوواً يكووون الرمووي فيووه حكموواً 24م طوووالً و174حقوول ذو أرضووية مسووطحة بقيوواس أدنوواه  -
 الشمال إلى الشمال الشرقي.تجاه بإ
( Diviseurآلوووة رموووي أطبووواق أوتوماتيكيوووة موووع خوووزان عوووامودي لألطبووواق ومبووورمج ) 14 -

 د واحد. عد Timer Delay و 4( عدد Phonopull) نوميكروفو

 (.Timer Delayخزان عامودي لألطباق ضمن برج عالي وبرج منخفض مع عداد ) -

 م(: 199الرماية بالبندقية الحرة والبندقية العادية ) .7
 م عرضاً.49طوالً و م199حقل ذو أرضية مسطحة بقياس أدناه  -

 :مخصصووة لنقووواط الضووورب والرمووواة وجلووووس الجمهوووور،  م14 التراجع الخلفي
علووى م 5احة مغطوواة حكموواً بسووق  ارتفاعووه وتكووون هووذه المسوو

 .األقل

 :م.7 التراجع األمامي 

 :م.7 التراجع الجانبي 
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 م(:49الرماية بالبندقية الحرة والمسدس الحر ) .1
 عرضاً.م 4ومن نقطة الرمي م طوالً 49حقل ذو أرضية مسطحة بقياس أدناه  -

 :مخصصووة لنقووواط الضووورب والرمووواة وجلووووس الجمهوووور، م19 التراجع الخلفي 
م علووى 5وتكووون هووذه المسوواحة مغطوواة حكموواً بسووق  ارتفاعووه 

 .األقل

 :م.7 التراجع األمامي 

 :م.7 التراجع الجانبي 
 
 م(:49الرماية بالبندقية على هد  متحرك ) .5
 .عرضاً  م19من نقطة الرمي وم طوالً 49حقل ذو أرضية مسطحة بقياس أدناه  -

 وس الجمهوووور، م مخصصووة لنقووواط الضووورب والرمووواة وجلووو19 لتراجع الخلفي:ا
م علووى 5وتكووون هووذه المسوواحة مغطوواة حكموواً بسووق  ارتفاعووه 

 .األقل

 :م.7 التراجع األمامي  

 :م.7 التراجع الجانبي 
 
 :(م74)م( والمسدس 19الرماية بالبندقية والمسدس ) .4
 عرضاً.م 4ومن نقطة الرمي م طوالً 74حقل ذو أرضية مسطحة بقياس أدناه  -

 :ط الضووورب والرمووواة وجلووووس الجمهوووور، مخصصووة لنقوووا م19 التراجع الخلفي
م علووى 5وتكووون هووذه المسوواحة مغطوواة حكموواً بسووق  ارتفاعووه 

 .األقل

 :م.7 التراجع األمامي 

 :م.7 التراجع الجانبي 
 
 في مواصفاتها كاآلتي: نواعاأل هتفق هذت

وتراجعاتوه الجانبيوة والخلفيوة فارغوة تمامواً مون أيوة  األنوواع الخمسوةتكون فضاء الحقول فوي  -
 .أو أعمدة عوائق

 
 كما يلي: الحقلتكون شروط استخدام 

 إال من قبل الجمعية المرخص لها فيه. الرمايةللعبة  الحقلال يمكن استخدام  -
كول تووفر المواصوفات الفنيوة للنوع أو أكثر من األنواع الخمسة شرط طلب الترخيص  يمكن -

 حووقلكنهوا ال تموارس ، وللرمايوةتنتسووب الجمعيوة إلوى االتحواد اللبنوواني منهوا، وبموجوب ذلوك 
 منها على األقل. لنوع واحد التصويت إال إذا كانت مرخصة 

  

 الريشة الطائرة .22
 ذو أرضية مسطحة ملساء موحدة اللون، وفق القياسات التالية:مقفل ملعب  -

 :م11759   طول. 

 م4715 :)للفردي( عرض . 

 م، علماً أن صحة القياسات ال تجوز إال للزوجي. 9719 :)للزوجي( عرض 

 :م.1  التراجع الخلفي 

 :م.1 التراجع الجانبي 
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 .ملم59تكون الخطوط الخارجية للملعب من ضمن القياسات، وهي بعرض  -
 :شبكة مصنوعة وفق المواصفات الدولية -

 م9719    :عرض. 

 م.9729   :ارتفاعها  

 م من المنتص . 17475م عن األطرا  و 1744 :ارتفاع أعالها عن األرض 

 :أسود.    لونها 
 م.1744( ارتفاع 7شبكة )عددلل خاص دعامو -

( مصوونوع موون الخشووب أو المعوودن أو الكربووون وفووق المواصووفات 5مضوورب للتموورين )عوودد  -
 المعتمدة للعبة.

 ( وفق المواصفات المعتمدة للعبة.5ريشة للتمرين ) -

 منصة خاصة مع سلم لجلوس الحكم الرئيسي. -

أو أعموودة تماموواً موون أيووة عوائووق  تكووون فضوواء الملعووب وتراجعاتووه الجانبيووة والخلفيووة فارغووة -
 أمتار على األقل. خمسةوبارتفاع 

  
 كما يلي: الملعبتكون شروط استخدام 

 .المرخص لها فيهجمعية الالطائرة إال من قبل  الريشةال يمكن استخدام هذا الملعب للعبة  -
الريشووة إلووى جانووب للجمعيووة نفسووها يمكوون اسووتخدام الملعووب للعبتووين رياضوويتين إضووافيتين  -

 ، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الفنية الخاصة بهاتين اللعبتين.الطائرة

 
 وكرة الماء والغطس السباحة .23

 
 السباحة:

 ات التالية:مكشوفة أو مقفلة فيها مسب  يتمتع بالمواصف قاعة -

  م وعمق أدناه متر.74م وعرض أقله 49إما طول أقله 

  م وعمق أدناه متر19م  وعرض أقله 74أو طول أقله. 
م( موون الجوودار إلووى الجوودار فووي حووال عوودم توووفر اللوحووات 74م أو 49يحتسووب الطووول )

 اإللكترونية.

 . حبل ممتد عرضاً من على بعد خمسة أمتار من كل من طرفي المسب 

 . حبل ممتد عرضاً من على بعد خمسة عشر متراً من كل من طرفي المسب 

  كحوود أقصووى وانحنوواء  9.24م كحوود أدنووى و 9749منصووة قفووز مرتفعووة عوون سووط  الميوواه
 سطحها عشرة درجات نزوالً باتجاه المياه.

 .تكون أرض وجدران المسب  من اللون األزرق 

  يرسم على األرض، في منتص  كل ممر سباحة، وبدءاً من بعد مترين من جدار البداية
سنتيمتر، ويرسم خط مماثول  19سنتيمتر و  79والنهاية خط بلون أسود عرضه ما بين 

 خط المذكور على جدار البداية والنهاية بارتفاع متر واحد.مواجه لل

 .تكون المياه عذباء حلوة 

  مترين من جهة االنطالق والوصول وفراغ جانبي متر واحود  أمامي وخلفي بعمقفراغ
 من الجهتين المتبقيتين.

  
 كما يلي: المسب تكون شروط استخدام 

 .المرخص لها فيهجمعية البل إال من ق السباحةللعبة ال يمكن استخدام المسب   -
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، للجمعية نفسها هما كورة المواء والغطوستين إضافيتين رياضي تينللعبيمكن استخدام المسب   -
 .تيناللعبهاتين على أن تتوافر فيه جميع الشروط الفنية الخاصة ب

الحصوول  السباحة في البحر )مسافات متوسطة وطويلة(يمكن للجمعية الراغبة في ممارسة  -
وتشوارك فوي  للسوباحةخيص بوذلك، ويكوون عليهوا أن تنتسوب إلوى االتحواد اللبنواني على التور

" وذلوك مسابقاته السنوية لهذا النوع من دون أن يكون لها حق التصويت في الهيئوات العاموة
 .لتسهيل الترخيص على الجمعيات الراغبة في هذا النوع من السباحة

 
 :كرة الماء

 :ات التاليةيتمتع بالمواصففيها مسب  مكشوفة أو مقفلة  قاعة -

 :على األقل. م74   الطول 

 :على األقل.م 14  العرض 

 :على األقل. م1759   العمق 

 :مترين على األقل من كل هو بهذه المساحة داخل المياه المحيط  الفراغ الجانبي
 جهة.

 .تكون أرض وجدران المسب  من اللون األزرق 

 ( قيوواس 7مرمووى عوودد )سوونتم بووين سووط  الموواء  09ن وارتفوواع م عرضوواً بووين العووامودي1
 والعارضة .

 
 كما يلي: المسب تكون شروط استخدام 

 .المرخص لها فيهجمعية الإال من قبل  كرة الماءللعبة ال يمكن استخدام المسب   -
، هموا السوباحة والغطوسللجمعيوة نفسوها تين إضوافيتين رياضوي تينللعبيمكن استخدام المسب   -

 .تيناللعبهاتين لشروط الفنية الخاصة بعلى أن تتوافر فيه جميع ا
، وتووفر اهموا معواً تكرة الماء فقوط أو لعبوة الغووص فقوط أو كلفي حال طلب الترخيص للعبة  -

 حوق، ولكنها ال تمارس للسباحةالمواصفات الفنية لذلك، تنتسب الجمعية إلى االتحاد اللبناني 
 .التصويت

 
 الغطس:

 :بالمواصفات التالية مكشوفة أو مقفلة فيها مسب  يتمتع قاعة -

 :م74   الطول. 

 :م74  العرض. 

 م. 19م إلى 5منحني تدرجاً من    :عمقال 

 .منصة متحركة على ارتفاع متر واحد 

 .منصة متحركة على ارتفاع ثالثة أمتار واحد 

  م.19 –م 274 –م 4 –م 1 –م 1( على االرتفاعات التالية: 4منصة ثابتة )عدد 

  اللون األزرق.تكون أرض وجدران المسب  من 

 
 كما يلي: المسب تكون شروط استخدام 

 .المرخص لها فيهجمعية الإال من قبل  الغطسللعبة ال يمكن استخدام هذا المسب   -
هموا السوباحة وكورة للجمعيوة نفسوها تين إضوافيتين رياضوي توينللعبيمكن استخدام هذا المسب   -

 .تيناللعبهاتين ، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الفنية الخاصة بالماء
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، وتووفر اهموا معواً تالغطس فقوط أو لعبوة كورة المواء فقوط أو كلفي حال طلب الترخيص للعبة  -
حوق ، ولكنها ال تمارس للسباحةالمواصفات الفنية لذلك، تنتسب الجمعية إلى االتحاد اللبناني 

 .التصويت
 
  السالح .24

 من السالح: أنواعثالثة  هناك
 .الشي  .1
 .السي  .7
 سي  المبارزة. .1

 
 في قاعة مقفلة تتمتع بالمواصفات التالية: السالحيتم الترخيص لرياضة 

وليس فيها ، م7724، وال يقل ارتفاعها عن امتار عرضاً  4م طوالً و77 ال تقل مساحتها عن -
 أية عوائق او أعمدة، وفيها:

  ملم سماكة. 1الى  7م عرضاً و174م طوالً و15بساط قانوني من الميتاليك قياس اقله 

  مراقبووة وتوورقيم وتنقوويط كهربائيووة الكترونيووة موصووولة باسووالك خاصووة الووى المكووانين آلووة
 المخصصين لتحرك الالعبين.

 5 .سيو  على األقل وفق المواصفات الدولية 

 
 كما يلي: القاعةتكون شروط استخدام 

المخصصة للعبة السالح فوي الجمعيوة الواحودة اال مون  (و القاعات)أال يمكن استخدام القاعة  -
 .بل الجمعية المرخص لها فيهاق
 
 الشراع )اليخوت( .25

 هناك نوعان من األشرعة:
 فئة القوارب الشراعية. .1
 فئة األلواح الشراعية. .7

 .(ISAF) لدبحاراالتحاد الدولي يعتمدها يستحدثها أو يمكن أن فئة يضا  إليها أية 
 

 يتم الترخيص لرياضة الشراع وفق المواصفات التالية:
صووالحة  ،متووراً مربعوواً  17 عوونمسوواحتها ال تقوول ممتوودة علووى الشوواط  ة مسوواحة مائيووة بحريوو -

 صالحيته مسجل في البلديةسنوي إيجار معتمدة قانونياً بموجب سند تمليك أو عقد  ،لدبحار
أو اتفاق مصادق عليوه لودى الكاتوب العودل ال تقول مدتوه عون ثوال  ال تقل عن ثال  سنوات 

 . أو بناء خاص اءمن مسب  أو منتجع سياحي أو مينسنوات 
مسجلة بموجب كتاب ذي توقيوع خواص ( ISAFبالمواصفات القانونية الدولية )تتمتع ثالثة قوارب  -

مصادق عليه لدى الكاتب العودل مون مالكهوا سوواء كوان فورداً أو جهوة، يفيود بتنازلوه عنهوا لمصولحة 
ن تكوون هوذه القووارب الجمعية فور نيلها الترخيص، مرفقواً بفواتورة الشوراء والجهوة المسوتوردة، وأ

مسجلة لدى رئاسة الميناء وفق األصول )باسوتثناء  فئوة األلوواح الشوراعية والمراكوب الفرديوة التوي 
ال تسجل عادة ً لدى رئاسة الميناء ويشترط في هذه الحالة أن يتم تسجيل األلوواح أو المراكوب لودى 

يتضومن اإلشوارة إلوى كول لووح أو  االتحاد اللبناني للشراع الذي يزود الجهوة المعنيوة بكتواب رسومي
 مركب ونوعه ومصدره ورقم الشاسي الخاصة به(.

يتمتع بالمواصفات القانونية الدولية، وأن يكوون مسوجالً بموجوب كتواب ذي  واحدقارب إنقاذ  -
توقيووع خوواص مصووادق عليووه لوودى الكاتووب العوودل موون مالكهووا سووواء كووان فوورداً أو جهووة، يفيوود 

فوووور نيلهوووا التووورخيص مرفقووواً بفووواتورة الشوووراء والجهوووة  بتنازلوووه عنهوووا لمصووولحة الجمعيوووة
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القووارب مووؤجراً موون الجهووة المالكووة إذا وجوودت بموجووب عقوود  اكووون هووذيأن و المسووتوردة،
 مخصص لهذه الغاية.

 وسائل اإلنقاذ الالزمة في حاالت اإلبحار وسترات النجاة ووسائل االتصاالت الالسلكية. -

 
 كما يلي: ةالمساحة الجغرافيتكون شروط استخدام 

ال يجوووز اسووتخدام المسوواحة الجغرافيووة أو أي موون ملحقاتهووا مهمووا اتسووعت ألكثوور موون جمعيووة  -
أو اتفاق مصوادق  أو مستفيدة منها بموجب عقد إيجارواحدة سواء كانت مالكة لهذه المساحة 

أو المسوتفيدة تزويود والجهوة المسوتأجرة ويكون علوى الجهوة المالكوة ، عليه لدى الكاتب العدل
بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما، وكذلك بصورة مصدقة عن االتفواق علوى إلغواء  وزارةال

 .أو تعديل االتفاق  األول
 

يكون على االتحاد إبالغ الوزارة بأية تعديالت تطال مواصفات القوارب من قبل االتحاد الدولي 
(ISAFبعد كل دورة أولمبية ويكون على الجمعيات المعنية أن تلتزم بهذا ) .التعديل 
 

 الشطرنج .26
عون  هوارتفاعاوال يقول  متوراً مربعواً  55عون اإلجماليوة  مسواحتهاال تقل أو أكثر، مقفلة  قاعة -

 .مجهزة بشروط التهوئة واإلضاءة الصحيةم، 7724
 ست رقع لممارسة رياضة الشطرنج. -

 ست أطقم أحجار. -

 ست ساعات توقيت. -

 
 كما يلي: (أو القاعات)القاعة تكون شروط استخدام 

جمعيووة الإال موون قبوول  الشووطرنجللعبووة المخصصووة  (أو القاعووات) القاعووةال يمكوون اسووتخدام  -
 .المرخص لها فيها

 ةإضووافي ةرياضووي للعبووة الشووطرنج،للعبووة المخصصووة  (أو القاعووات)يمكوون اسووتخدام القاعووة  -
 ا، على أن تتوافر فيهوإلى جانب الشطرنج للجمعية نفسها إضافيكالبريدج، أو لنشاط شبابي 

 ينمتشوابه النشواطاللعبوة أو  هكوون هوذت، وأن الفنية الخاصة باللعبة أو النشاطالشروط  جميع
 .النواحي التثقيفية والترويحية والفكريةمع األول من 

 
 الغولف .27
معوقوات مائيوة  ألو  متور يحتووي علوى 799ال تقول مسواحته عون ملعب ذو أرضية متنوعوة  -

 حفر على األقل.وتسعة  ورملية وصخرية
 متر مربع. 499 عن ريب ال تقل مساحتهملعب للتد -

 
 كما يلي:الملعب تكون شروط استخدام 

 ال يمكن استخدام الملعب للعبة الغول  إال من قبل الجمعية المرخص لها فيه. -

 
 الغوص والزعانف وألعاب تحت الماء .28
ال تقول مالمسوتها للمواء عون أربعوة أمتوار طووالً  قطعة أرض مجواورة لمسوط  موائي بحوري -

سونوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول  قانونياً بموجب سند تمليك أو عقد إيجارمعتمدة 
 . مدته عن ثال  سنواتال تقل  عن ثال  سنوات أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل
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قنواع الوجوه وحوزام  علوى علوى األقول، بحيو  تشومل كول عودة 79عودة الغووص الذاتيوة عودد  -
معادلة الطفو وجهاز التونفس )مونظم الهوواء( ومالبوس حمايوة القدمين وحزام األثقال ووسيلة 
 الغواص وساعات الغوص.

سجالت خاصة معدة وفق النموذج المعتمد لدى االتحاد اللبناني للغوص ومختومة منوه علوى  -
 جميع األوراق، وتكون مخصصة ل :

  .لقيد المعدات وأنواعها وصالحيتها وتاريخ إجراء الفحوص الفنية 

 ات وتسووجيل سوواعات التشووغيل لضووواغط الهووواء، يتضوومن توواريخ إنتوواج لصوويانة المعوود
اسطوانات الهواء وتاريخ انتهاء صالحيتها ونتائج الفحوصوات الخاصوة بهوا والتوي تنفوذ 

 حكماً كل ستة أشهر.

 .لقيد الشهادات الطبية للزائرين والعاملين 

 وسائل اتصال )تلفون، خلوي، جهاز السلكي(. -
 ى األقل(.عل 7وحدة أوكسجين )عدد  -

 غرفة لتخزين معدات الغوص وأسطوانات الهواء. -

غرفة للتدريب تحتوي على أجهزة إيضاح ووسائل تعليمية، وفيها مكتبة كاملة تحتووي علوى  -
 الكتب الخاصة بتعليمات الغوص الصادرة عن الهيئات الدولية والعربية والمحلية المختصة.

 متر مربع على األقل. 0غرفة لحفظ جهاز تعبئة أسطوانات الهواء )كومبروسور( قياس  -

 
 كما يلي: األرضتكون شروط استخدام 

 ال يمكن استخدام األرض إال من قبل الجمعية المرخص لها فيها. -
 يمكن ألكثر من جمعية التواجد في مساحة جغرافية مائية واحدة. -

للغوص على الجانوب الفنوي مون طلوب التورخيص المحودد فوي تعتبر مصادقة االتحاد اللبناني  -
هذا القرار ضرورية وملزمة، حيو  تطلوب الووزارة مون االتحواد تكليو  ممثول عنوه لمرافقوة 
ممثوول الوووزارة المكلوو  بالكشوو  علووى هووذا الجانووب، ويتووولى ممثوول االتحوواد إعووداد تقريوور 

من رئيس االتحاد واألمين بالمصادقة على صحة المل  الفني أو عدمها مختوم وموقع منه و
 العام.

بصورة مصدقة عن  الوزارةوالجهة المستأجرة أو المستفيدة تزويد يكون على الجهة المالكة  -
 .االتفاق بينهما، وكذلك بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء أو تعديل االتفاق  األول

 

 الفروسية .29
 :الفروسيةمن هناك ثالثة أنواع 

  .قفز الحواجز .1
 .لترويضا .7
 التحمل. .1

 
 :على حقل يتمتع بالمواصفات التاليةلرياضة الفروسية يتم الترخيص 

 م عرضاً.79م طوالً و99 ال يقل عنبقياس  يةترابية عشبذو أرضية  حقل -

 :م7  التراجع الخلفي. 

 :م7 التراجع الجانبي. 
 وتراجعاته الجانبية والخلفية فارغة تماماً من أية عوائق. الحقلتكون فضاء  -
 على األقل. 1المستخدمة في رياضة الفروسية وعددها العوائق  -

 خمسة مرابط بوكسات معدة للجياد حسب األصول. -

 أماكن مخصصة للعل . -
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 كما يلي: الحقلتكون شروط استخدام 

 .المرخص لها فيه ةجمعيالمن قبل إال  الفروسيةللعبة  الحقليمكن استخدام ال  -
 
 القوس والنشاب .31

(، In Doorداخلوي ) وأ( Out Doorخوارجي )لنشواب فوي ملعوب يمكن ممارسة رياضة القوس وا
 حي  يتم الترخيص في أي منهما إذا كان يتمتع بالمواصفات الفنية التالية:

 
 خارجي: –القوس والنشاب  .1

م 19م طووالً و29ال يقول عون بقيواس  يةترابيوة مسوطحة أو عشوبذو أرضوية مكشوو  ملعب  -
 عرضاً.

 م1 :)من جهة الهد ( التراجع الخلفي. 

  م1 :)من جهة الرمي( األماميالتراجع. 

 :غير مطلوب.   التراجع الجانبي 
م مخصصووة للحمايووة فووي رياضووة القوووس والنشوواب تكووون 7م وارتفوواع 19شووبكة عوورض  -

 منصوبة على عرض الملعب خل  األهدا .
على األقول وفوق المواصوفات المتعوار  عليهوا  7هد  خاص لرياضة القوس والنشاب عدد  -

 على خط عرض الملعب في المكان المحدد لها. فنياً منصوبة
 على األقل: 0أقواس خاصة لهذا النوع من الرياضة عدد  -

 5 .ًلفئة الصغار أو الصغيرات أو كالهما معا 

 9 .لكل من فئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات 

 .و أعمدةأ والخلفية فارغة تماماً من أية عوائق األماميةتكون فضاء الملعب وتراجعاته  -
 
 داخلي: –القوس والنشاب  .7
 م ارتفاعاً.7724م عرضاً 14م طوالً و71بقياس أدناه  صلبةأرضية  قاعة مقفلة ذات -

 م عرضاً.19م طوالً و15    مساحة اللعب 

 م7 :)من جهة الهد ( التراجع الخلفي. 

  م1 :)من جهة الرمي( األماميالتراجع. 

 :)م.774  التراجع الجانبي )من الجهتين 

 ن أن يكوون عورض القاعوة موزعواً بوين خطوين للرموي علوى هودفين كالهموا بعورض يمك 
 م.14وبينهما فراغ، وعلى طرفيهما تراجع جانبي بحي  يكون إجمالي العرض  م 4

م مخصصوة للحمايوة فوي رياضوة القووس والنشواب تكوون 7724م وارتفواع 14شبكة عورض  -
 منصوبة على عرض الملعب خل  األهدا .

على األقل وفق المواصفات الدوليوة المتعوار  عليهوا  7القوس والنشاب عدد هد  خاص لرياضة  -
 دولياً منصوبة على خط عرض الملعب في المكان المحدد لها أمام الشبكة.

 على األقل: 0أقواس خاصة لهذا النوع من الرياضة عدد  -

 1 .ًلفئة الصغار أو الصغيرات أو كالهما معا 

 9 جال والسيدات.فئات الناشئين والناشئات والرل 

 .أو أعمدة والخلفية فارغة تماماً من أية عوائق األمامية اوتراجعاته القاعةتكون فضاء  -
 

 كما يلي:أو القاعة الملعب تكون شروط استخدام 

المورخص لهوا  ةجمعيوالمن قبل إال  القوس والنشابللعبة  أو القاعة يمكن استخدام الملعبال  -
 .فيه
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 اتيهارلكا .31

م، ولويس فيهوا أيوة 7724م، وال يقول ارتفاعهوا عون 9× م 5ل مسواحتها عون قاعة مقفلوة ال تقو -
 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 .أرضية مستوية وخالية من أية نتوءات 

  خوواص  ببسوواطمغطوواة  ،سوونتم علووى األقوول 774وسووماكة م 9× م 9مسوواحة لعووب قيوواس
سوواحة توافووق مووع اللووون والمواصووفات الفنيووة المعتموودة، وتكووون الميمتالصووق )تاتووامي( 

 من أي لون آخر. ببساطالمتبقية مغطاة 

   تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو
 المتر.

 

 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:
 .المرخص لها فيهاإال من قبل الجمعية الكاراتيه ال يمكن استخدام القاعة للعبة  -
، علوى أن الكاراتيوهإلوى جانوب لجمعيوة نفسوها لبوة رياضوية إضوافية يمكن استخدام القاعوة للع -

تتوافر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه اللعبوة متشوابهة موع األولوى 
 .لجهة الشروط الفنية

  
 

  
 كاياك –الكانوي  .32
تر م 599ال تقل مساحتها عن أو بحيرة قطعة أرض مجاورة لمسط  مائي بحري أو نهري  -

 مربع. 
ستة قوارب تتمتع بالمواصفات القانونية مع المجاذي  التابعة لها، مسجلة بموجب كتاب ذي  -

توقيووع خوواص مصووادق عليووه لوودى الكاتووب العوودل موون مالكهووا سووواء كووان فوورداً أو جهووة، يفيوود 
بتنازله عنها لمصلحة الجمعية فور نيلها الترخيص، وتكون هذه القوارب من أي من األنواع 

 كاياك أو كانوي من فئات التعرج أو المسط  أو البولو. ة:التالي
المالبس المعتمدة لكول نووع مون القووارب وهوي سوترة النجواة والخووذة لكول قوارب مون فئتوي  -

 التعرج أو البولو.
 دوالب. –معدات اإلنقاذ: حبل  -

 
 كما يلي: األرضتكون شروط استخدام 

 .خص لها فيهاالمرجمعية الإال من قبل  األرضال يمكن استخدام  -
 يمكن ألكثر من جمعية التواجد في مساحة جغرافية مائية واحدة. -

 
  لسلةا رةك .33
 :ملساء وفق القياسات التاليةمسطحة ملعب ذو أرضية  -

 :م عرضاً.14 × م طوالً 75  القياس األول 

 :م عرضاً.15 × م طوالً 79  القياس الثاني 

 :م7  التراجع الخلفي. 

 :م7 التراجع الجانبي. 
 مون ضومن القيواسترات، وهي ليسوت ميسنت لخطوط الخارجية للملعب بسماكة خمسةتكون ا -

 .القانوني
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 يكون الملعب مكشوفاً ليس فيه أية عوائق أو أعمودة، أو مون ضومن قاعوة مقفلوة ارتفاعهوا  أن -
الجانبيوة والخلفيوة فارغوة تمامواً مون  اوتراجعاتهو القاعةكون فضاء م على األقل، على أن ي2

 أعمدة.أو  أية عوائق
 م وسووماكتها 1794م وارتفاعهووا 1759( عوورض كوول منهمووا 7لوحووة موون مووادة صوولبة )عوودد  -

م موا بوين الخوط الوداخلي 1779سنتم، يتم نصبهما عند منتص  خطي العرض علوى عموق  7
 للوحة وخط العرض ووفق االرتفاع المعتمد دولياً.

 ن سط  األرض.م ع1794سنتم تثبت عند منتص  اللوحة على ارتفاع  54طارة قطرها  -
 

 كما يلي: الملعبتكون شروط استخدام 
 .المرخص لها فيهجمعية الإال من قبل  السلةكرة للعبة أو القاعة يمكن استخدام الملعب ال  -
إلوى جانوب كورة للجمعية نفسها للعبتين رياضيتين إضافيتين أو القاعة  يمكن استخدام الملعب -

 ية الخاصة بهاتين اللعبتين.، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الفنالسلة
 
 لطائرةة ارلكا .34
 مسطحة ملساء وفق القياسات التالية:ملعب ذو أرضية  -

 م.15   طول:ال 

 م. 0  عرض:ال 

 :م.1  التراجع الخلفي 

 :م.1 التراجع الجانبي 
 تكون الخطوط الخارجية للملعب من ضمن القياسات، وهي بعرض خمسة سنتم. -
 عوائووق أو أعموودة، أو موون ضوومن قاعووة مقفلووة ارتفاعهووا يكووون الملعووب مكشوووفاً لوويس فيووه أيووة  -

الجانبيوة والخلفيوة فارغوة تمامواً مون  اوتراجعاتهو القاعةكون فضاء م على األقل، على أن ي2
 أو أعمدة. أية عوائق

 شبكة مصنوعة وفق المواصفات الدولية.   -
يمكون أن يوتم م )لفئة السيدات(، و7775م )لفئة الرجال( و7751( ارتفاع 7عامود شبكة )عدد -

 استخدام العامودين الخاصين بفئة الرجال لفئة السيدات.

 منصة خاصة مع سلم لجلوس الحكم الرئيسي. -

 
 كما يلي: الملعبتكون شروط استخدام 

المورخص لهوا جمعيوة الللعبوة الكورة الطوائرة إال مون قبول أو القاعوة ال يمكن استخدام الملعب  -
 .فيه

إلى جانب الكرة للجمعية نفسها لعبتين رياضيتين إضافيتين لأو القاعة يمكن استخدام الملعب  -
 الطائرة، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الفنية الخاصة بهاتين اللعبتين.

 
  لطاولةا رةك .35
م وليس فيها أية عوائق أو 5ها عن رتفاعم وا4ها عن رضوع م19ها طولال يقل مقفلة  قاعة -

  أعمدة.
 .ب االلتزام بجميع األبعاد المعتمدة دولياً لهذه الحالةفي حال وجود مساحات إعالنية، يج -
وناشوو ، تتمتووع  لووون داكوون تماموواً خووال موون أيووة عوائووق، ذات أملووسها سووطحطاولووة لعووب  -

 المواصفات الدولية:ب

 م7725     طولها. 

 م17474    عرضها. 

 م.9729  ارتفاع سط  اللعب عن األرض 



- 19- 

سووونتم مربوطووة مووون الجهتوووين  .14.7اللعووب  سوووط م وارتفاعهووا عووون 1751 طولهووواشووبكة  -
بعوامودين مثبتووين علووى جانووب الطاولووة بحيوو  يكووون ارتفوواع الجووزء الظوواهر موون كوول عووامود 

 سنتم. 14774سنتم وبعده عن حافة الطاولة  14774
 

 كما يلي: القاعةتكون شروط استخدام 
 .المرخص لها فيهاجمعية الإال من قبل  القاعةال يمكن استخدام هذه  -
 
 كرة القدم .36

لقدم العادية وكرة القدم للصاالت، حي  يتم التورخيص لهموا هناك نوعان من كرة القدم هما كرة ا
 إذا توفرت المواصفات التالية:

 
   كرة القدم العادية: .1
 م عرضاً.94م طوالً و197 ال يقل عنبقياس ية ترابية أو عشبملعب ذو أرضية  -

 :م174  التراجع الخلفي. 

 :م174 التراجع الجانبي. 
 .أو أعمدة ن فضاء الملعب وتراجعاته الجانبية والخلفية فارغة تماماً من أية عوائقكوت -
 17من ضمن القياسات، وهوي بعورض من الجهات األربع تكون الخطوط الخارجية للملعب  -

 سنتم.
يتم نصبهما عنود منتصو  خوط المرموى )خوط العورض(، ويكوون عورض كول  7مرمى عدد  -

التي تحدد  قياس ال يتضمن سماكة العارضة والقائمان م، وهو7755م وارتفاعه 2717منهما 
 سنتم من اللون األبيض. 17ب  

 
 كما يلي:الملعب تكون شروط استخدام 

 .كيلومتر 19نطاق  فقط ضمنمن قبل جمعيتين  القدميمكن استخدام الملعب للعبة كرة  -
الركبوي ليوغ  القودم هموايمكن استخدام الملعوب للعبتوين رياضويتين إضوافيتين إلوى جانوب كورة  -

، وعلوى ، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الفنيوة الخاصوة بهواتين اللعبتوينوالركبي يونيون
 .أن يكون إجمالي األلعاب المرخصة على هذا الملعب للجمعية نفسها أو سواها ثالثة ألعاب

إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار  -
سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى 
الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 

 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

عاً إلغاء االتفاق ألي سوبب اهما متإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للملعب أو كل -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 أو تعديل االتفاق األول.

 
  (:Futsalكرة القدم للصاالت ) .7
أو موون مووادة اصووطناعية  ناعمووة ومسووطحة موون الخشووبذو أرضووية مقفوول أو مكشووو  ملعووب  -

 م عرضاً.15والً وم ط15مناسبة بقياس أدناه 

 :م174  التراجع الخلفي. 

 :م174 التراجع الجانبي. 
أو أعموودة  تكووون فضوواء الملعووب وتراجعاتووه الجانبيووة والخلفيووة فارغووة تماموواً موون أيووة عوائووق -

 .وبارتفاع سبعة أمتار على األقل
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 5مون ضومن القياسوات، وهوي بعورض من الجهات األربوع تكون الخطوط الخارجية للملعب  -
 سنتم.

يتم نصبهما عنود منتصو  خوط المرموى )خوط العورض(، ويكوون عورض كول  7ى عدد مرم -
سنتم من األعلوى، وهوو قيواس ال  59م وعمقه متر واحد من األسفل و 7م وارتفاعه 1منهما 

 سنتم. 5يتضمن سماكة العارضة والقائمان التي تحدد ب  

 
 كما يلي:الملعب تكون شروط استخدام 

للصاالت إال مون قبول الجمعيوة المورخص  القدمللعبة كرة لقاعة أو ايمكن استخدام الملعب ال  -
 .لها فيه

، علوى أن القودم للصواالتيمكن استخدام الملعب للعبتين رياضيتين إضافيتين إلى جانب كرة  -
، وعلوى أن يكوون إجموالي األلعواب تتوافر فيه جميع الشروط الفنية الخاصوة بهواتين اللعبتوين

 .ية نفسها أو سواها ثالثة ألعابالمرخصة على هذا الملعب للجمع
، وتووفر كرة القدم للصواالت فقوط مون دون كورة القودم العاديوةفي حال طلب الترخيص للعبة  -

، ولكنهوا ال تموارس لكورة القودمالمواصفات الفنية لذلك، تنتسب الجمعية إلى االتحواد اللبنواني 
 .حق التصويت

ى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخر -
سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى 
الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 

 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

اهما معاً إلغاء االتفاق ألي سوبب تهة المستخدمة للملعب أو كلإذا قررت الجهة المالكة أو الج -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 أو تعديل االتفاق األول.

 
  ليدا رةك .37
 وفق القياسات التالية: ملعب ذو أرضية مسطحة ملساء موحدة اللون -

 م.59م و19ما بين    طول:ال 

 م. 79م و19ما بين   عرض:ال 

 :م.7  التراجع الخلفي 

 :م.1 التراجع الجانبي 
تكووون الخطوووط الخارجيووة للملعووب موون ضوومن القياسووات، وهووي بعوورض خمسووة سوونتم لجميووع  -

 الخطوط ما عدا خط المرمى )ما بين العامودين( الذي يكون بعرض ثمانية سنتيمترات.
 أو أعموودة، أو موون ضوومن قاعووة مقفلووة ارتفاعهووا  يكووون الملعووب مكشوووفاً لوويس فيووه أيووة عوائووق -

الجانبية والخلفية فارغة تمامواً مون  اوتراجعاته القاعةكون فضاء م على األقل، على أن ي17

 أو أعمدة. أية عوائق
 ( يتمتع بالمواصفات التالية:7مرمى )عدد  -

 م.7  رتفاع:اال 

 م.1  عرض:ال 

 :سم 5بقياس  من مقطع عامودي االتجاه مربع الشكل  القائمان. 

 :5وهوي مربعوة الشوكل بقيواس  مودين أفقيواً تربط المقطعين العوا العارضة 
 .سم

 :سوونتم 75 موون لووونين مختلفووين، بحيوو  تمتوود مسووافة كوول لووون لوو الطالء ،
ويليه اللون الثواني بالمسوافة نفسوها، وذلوك علوى طوول القائموان 

 والعارضة.



- 17- 

 :مصنوعة وفق المواصفات الدولية الشبكة. 
 ى مثبتاً بصالبة على األرض أو على الحائط الخلفي.يكون المرم

 (.7مقاعد للبدالء )عدد -

 
 كما يلي:الملعب تكون شروط استخدام 

 .إال من قبل الجمعية المرخص لها فيهللعبة كرة اليد أو القاعة يمكن استخدام الملعب ال  -
إلوى جانوب كورة  اللجمعية نفسهللعبتين رياضيتين إضافيتين أو القاعة  يمكن استخدام الملعب -

 . ط الفنية الخاصة بهاتين اللعبتينعلى أن تتوافر فيه جميع الشرو ،اليد
 
   نغيبوكس يكلكا .38

 هناك خمسة أنواع من الكيك بوكسينغ هي:
 Semi Contact  سيمي كونتاكت .1

 Light Contact  اليت كونتاكت .7

 Forms   األشكال .1

 Full Contact  فل كونتاكت .5

 Low Kick   لو كيك .4

 
 هذه األنواع الخمسة في مواصفاتها كاآلتي: تتفق
م، ولويس فيهوا أيوة 7724م، وال يقول ارتفاعهوا عون 9× م 5قاعة مقفلوة ال تقول مسواحتها عون  -

 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 .أرضية مستوية وخالية من أية نتوءات 

  متالصووقة تتوافووق مووع )تاتووامي( م مغطوواة بسووجادات خاصووة 9× م 9مسوواحة لعووب قيوواس
مواصفات الفنية المعتمدة، وتكون المساحة المتبقية مغطاة بسجادة مون أي لوون اللون وال
 آخر.

   تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو
 المتر.

 
 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:

 .لمرخص لها فيهااال يمكن استخدام القاعة للعبة الكيك بوكسينغ إال من قبل الجمعية  -
، علوى إلى جانب الكيوك بوكسوينغلجمعية نفسها ليمكن استخدام القاعة للعبة رياضية إضافية  -

أن تتوووافر فيهووا جميووع الشووروط الفنيووة الخاصووة باللعبووة، وأن تكووون هووذه اللعبووة متشووابهة مووع 
 .لجهة الشروط الفنيةاألولى 

 

 كيوكوشنكاي .39
م، ولويس فيهوا أيوة 7724وال يقول ارتفاعهوا عون م، 9× م 5قاعة مقفلوة ال تقول مسواحتها عون  -

 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 .أرضية مستوية وخالية من أية نتوءات 

  توافوق موع يخواص متالصوق  ببسواطسنتم مغطاة  1م بسماكة 9× م 9مساحة لعب قياس
مون أي لوون  ببسواطاللون والمواصفات الفنية المعتمدة، وتكون المساحة المتبقية مغطواة 

 آخر.

 ن الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو  تكو
 المتر.
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 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:
 .المرخص لها فيهاال يمكن استخدام القاعة للعبة الكيوكوشنكاي إال من قبل الجمعية  -
، علوى لكيوكوشونكايإلوى جانوب الجمعية نفسها ليمكن استخدام القاعة للعبة رياضية إضافية  -

أن تتوووافر فيهووا جميووع الشووروط الفنيووة الخاصووة باللعبووة، وأن تكووون هووذه اللعبووة متشووابهة مووع 
 .لجهة الشروط الفنيةاألولى 

 
 

 رعةصالما .41
م، ولويس فيهوا أيوة 7724م، وال يقول ارتفاعهوا عون 9× م 9قاعة مقفلوة ال تقول مسواحتها عون  -

 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 ة من أية نتوءات.أرضية مستوية وخالي 

  سونتم تتوافوق موع اللوون  5م بسوماكة 9× م 9قيواس من اإلسفنج المضوغوط مساحة لعب
 .عتمدةوالمواصفات الفنية الم

   تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو
 المتر.

 

 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:
 .المرخص لها فيهاإال من قبل الجمعية  المصارعةللعبة  ال يمكن استخدام القاعة -
، علوى أن المصوارعةإلوى جانوب لجمعية نفسوها ليمكن استخدام القاعة للعبة رياضية إضافية  -

تتوافر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه اللعبوة متشوابهة موع األولوى 
 .لجهة الشروط الفنية

 

  كمةاللما .41
م، ولويس فيهوا أيوة 7724م، وال يقول ارتفاعهوا عون 9×  م9لوة ال تقول مسواحتها عون قاعة مقف -

 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 صفات التالية:احلقة مربعة الشكل تتمتع بالمو 
o :م على األقل.5709 طول 
o :م على األقل.5709 عرض 
o :أربعة أعمدة مثبتوة علوى بعود خمسوين سونتيمتراً مون زوايوا الحلقوة، بحيو   األركان

م، وتكون هذه األعمدة مغطواة 5709×م5709ون مساحة اللعب الحقيقية تك
 بمخدات خاصة للحماية.

o :تكوون األعمودة موصووولة ببعضوها الووبعض بأربعوة حبوال )موون كول جهووة(،  الحبال
وتكوووون ارتفاعوووات الحبوووال مووون أرضوووية الحلقوووة صوووعوداً وفوووق األصوووول 

 .المعتمدة
o :ادة مطاطيوة أو مون اللبواد وخاليوة تكون أرضية الحلقوة مسوتوية مغطواة بمو األرضية

 من أي نتوءات.
o :تكون الحلقة مزودة بثالثة ساللم، ترتفع من األرض إلوى أرضوية الحلقوة،  الساللم

ويتم وضوعها عنود الوزاويتين المتقوابلتين لالعبوين، وعنود إحودى الوزاويتين 
 المحايدتين. 

 
 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:

 .المرخص لها فيهاإال من قبل الجمعية المالكمة للعبة ال يمكن استخدام القاعة  -
، علوى أن المالكموةإلوى جانوب لجمعيوة نفسوها ليمكن استخدام القاعوة للعبوة رياضوية إضوافية  -

تتوافر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه اللعبوة متشوابهة موع األولوى 
 .لجهة الشروط الفنية
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 كونغ فو –و وشلوا .42
 من الووشو هما: اناك أسلوبهن
 Taoluتاولو  –ووشو   التقنيات: .1

 Quindaو   Sanshouأو Sanda القتال الحر: .7

 :كاآلتي همان في مواصفاتان األسلوبايتفق هذ
م، ولويس فيهوا أيوة 7724م، وال يقول ارتفاعهوا عون 9× م 5قاعة مقفلوة ال تقول مسواحتها عون  -

 عوائق أو أعمدة، وفيها:

 ية من أية نتوءات.أرضية مستوية وخال 

   تكون الجدران األربعة محمية بلبادات سوميكة مثبتوة ارتفاعهوا ال يقول عون متور ونصو
 المتر.

 
 :كاآلتي همان في مواصفاتان األسلوباهذ يختل 

 ( تاولو  –ووشو التقنياتTaolu:)  
خووواص  ببسووواطسووونتم مغطووواة  5م بسوووماكة 9× م 9مسووواحة لعوووب قيووواس 

واصوووفات المعتمووودة، وتكوووون المسووواحة توافوووق موووع اللوووون والميمتالصوووق 
   من أي لون آخر. اطسببالمتبقية مغطاة 

 القتال الحر ( سانشو  –ووشوSanda  أوSanshou:) 
 . ناعم ببساطسنتم مغطاة  5م بسماكة 9× م 9قياس  حلقة مربعة الشكل

 القتال الحر ( كيندا –ووشو Quinda:) 
 سونتم 174سنتم إلى  774تتراوح من م بسماكة 9×  م5مساحة لعب قياس 

توافوق موع اللوون والمواصوفات المعتمودة، يخواص متالصوق  ببساطمغطاة 
موون أي لووون آخوور.  بسوواطمغطوواة ب)إذا وجوودت( وتكووون المسوواحة المتبقيووة 

  

 
 تكون شروط استخدام القاعة كما يلي:

 .االمرخص لها فيهإال من قبل الجمعية  الووشولعبة حد أسلوبي ألال يمكن استخدام القاعة  -
، علووى أن الووشوووإلووى جانووب لجمعيووة نفسووها ليمكوون اسووتخدام القاعووة للعبووة رياضووية إضووافية  -

تتوافر فيها جميع الشروط الفنية الخاصة باللعبة، وأن تكون هذه اللعبوة متشوابهة موع األولوى 
 .لجهة الشروط الفنية

 
مون هوذا القورار، يجوب أن باإلضافة إلى الشروط الفنيوة الوواردة فوي الموادة الثانيوة  :ةلثثاال دةماال

 يتوفر لدى الجمعية المرخصة لممارسة األلعاب الرياضية ما يلي:

 الشطرنج: -البولينغ  –البلياردو  –فيما يتعلق بألعاب البريدج  -

 .عدة اإلسعافات األولية المتعار  عليها 

  (.1حمام )عدد 

  -التوزلج الموائي  –انودو التايكو –التاي بوكسوينغ  -األيكيدو  –االسكوا  فيما يتعلق بألعاب  -
 –القووة البدنيوة  -التربيوة البدنيوة  -رفوع األثقوال  -الودراجات   -الجودو  –الجمباز  –التنس 

 –الغووص  –الغولو   -الشوراع  –السالح  –الريشة الطائرة  -الرماية  -الرقص الرياضي 
 –الكيك بوكسينغ  -كرة الطاولة  -الكانوي كاياك  -الكاراتيه  –القوس والنشاب  -الفروسية 

 :الووشو )كونغ فو( -المالكمة  –المصارعة  –الكيوكوشنكاي 

 .عدة اإلسعافات األولية المتعار  عليها 

 غرفة لتغيير المالبس. 

  (.1حمام )عدد 
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  (.1دو  لالستحمام )عدد 

 -الركبي يونيوون  –الركبي ليغ  –الترياتلون  –التجذي   –فيما يتعلق بألعاب ألعاب القوى  -
 كرة اليد: –كرة القدم  –الكرة الطائرة  –كرة السلة  –الغطس  –كرة الماء  –باحة الس

 .عدة اإلسعافات األولية المتعار  عليها 

 (7غرفة لتغيير المالبس )عدد. 

  (.7حمام )عدد 

  (.1دو  لالستحمام )عدد 

 

المعتمدة  يسللمقايلوارد ذكرها أعاله وفقآ االمواصفات والشروط ل ديعت كنيم :ةبعراال دةماال
ن وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح المدير العام ع رت تصدرارابقأو سواها دوليآ 

 للشباب والرياضة.
 
لشروط الفنية والخاصة للترخيص بممارسة األلعاب التي لم يرد ذكرها ا ددحت :ةمسخاال دةماال

ياضة بناء على إقتراح ن وزير الشباب والرع ردتصفي هذا القرار بقرارات تنظيمية الحقة 
 المدير العام للشباب والرياضة.

 
يمكوون التوورخيص أليووة لعبووة رياضووية وفووق األصووول فووي المراكووز أو المرافووق  :السادسااة دةماااال

الخاصة شريطة أن يكون الترخيص باسم المركز أو أو الجامعات السياحية الخاصة أو المدارس 
 رى.دون أي جهة أخأو الجامعة المرفق أو المدرسة 

 
 :ةبعساال دةماال
نظووام فنووي يووتم بموجبووه تحديوود المسووابقات  عضوووكوول لعبووة رياضووية د حوواإتعلووى ب توجووي -

ة، على أن صشروطها الخاآلياتها ومية وكيفية إجراءها وتنظيمها وسرلوالبطوالت السنوية ا
ت ، وعلوى أن يقووم االتحواد بوإبالغ الجمعيواموافقة وزارة الشباب والرياضةتمد إال بعد عال ي

 قبل شهر على األقل من بدء الموسم الرياضي.به المعنية 
ت السونوية والبطالتحادات بعد انتهاء الموسم الرياضي المتمثل بالمسابقات واال ىعل جبويت -

 بأسووماء الجمعيووات التووي تخلفووت عوونإلووى وزارة الشووباب والرياضووة الرسوومية تقووديم الئحووة 
 . فيهاشتراك الا
معيووة كوول جعلووى  72/1/7992توواريخ  711ن المرسوووم رقووم تطبووق أحكووام المووادة التاسووعة موو -

، وتطبوق أحكوام ةت السونوية الرسومية اإللزاميووالبطوالالمسابقات و يفاالشتراك عن تتخل  
المسووابقات اء   عوون إجوورخلووالمووادة الخامسووة عشوورة موون المرسوووم نفسووه علووى كوول اتحوواد يت

خطيواً  سوبب التخلو  ب تبريوريتوجووالرسمية المقررة في النظوام الفنوي السنوية  توالبطالو
 كتاب يوجه إلى وزارة الشباب والرياضة لهذه الغاية.موجب ب
 
 فيية اضريالي األلعاب فالرسمية السنوية ت والبطالالمسابقات ون تقام أ جبي :الثامنة دةماال
 ة وفقاً لتلك المعتمدة من االتحادات الدولية.نينوقااصفات موت ذاكن ماأ
 
بطلب ن لالتحادات الرياضية تنظيم دورات التدريب واإلعداد، على أن تتقدم يمك: التاسعة دةماال

 قبل شهر على األقل من موعد البدء في تنفيذ الدورة مرفقاً ب :الوزارة  خطي في هذا الشأن إلى
 بيان يحدد المكان الذي ستقام فيه الدورة وطبيعتها. .1
 منهاج الدورة. .7
المختصة ا معترفاً بهم من المراجع يتوجب أن يكونوأسماء المحاضرين الذين  .3

 محلياً أو خارجياً.
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خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خالل  الدورةبالموافقة على إقامة ترد الوزارة 
 .ةقائم الدورةعتبر تهذه المهلة 

 محاضر )أو المحاضرين( المعتمد فيها ومن االتحادتصدر الشهادة الخاصة بالدورة موقعة من ال
 المختص ومن الوزارة، وال تعتمد إال إذا كانت كذلك.

 
 تاريخ 711خ نفاذ المرسوم رقم ريتاب المدربون الرياضيون العاملونع خضي: العاشرة دةماال
نصوص مات واالتحادات الرياضية والذين ال يحملون الشهادات العيجمال في 72/3/7222
نسيق بين الوزارة واالتحادات المختصة وفق تدريبية بالت اتردوى إل ركومذالالمرسوم  يف اعنه

، ويمن  المشاركون الناجحون فيها بنهايتها شهادات التاسعةالشروط الواردة في المادة 
 اختصاص.

 
تعطى ، 72/3/7222تاريخ  713من المرسوم  72استناداً إلى المادة : الحادية عشرة دةماال

أعداد  يةحصرتتاليين لتطبيق مبدأ م موسمين رياضيينمهلة األلعاب الجماعية اتحادات 
 األربع ب :الجمعيات في الدرجات 

 جمعية. 17ال يتجاوز ال   الدرجة األولى -
 جمعية. 12ال يتجاوز ال    الدرجة الثانية -
 جمعية. 74ال يتجاوز ال    الدرجة الثالثة -
 جمعية. 82ال يتجاوز ال   الدرجة الرابعة -
عدد، وال يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في مفتوحة ال الدرجة الخامسة   -

 الهيئات العامة التحادات األلعاب الجماعية.
 .713على أن تبدأ هذه المهلة مع أول موسم رياضي يلي صدور المرسوم 

 
المدرسية والجامعية ضمن المدارس والجامعات الرياضية تبقى النشاطات : عشرة الثانية دةماال

على  يمنع الترخيص للجمعيات الرياضية، وة والتعليم العاليمن اختصاص وزارة التربي
 المنشآت التابعة للمدارس أو الجامعات الرسمية.

كما يمنع الترخيص للجمعيات الرياضية على المنشآت التابعة للمؤسسات الرياضية الرسمية 
 باستثناء البلدية منها.

 
 نيثاالل فصال

 صة واتحادهاالرياضية لذوي االحتياجات الخا اتعيجمال
 
تاريخ  711المرسوم رقم فة إلى الشروط الواردة في ضاإلبا :عشرة الثالثة دةماال
 ب الرياضيةعالاأل ةرسمالم الساعية للترخيصتتوفر لدى الجمعية  أنب يج، 72/3/7222

 :لنوع اللعبةآ فقو يةاللتا صةخاالو ط الفنيةرولشالذوي االحتياجات الخاصة 
 
 العاب القوى .1
واصووفات نفسووها الملووذوي االحتياجووات الخاصووة العوواب القوووى توورخيص لرياضووة التضوومن ي -

لألصحاء باستثناء ما يتعلق بسباقات الحوواجز والموانوع التوي يلغوى  المعتمدة للرياضة نفسها
 حصراً كل ما يتعلق بها في هذه الحالة.

أو ة لووذوي االحتياجووات الخاصوو وألألصووحاء يمكوون اسووتخدام الملعووب لرياضووة ألعوواب القوووى  -
علووى كوول منهمووا تحصوول علووى أن ، جمعيتووين موون نطوواق القضوواء نفسووهموون قبوول لكليهمووا معوواً 
 .فئةالترخيص لكل 
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إذا كانت إحدى الجمعيتين )أو كالهما( المستخدمتين للملعب لرياضة ألعاب القوى لألصحاء  -
ال ترغب في استخدام حقها في الترخيص للرياضة نفسها لذوي االحتياجات الخاصة، يمكون 

 لجمعية إضافية واحدة فقط طلب الترخيص لذوي االحتياجات الخاصة حصراً.  

إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار  -
سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى 

نوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  س
 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

اهما معاً إلغاء االتفاق ألي سوبب تإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للملعب أو كل -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 أو تعديل االتفاق األول.

 

 البوتشي .2

 م.1799 هام وعرض15طولها م، فيه مساحة لعب 4 هرضم وع79 هملعب طول -

 يكووون الملعووب مكشوووفاً لوويس فيووه أيووة عوائووق أو أعموودة، أو موون ضوومن قاعووة مقفلووة ارتفاعهووا  -
 الجانبيوة والخلفيوة فارغوة تمامواً مون اوتراجعاتهو القاعةكون فضاء م على األقل، على أن ي2

 أو أعمدة. أية عوائق

 
 كما يلي:الملعب تكون شروط استخدام 

إال مون قبوول  لوذوي االحتياجوات الخاصوة البوتشوويللعبوة أو القاعوة يمكون اسوتخدام الملعوب ال  -
 .الجمعية المرخص لها فيه

 
 البولينغ .3
واصوفات نفسوها المعتمودة الملذوي االحتياجوات الخاصوة  الترخيص لرياضة البولينغتضمن ي -

 لألصحاء. نفسها للرياضة
اهموا تأو كل لوذوي االحتياجوات الخاصوةأو لألصوحاء  البولينوغلرياضوة  القاعةيمكن استخدام  -

تحصوول علووى التوورخيص لكوول يتوجووب أن ا، والتووي الموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول  معوواً 
  .منهما

 
 التزلج على الثلج .4
واصوفات نفسوها الم لذوي االحتياجات الخاصوة الترخيص لرياضة التزلج على الثلجتضمن ي -

 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها
لألصحاء أو لذوي االحتياجات الخاصة  التزلج على الثلجلرياضة  التجهيزاتيمكن استخدام  -

ا، والتي يتوجب أن تحصل على الترخيص المرخص لها فيهجمعية المن قبل اهما معاً تأو كل
   .لكل منهما

 

 الترياتلون .5
واصفات نفسها المعتمدة الملذوي االحتياجات الخاصة  الترياتلونالترخيص لرياضة تضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
لألصحاء أو لذوي االحتياجات الخاصة أو لكليهما  الترياتلونيمكن استخدام الملعب لرياضة  -

جمعيتين من نطواق القضواء نفسوه، علوى أن تحصول كول منهموا علوى التورخيص من قبل معاً 
 .لكل فئة
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لألصوحاء  اهما( المسوتخدمتين للملعوب لرياضوة التريواتلونتإحدى الجمعيتين )أو كل إذا كانت -
ال ترغب في استخدام حقها في الترخيص للرياضة نفسها لذوي االحتياجات الخاصة، يمكون 

 لجمعية إضافية واحدة فقط طلب الترخيص لذوي االحتياجات الخاصة حصراً.   

سمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، و -
سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى 
الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 

 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

اهما معاً إلغاء االتفاق ألي سوبب تلمالكة أو الجهة المستخدمة للملعب أو كلإذا قررت الجهة ا -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 أو تعديل االتفاق األول.

 
 تنـس )كرة المضرب(لا .6
ت نفسوها المعتمودة واصوفاالملوذوي االحتياجوات الخاصوة  التورخيص لرياضوة التونستضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
اهموا تأو لكللوذوي االحتياجوات الخاصوة  وألألصوحاء  التونسيمكن استخدام الملعب لرياضوة  -

 تحصل على الترخيص لكل منهما.يتوجب أن ، والتي المرخص لها فيهجمعية المن قبل معاً 

يص لثالثوة ألعواب كحود إذا كانت الجمعية المرخص لها في الملعب تسوتخدم حقهوا فوي التورخ -
بهذه األلعواب وفوق األصوول،  الشروط الفنية الخاصةأقصى لألصحاء، وتتوافر في كل منها 

 أللعاب الثالثة نفسها لذوي االحتياجات الخاصة.الترخيص لفإن من حقها 

  
   وودلجا .7
واصوفات نفسوها المعتمودة الملذوي االحتياجوات الخاصوة  الترخيص لرياضة الجودوتضمن ي -

 لألصحاء. اضة نفسهاللري
اهموا تأو لكللوذوي االحتياجوات الخاصوة  وألألصوحاء  الجوودولرياضة  القاعةيمكن استخدام  -

تحصوول علووى التوورخيص لكوول يتوجووب أن ا، والتووي الموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول معوواً 
 منهما. 

 
 الدراجات .8
ها المعتمدة واصفات نفسالملذوي االحتياجات الخاصة  الترخيص لرياضة الدراجاتتضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
لووذوي االحتياجووات  وألألصووحاء  الوودراجاتلرياضووة  التجهيووزات المخصصووةيمكوون اسووتخدام  -

تحصوول علووى يتوجووب أن الموورخص لهووا، والتووي جمعيووة الموون قبوول اهمووا معوواً تأو لكلالخاصووة 
 الترخيص لكل منهما.  

 

 رفع األثقال .9
واصووفات نفسووها الماالحتياجووات الخاصووة لووذوي  التوورخيص لرياضووة رفووع األثقووالتضوومن ي -

 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها
أو لووذوي االحتياجووات الخاصووة  وألألصووحاء  لرياضووة رفووع األثقووال القاعووةيمكوون اسووتخدام  -

تحصول علوى التورخيص يتوجوب أن ا، والتي المرخص لها فيهجمعية المن قبل اهما معاً تلكل
 لكل منهما.  

 
 الرقص الرياضي .11
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واصوفات نفسوها الملذوي االحتياجات الخاصة  ترخيص لرياضة الرقص الرياضيالتضمن ي -
 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها

لألصحاء أو لذوي االحتياجوات الخاصوة أو  الرقص الرياضيلرياضة  القاعةيمكن استخدام  -
ا، والتي يتوجوب أن تحصول علوى التورخيص المرخص لها فيهجمعية المن قبل اهما معاً تلكل
 ل منهما.  لك

 
 الرماية .11
واصوفات نفسوها المعتمودة الملذوي االحتياجوات الخاصوة  الترخيص لرياضة الرمايةتضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
اهموا تأو لوذوي االحتياجوات الخاصوة أو لكللألصوحاء  الرمايوةلرياضوة  الحقليمكن استخدام  -

علووى التوورخيص لكوول  ا، والتووي يتوجووب أن تحصوولالموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول معوواً 
 منهما.  

 

 الريشة الطائرة .12
واصوفات نفسوها الملوذوي االحتياجوات الخاصوة  الترخيص لرياضوة الريشوة الطوائرةتضمن ي -

 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها
لألصوحاء أو لوذوي االحتياجوات الخاصوة أو  الريشوة الطوائرةيمكن استخدام الملعب لرياضة  -

ا، والتي يتوجوب أن تحصول علوى التورخيص المرخص لها فيه جمعيةالمن قبل اهما معاً تلكل
 لكل منهما.  

إذا كانت الجمعية المرخص لها في الملعب تسوتخدم حقهوا فوي التورخيص لثالثوة ألعواب كحود  -
بهذه األلعواب وفوق األصوول،  الشروط الفنية الخاصةأقصى لألصحاء، وتتوافر في كل منها 

 نفسها لذوي االحتياجات الخاصة.أللعاب الثالثة الترخيص لفإن من حقها 

 
  السباحة .13

واصوفات نفسوها المعتمودة الملذوي االحتياجات الخاصوة  الترخيص لرياضة السباحةتضمن ي -
 لألصحاء. للرياضة نفسها

اهموا تلألصحاء أو لذوي االحتياجوات الخاصوة أو لكل السباحةلرياضة  المسب يمكن استخدام  -
، والتووي يتوجووب أن تحصوول علووى التوورخيص لكوول االموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول معوواً 

 منهما.  

السباحة في البحور لوذوي االحتياجوات الخاصوة )مسوافات يمكن للجمعية الراغبة في ممارسة  -
د حوواتاإلالحصووول علووى التوورخيص بووذلك، ويكووون عليهووا أن تنتسووب إلووى  متوسووطة وطويلووة(

لسنوية لهذا النوع من دون وتشارك في مسابقاته ا الرياضي العام لذوي االحتياجات الخاصة
" وذلوك لتسوهيل التورخيص علوى الجمعيوات أن يكون لهوا حوق التصوويت فوي الهيئوات العاموة

 .الراغبة في هذا النوع من السباحة
 
 

 السالح  .14

واصوفات نفسوها المعتمودة الملوذوي االحتياجوات الخاصوة  الترخيص لرياضة السالحتضمن ي -
 لألصحاء. للرياضة نفسها

اهموا تأو لوذوي االحتياجوات الخاصوة أو لكللألصوحاء  السوالحلرياضوة  لقاعةايمكن استخدام  -
ا، والتووي يتوجووب أن تحصوول علووى التوورخيص لكوول الموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول معوواً 

  منهما.  
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 الشراع )اليخوت( .15
واصوفات نفسوها المعتمودة الملذوي االحتياجوات الخاصوة  الترخيص لرياضة الشراعتضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
 الشووراعرياضووة والتجهيووزات المرافقووة الخاصووة ب بحريووةالمائيووة المسوواحة اليمكوون اسووتخدام  -

ا، المرخص لها فيهجمعية المن قبل اهما معاً تلألصحاء أو لذوي االحتياجات الخاصة أو لكل
 والتي يتوجب أن تحصل على الترخيص لكل منهما.  

 
 الشطرنج .16
واصفات نفسها المعتمدة المي االحتياجات الخاصة لذو الترخيص لرياضة الشطرنجتضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
اهموا تلألصحاء أو لذوي االحتياجات الخاصة أو لكل الشطرنجلرياضة  القاعةيمكن استخدام  -

ا، والتووي يتوجووب أن تحصوول علووى التوورخيص لكوول الموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول معوواً 
 منهما.  

 
 الفروسية .17
واصفات نفسها المعتمودة الملذوي االحتياجات الخاصة  رياضة الفروسيةالترخيص لتضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
اهموا تلألصحاء أو لذوي االحتياجات الخاصوة أو لكل الفروسيةلرياضة  الحقليمكن استخدام  -

ا، والتووي يتوجووب أن تحصوول علووى التوورخيص لكوول الموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول معوواً 
 منهما.  

 
 والنشابالقوس  .18
واصوفات نفسوها المالترخيص لرياضة القوس والنشواب لوذوي االحتياجوات الخاصوة تضمن ي -

 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها
لألصوحاء أو لوذوي االحتياجوات القوس والنشاب لرياضة )أو القاعة(  الملعبيمكن استخدام  -

يتوجب أن تحصول علوى ا، والتي المرخص لها فيهجمعية المن قبل اهما معاً تالخاصة أو لكل
 الترخيص لكل منهما.

   

  لسلةا رةك .19
واصفات نفسها المعتمدة الملذوي االحتياجات الخاصة  الترخيص لرياضة كرة السلةتضمن ي -

 لألصحاء. للرياضة نفسها
لألصووحاء أو لووذوي االحتياجووات الخاصووة أو  كوورة السوولةيمكوون اسووتخدام الملعووب لرياضووة  -

ا، والتي يتوجوب أن تحصول علوى التورخيص المرخص لها فيهجمعية المن قبل اهما معاً تلكل
 لكل منهما.  

إذا كانت الجمعية المرخص لها في الملعب تسوتخدم حقهوا فوي التورخيص لثالثوة ألعواب كحود  -
بهذه األلعواب وفوق األصوول،  الشروط الفنية الخاصةأقصى لألصحاء، وتتوافر في كل منها 

 فسها لذوي االحتياجات الخاصة.أللعاب الثالثة نالترخيص لفإن من حقها 

 
 لطائرةة ارلكا .21
واصووفات نفسووها الملووذوي االحتياجووات الخاصووة  التوورخيص لرياضووة الكوورة الطووائرةتضوومن ي -

 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها
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لألصوحاء أو لوذوي االحتياجوات الخاصوة أو  الكورة الطوائرةيمكن اسوتخدام الملعوب لرياضوة  -
ا، والتي يتوجوب أن تحصول علوى التورخيص المرخص لها فيه جمعيةالمن قبل اهما معاً تلكل

 لكل منهما.  

إذا كانت الجمعية المرخص لها في الملعب تسوتخدم حقهوا فوي التورخيص لثالثوة ألعواب كحود  -
بهذه األلعواب وفوق األصوول،  الشروط الفنية الخاصةأقصى لألصحاء، وتتوافر في كل منها 

 نفسها لذوي االحتياجات الخاصة.أللعاب الثالثة الترخيص لفإن من حقها 

 
  لطاولةا رةك .21
واصووفات نفسووها الملووذوي االحتياجووات الخاصووة  التوورخيص لرياضووة كوورة الطاولووةتضوومن ي -

 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها
لألصووحاء أو لووذوي االحتياجووات الخاصووة أو  كوورة الطاولووةلرياضووة  القاعووةيمكوون اسووتخدام  -

ا، والتي يتوجوب أن تحصول علوى التورخيص رخص لها فيهالمجمعية المن قبل اهما معاً تلكل
 لكل منهما.  

 
 كرة القدم .22

  كرة القدم العادية: .1
واصوفات نفسوها الملذوي االحتياجوات الخاصوة  الترخيص لرياضة كرة القدم العاديةتضمن ي -

 لألصحاء. المعتمدة للرياضة نفسها
لذوي االحتياجوات الخاصوة أو لألصحاء أو  كرة القدم العاديةيمكن استخدام الملعب لرياضة  -

، علوى أن تحصول كول منهموا علوى كيلوومتر 19من نطواق ضوجمعيتوين مون قبول لكليهما معاً 
 .الترخيص لكل فئة

 كوورة القوودم العاديووةإذا كانووت إحوودى الجمعيتووين )أو كالهمووا( المسووتخدمتين للملعووب لرياضووة  -
وي االحتياجووات لألصووحاء ال ترغووب فووي اسووتخدام حقهووا فووي التوورخيص للرياضووة نفسووها لووذ

الخاصووة، يمكوون لجمعيووة إضووافية واحوودة فقووط طلووب التوورخيص لووذوي االحتياجووات الخاصووة 
 حصراً.  

م هما أما إذا كان الملعب مستخدماً لألصحاء للعبتين رياضيتين إضافيتين إلى جانب كرة القد -
عيوة الركبي ليغ والركبي يونيون، أو كان إجمالي األلعاب المرخصوة علوى هوذا الملعوب للجم

نفسها أو سواها  ثالثوة ألعواب لألصوحاء، فإنوه ال يجووز التورخيص عليوه لكورة القودم العاديوة 
 لذوي االحتياجات الخاصة إال للجمعية المالكة فقط.

إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار  -
  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالحيته ال تقول عون ثوال

الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 
 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

اهما معاً إلغاء االتفاق ألي سوبب تإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للملعب أو كل -
ديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء من األسباب أو تع

 أو تعديل االتفاق األول.

 
  (:Futsalكرة القدم للصاالت ) .7
واصووفات الملووذوي االحتياجووات الخاصووة  التوورخيص لرياضووة كوورة القوودم للصوواالتتضوومن ي -

 لألصحاء.  نفسها المعتمدة للرياضة نفسها
لألصحاء أو لوذوي االحتياجوات الخاصوة  كرة القدم للصاالتة يمكن استخدام الملعب لرياض -

ا، والتووي يتوجووب أن تحصوول علووى الموورخص لهووا فيهووجمعيووة الموون قبوول اهمووا معوواً تأو لكل
 الترخيص لكل منهما.  



- 57- 

القوودم للعبتووين رياضوويتين إضووافيتين إلووى جانووب كوورة لألصووحاء إذا كووان الملعووب مسووتخدماً  -
لمرخصة على هذا الملعب للجمعية نفسها أو سواها ثالثة كان إجمالي األلعاب ا وأ للصاالت
كورة القودم لوذوي االحتياجوات الخاصوة إال التورخيص عليوه ل، فإنوه ال يجووز لألصحاء ألعاب

 فقط. المالكةللجمعية 

إذا كان الملعب مملوكاً من جهة ما، وسمحت لجهة أخرى باستخدامه إما بموجب عقد إيجار  -
يته ال تقول عون ثوال  سونوات أو اتفواق مصوادق عليوه لودى سنوي مسوجل فوي البلديوة صوالح

الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات، يكون على الجهتين المالكة والمسوتأجرة تزويود 
 الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق بينهما.

 اهما معاً إلغاء االتفاق ألي سوببتإذا قررت الجهة المالكة أو الجهة المستخدمة للملعب أو كل -
من األسباب أو تعديله، يتوجب عليهما إبالغ الوزارة بصورة مصدقة عن االتفاق على إلغاء 

 أو تعديل االتفاق األول.

 
 الهدفكرة  .23
م، 11م وعرضوها ال يقول عون 79م علوى األقول وطولهوا ال يقول عون 2قاعة مقفلوة ارتفاعهوا  -

 م.0 هام وعرض15 طولهاوفيها مساحة لعب 

 أو أعمدة. الجانبية والخلفية فارغة تماماً من أية عوائق اهوتراجعات القاعةكون فضاء ي -

 
 كما يلي:الملعب تكون شروط استخدام 

 .اإال من قبل الجمعية المرخص لها فيه كرة الهد للعبة القاعة يمكن استخدام ال  -
 

 الهوكي األرضي .24
ها م وعرضو57م على األقل وطولهوا ال يقول عون 2قاعة مقفلة ذات أرضية خشبية ارتفاعها  -

 م.79 هام وعرض59 طولهام، وفيها مساحة لعب 77ال يقل عن 

 أو أعمدة. الجانبية والخلفية فارغة تماماً من أية عوائق اوتراجعاته القاعةكون فضاء ي -

 
 كما يلي:الملعب تكون شروط استخدام 

 .اإال من قبل الجمعية المرخص لها فيه الهوكي األرضيللعبة القاعة يمكن استخدام ال  -
 
تعتمد الشروط الفنية اإلضافية نفسها الواردة في المادة الثالثة من هذا  :الرابعة عشرة دةامال

القرار في األلعاب الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة، وتضم ألعاب البوتشي وكرة الهد  
 .والهوكي األرضي إلى الفئة الثالثة المشار إليها في المادة نفسها

 
للمقاييس لوارد ذكرها أعاله وفقآ ا المواصفات والشروطل ديعت كنيم :عشرةالخامسة  دةماال

ن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير ع رت تصدرارابقالمعتمدة دوليآ أو سواها 
 العام للشباب والرياضة.

 
لشروط الفنية والخاصة للترخيص بممارسة األلعاب الرياضية ا ددحت :عشرةالسادسة  دةماال

ن ع ردتصتياجات الخاصة التي لم يرد ذكرها في هذا القرار بقرارات تنظيمية الحقة لذوي االح
 وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

 
وفووق لووذوي االحتياجووات الخاصووة يمكوون التوورخيص أليووة لعبووة رياضووية  :السااابعة عشاارة دةماااال

حية الخاصة أو المدارس أو الجامعات الخاصة شريطة أن األصول في المراكز أو المرافق السيا
 يكون الترخيص باسم المركز أو المرفق أو المدرسة أو الجامعة دون أي جهة أخرى.
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 الرياضي العام لذوي االحتياجات الخاصة:د حاتعلى اإلب توجي :عشرةالثامنة  دةماال
ا القرار علوى أن يكوون رئويس تشكيل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية معتمدة بموجب هذ -

التووي يترأسووها حكموواً أحوود أعضوواء الهيئووة اإلداريووة كوول لجنووة عضووواً فووي اللجنووة الفنيووة العليووا 
 لالتحاد. 

مية وكيفيوة سورلنظام فني لكل لعبة يتم بموجبه تحديد المسابقات والبطوالت السونوية ا عضو -
موافقووة وزارة موود إال بعوود تعة، علووى أن ال يصووهووا وتنظيمهووا وآلياتهووا وشووروطها الخائإجرا

، وعلى أن يقوم االتحاد بإبالغ الجمعيات المعنية به قبل شوهر علوى األقول الشباب والرياضة
 من بدء الموسم الرياضي.

بأسوماء الجمعيوات بعود انتهواء الموسوم الرياضوي إلوى وزارة الشوباب والرياضوة تقديم الئحوة  -
 . ةاإللزاميالرسمية السنوية ت والبطالالمسابقات و يفشتراك الا التي تخلفت عن

معيوة كول جعلوى  72/3/7222تواريخ  711تطبق أحكام الموادة التاسوعة مون المرسووم رقوم  -
وتطبوق أحكوام ، ةاإللزاميوالرسومية السونوية ت والبطوالالمسابقات و يفاالشتراك عن تتخل  

المسووابقات اء   عوون إجوورخلووالمووادة الخامسووة عشوورة موون المرسوووم نفسووه علووى كوول اتحوواد يت
ويتوجوب تبريور سوبب التخلو  خطيواً الرسمية المقررة في النظوام الفنوي السنوية ت والبطالو

 .بموجب كتاب يوجه إلى وزارة الشباب والرياضة لهذه الغاية
 

ي األلعاب فالرسمية السنوية ت والبطالالمسابقات ون تقام أ جبي :عشرة التاسعة دةماال
ة وفقاً لتلك المعتمدة من نينوقااصفات موت ذا كنماأ فيية لذوي االحتياجات الخاصة اضريال

 االتحادات الدولية.
 

تنظيم دورات التدريب  الرياضي العام لذوي االحتياجات الخاصةيمكن لالتحاد : العشرون دةماال
بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة قبل شهر على األقل من موعد واإلعداد، على أن يتقدم 
 رفقاً ب :البدء في تنفيذ الدورة م

 بيان يحدد المكان الذي ستقام فيه الدورة وطبيعتها. .1
 منهاج الدورة. .7
المختصة محلياً أسماء المحاضرين الذين يتوجب أن يكونوا معترفاً بهم من المراجع  .3

 .أو دولياً 
ترد الوزارة بالموافقة على إقامة الدورة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خالل 

 هلة تعتبر الدورة قائمة.هذه الم
المعتمد فيها ومن االتحاد )أو المحاضرين( تصدر الشهادة الخاصة بالدورة موقعة من المحاضر 

 ومن الوزارة، وال تعتمد إال إذا كانت كذلك.
 

خ نفاذ المرسوم رقم ريتاب المدربون الرياضيون العاملونع خض: يالحادية والعشرون دةماال
والذين ال  االتحاد الرياضي العام لذوي االحتياجات الخاصة في 72/3/7222 تاريخ 711

تدريبية بالتنسيق بين  اتردوى إل ركومذالالمرسوم  يف انصوص عنهميحملون الشهادات ال
، ويمن  المشاركون الناجحون فيها العشرونالوزارة واالتحاد وفق الشروط الواردة في المادة 

 بنهايتها شهادات اختصاص.
 

المدرسية والجامعية ضمن المدارس الرياضية تبقى النشاطات : العشروننية والثا دةماال
 يمنع الترخيص للجمعيات الرياضية، ووالجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي

 على المنشآت التابعة للمدارس أو الجامعات الرسمية.لذوي االحتياجات الخاصة 
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على المنشآت التابعة لذوي االحتياجات الخاصة ة كما يمنع الترخيص للجمعيات الرياضي
 للمؤسسات الرياضية الرسمية باستثناء البلدية منها.

 

 الثالثل صالف
 ها والدليالت والمرشدات واتحادهادإتحاو ةافكشال اتعيجم

 

تاريخ  711ي المرسوم رقم ف افة إلى الشروط الواردةضاإلب :والعشرون الثالثة دةماال
الكشفية  ة الساعية للترخيص لممارسة األنشطةتتوفر لدى الجمعي يجب أن 72/1/7992

 ية:اللتا ة والخاصةنيلفا الشروط واإلرشادية
 

مدة ال  اإلرشادي أوقد مارسوا العمل الكشفي  واإلرشاديةالكشفية  ةالجمعي ومؤسسأن يكون  -
قيوادي فوي مركوز  اإلنوا  إلوىتقل عن خمس سنوات بالنسبة للذكور وثال  سونوات بالنسوبة 

عضووو  أومفوووض  –عضووو مجلووس مفوضووية عامووة  –قيووادة عامووة  أو إداريووة)عضووو هيئووة 
تصودق  أنشهادة تودريب قائود(، علوى ل مالً اح –وحدة كشفية  أوقائد فوج  –مفوضية منطقة 

 الخبرة من وزارة الشباب والرياضة. إفادات
 

ومهووام وآليووة عموول د صووالحيات يووحدت اإلرشووادية أوللجمعيووة الكشووفية  يتضوومن النظووام العووام -
 وتشكيل الهيئات التالية: 

 .المفوضية العامة 

  مفوضية تنمية القيادات. أومفوضية التدريب 

  مفوضية تنمية المراحل. أومفوضية البرامج 

  المناطق وقيادات األفواج والوحدات. أومفوضيات المحافظات 

 .نظام المجموعات الصغيرة 
 

عمليوة تكوريس  إتموامد آليوة وشوروط يحدت اإلرشادية أوللجمعية الكشفية يتضمن النظام العام  -
 : مع مراعاة أن يكون القائد المكرسالقادة والقائدات، 

 تخطى الثامنة عشرة من عمره. قد 

  جنحة شائنة. أومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية 

  سنوات الجمعية ما ال يقل عن خمس سنوات للذكور وثال   إلىقد مضى على انضمامه
 .لدنا 

  الفنية. أو اإلداريةالمجاالت  إحدىقد خضع لدورة تدريبية للقادة في 

  القيادة العامة على التكريس في جلسة رسمية. اإلداريةموافقة الهيئة قد حظي على / 

القادة المكرسين خوالل خمسوة عشور يومواً  أسماءتبليغ وزارة الشباب والرياضة على أن يتم 
 / القيادة العامة على التكريس. اإلداريةئة من تاريخ قرار الهي

 

 تلوكأنظموة مسوتقاة وغيور متعارضوة موع  اإلرشادية أوالكشفية للجمعية يتضمن النظام العام  -
 : تتعلق ب المعتمدة لدى اتحاد كشا  لبنان واالتحاد اللبناني للمرشدات والدليالت، 

 .التأهيل والتدرج الكشفي والقيادي 

 احل.المناهج الكشفية للمر 

 .األلبسة والشارات واألعالم والدرجات والرتب والمراسم 

 .األوسمة 

 .المحاكمة والعقوبات 
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سوووة النشووواطات الكشوووفية منشوووأة مخصصوووة لممار واإلرشووواديةلجمعيوووة الكشوووفية أن يكوووون ل -
 الشروط التالية:  مع مراعاةمركز للتدريب  أومخيم صيفي والتدريبية على شكل 

 :المخيم الصيفي الدائم 
o ومحاطواً بحودود ظواهرة  إليوهالوصوول  متمتعواً بسوهولةيكون ذا مناخ صحي سليم  أن

 خطر. أيوبمنأى عن 
o قامة سهرة النار.إان يضم ساحة او اكثر للتخييم واخرى للتدريب ورفع العلم و 
o وافية. تان تتوفر فيه االنارة الكهربائية المناسبة ومياه الشفة والخدمة بكميا 
o وشات ودورات مياه ومغاسل وفقاً للنسب التالية على األقلان تتوفر فيه حمامات ود: 

  اشخاص. 19دو  ماء واحد لكل 

  اشخاص. 19حنفية مياه واحدة لكل 

  اشخاص. 19دورة مياه واحدة لكل 

 .حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة 
o  مطبخ مزود بالمعدات واألدوات واألواني المطبخية الالزمة.أن يتوفر فيه 
o مركز اسعا  اولي.فر فيه أن يتو 
o .ان يكون ملكاً او ايجاراً او حسب اتفاقية قانونية مصدقة لدة كاتب العدل 
o  ةواحدة مرخص ةجمعيأن ال يتم استخدامه إال من قبل. 

 :مركز التدريب 
o  يتوفر فيه مقر ادارة مع المرافق الخاصة به.أن 
o  شخصوا ً، علوى ان ال  نخمسة وثالثيغر  منامة تستقبل ما ال يقل عن أن يتوفر فيه

 يزيد عدد األشخاص في الغرفة الواحدة عن سبعة اشخاص.
o  مغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالذكور وأخرى خاصة أن يتوفر فيه

 باالنا  وذات ابواب منفصلة.
o  قاعوة عاموة مشوتركة او صوالون اسوتقبال يحتووي علوى جهواز تلفزيوون أن يتووفر فيوه

 وهات .
o شخصووا ً علووى األقوول، موووزودة  لخمسوووة وثالثووينقاعووة كبوورى، تتسووع ه أن يتوووفر فيوو

 بالطاوالت والكراسي واأللواح.
o  شخصاً. 17ثال  قاعات على األقل تستوعب اجتماعات ما ال يقل عن أن يتوفر فيه 
o  الطهووي وملحووق بووه قاعووة طعووام  وأدواتمطووبخ مووزود بطبوواخ وثالجووة أن يتوووفر فيووه

 شخصاً على األقل. وثالثين لخمسةمزودة بالطاوالت والكراسي 
o زمووة وميوواه الشووفة والخدمووة بكميووات الالكهربائيووة ال باإلنووارة اً يكووون المركووز مووزود أن

 وافية.
o سند ملكية باسم الجمعية أو مستأجراً بموجب عقد  إلىيكون مركز التدريب مسنداً  أن

ق إيجار سنوي مسجل في البلدية صالحيته ال تقل عن ثال  سونوات أو اتفواق مصواد
  عليه لدى الكاتب العدل ال تقل مدته عن ثال  سنوات.

o  المشاركة في مركز تدريب واحد. أويمكن لجمعيتين مرخصتين استخدام أنه 
 

سوونة موون توواريخ  أقصوواهافووي مهلووة تووودع الوووزارة  أن واإلرشوواديةعلووى الجمعيووات الكشووفية  -
 صدور قرار الترخيص ما يلي: 

 :لوائ  المنتسبين وفقاً لما يلي 
o /499.منتسب فيما يخص جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة / 
o /199.منتسبة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليالت / 
o  وحدة كشفية فيما يخص جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة. 79ما ال يقل عن 
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o / وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليالت.14ما ال يقل عن / 
o /79قائد )شارة خشبية( او شهادة معتر  بها دولياً فيما يخوص  / قائداً يحملون شهادة

 جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة.
o /14 قائدة يحملن شهادة دورة تدريب متقدم او شهادة معتر  بهوا دوليواً فيموا يخوص /

 جمعيات المرشدات والدليالت.
o /5بي الوحدات لمدر اً / مدربين على األقل يحملون شهادة مدرب قائد معتر  بها دولي

من بيونهم علوى األقول مودرب واحود لمودربي قوادة الوحودات )قائود تودريب دولوي( فيموا 
 يخص جمعيات الكشافة والجمعيات المختلطة.

o /1 مدربات يحملن شهادة قائدة متقدمة معتر  بها دولياً مون بيونهن مفوضوة تودريب /
 واحدة على األقل فيما يخص جمعيات المرشدات والدليالت.

  غيور المحافظوة التوي يوجود  أخورىالفرع الثاني في محافظوة  أوللمركز  إشغالمستندات
فيها المركز الرئيسي وذلك ضمن الشروط الواردة في البند السادس من الموادة الخامسوة 

 .72/1/7992تاريخ  711من المرسوم رقم 

 تتناسوب وعودد وحوداتها، علوى أن يكوون نصو  عودد التوي دوات األتجهيزات والئحة بوال
 حدات التي تتأل  منها الجمعية على األقل مجهزاً تجهيزاً كامالً.الو

 

 الرابعل فصال
 واتحاداتهااب شبال اتعيجم

 

تاريخ  711سوم رقم مرلواردة في الافة إلى الشروط ضاإلبا :والعشرون الرابعة دةماال
 ةلممارسة النشاطات الشبابية الساعية للترخيص ، يجب أن تتوفر لدى الجمعي72/1/7992
 :لنوع النشاطآ فقو ط الفنية والخاصة التاليةرولشا داتهاحاإتو
 

 :جمعيات نشاطات الهواء الطلق
"جمعيووات نشوواطات تسوولق الصووخور والنووزول علووى الحبووال" و "جمعيووات : وهووي علووى نوووعين

أو بواسوطة المثلوو  الطووائر  PARAPENTEالطيوران الشووراعي بواسوطة مظووالت المنحوودرات 
Delta Plane." 

 

 :تسلق الصخور والنزول على الحبال نشاطات جمعيات -

  سووتعمال األرض المهيووأة لمثوول هووذا النشوواط موون األمووالك الخاصووة او العامووة او الاذن
 المالك البلدية.

  عقد اتفاق مع خبير مختص حاصل علوى شوهادةLEAD CLIMBING  صوادرة عون
.  َ  جهة صالحة ومعتر  بها رسميا ً

 . عقد تأمين سنوي ضد الحواد 

  من عدم تعاطي المشاركين في النشاط للكحول والمنشوطات والتودخين قبول واثنواء التأكد
 ممارسة النشاط.

 .التأكد من عدم ممارسة اي من المشاركين في النشاط اال بحضور مشر  او مدرب 

  التالية: المعداتوجود 
o  مم.11م وسماكة  49من الحرير او الكرمنتال، بطول  7حبل عدد 
o مم، تستعمل للتثبيت.2م وسماكة 4، بطول 4دد حبل حرير او كرمنتال ع 
o  19كرسي امان عدد. 
o  19غطاء واقي للرأس )كالذي يستعمله  راكب الدراجة النارية( عدد. 
o  اجواز. 19قفازات جلدية متينة لوقاية األيدي عند النزول عدد 
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o  9كرابينرز )شنكل( بقفل عدد. 
o  17كرابينرز )شنكل( بدون قفل عدد. 
o  تستعمل في نظام األمان. 7قطعة باالي عدد 

 :وجود قطعة على األقل من المعدات التالية 
o ROCK .لتثبيت حبل األمان 
o HEXCENTRICS .لتثبيت حبل األمان في شقوق الصخر 
o FRIEND  في شقوق الصخر.لتثبيت حبل األمان 
o NUT KEY  قطعوووة مووون الحديووود تسوووتعمل لنوووزع ادوات التثبيوووت مووون بوووين تشوووقق

 الصخور.
o TAPE SLING ا  خاص بشكل الحبل لتثبيت حبل األمان.قم 

 

)وهووو عبووارة  PARAPENTEبواسووطة مظووالت المنحوودرات  الطيووران الشووراعيجمعيووات  -
عن اقوالع وتحليوق بواسوطة جنواح لوين مفتووح مون قبول لهوذ الغورض وذلوك باالسوتعانة بقووة 

 االنسان المجردة(:

 خوذة امان. 

 .حذاء أمان 

 .حيازة وسيلة اتصال السلكية 

 صال صوتية لربط مناطق االقالع والهبوط للتوجيه خالل الطيران.وسائل ات 

 .حيازة ممارس هذا النشاط على شهادة مظلي المنحدرات 

 .حيازة ممارس هذا النشاط على تقرير طبي يؤكد امكانية ممارسته لهذا النشاط 

  لكول المنتسوبين للجمعيوة او عقود توأمين فوردي لمموارس  عقد تأمين سنوي ضد الحوواد
 .اطالنش

  مون  مظلوة المنحودراتإتحوادي لعقد اتفاق مع خبير مختص حاصل علوى شوهادة مودرب
 وفق األصول.محلياً مصادق عليها دولياً و جهة معتر  بها

 اعضاء علوى األقول مون ذوي  2عضو، بينهم  59تأل  الهيئة العامة من اكثر يجب أن ت
 .االختصاص ومجازين بشهادات فنية وفق األنظمة الدولية للنشاط

  يجووب أن يكووون حقوول اإلقووالع والهبوووط خاليوواً موون أيووة عوائووق ومجهووزاً بآلووة تحوودد اتجوواه
 الهواء.

 .يجب أن تكون عدة الطيران متناسبة مع طول ووزن الطيار 

 
يتوجب على االتحادات المعنية بنشاطات الهواء الطلق وضع الشروط الفنيوة للشوهادات الخاصوة 

 .موافقة وزارة الشباب والرياضةافذة إال بعد بالمدربين، لكنها ال تصب  معتمدة ون
 

 اب:بالشت يوبت انشاط
 أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب.أن تراعي في صياغة نظامها العام  -

يكون مقر بيوت الشوباب المسوند إلوى سوند ملكيوة باسوم الجمعيوة أو عقود ايجوار مسوجل فوي  أن -
 دل ال تقل مدته عن ثال  سنوات مجهزاً ب :البلدية أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب الع

 .مقر لددارة مع المرافق الخاصة به 

  غر  منامة ومغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالشبان ذات مدخل خاص
 بها، بمعدل مدخل خاص لكل ستة نزالء.
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  غوور  منامووة ومغاسوول وحمامووات ميوواه سوواخنة ومنتفعووات خاصووة بالشووابات ذات موودخل
بمعدل مدخل خاص لكل ستة نزالء، وذلك في حال كان بيت الشباب يستقبل  خاص بها،

 نزالء من الجنسين.

 .قاعة مشتركة لمشاهدة التلفزيون أو ممارسة األنشطة المشتركة 

  مطوبخ متطوور  عوون مكووان النوووم لووه بوواب خوواص، علووى أن يكووون مجهووزاً بطبوواخ وبووراد
 إلستعمال النزالء.

 زيل عن أربعة أمتار مكعبة تقريباً.أن ال يقل المجال الحيوي لكل ن 

 .أن ال يقل عدد األسرة في بيت الشباب عن خمسة عشر سريراً كحد أدنى 

  أن ال يزيد عدد األسرة في الغرفة الواحدة عن ثمانية مع مراعاة مساحة الغرفة والمجال
 الحيوي الكافي لكل نزيل.

 قدوم النزيل. عند النظيفة  شاقديم األغطية والشرت بوجو 

  أن تزود كل غرفة باإلضاءة المناسبة وبوسائل التدفئة والتهوئة الضرورية وخزائن 

 .ومرايا 

  أن تتوفر مياه الشفة، على أن تخضع المياه لفحص مخبوري قبول التورخيص، وأن ترفوق
 صورة عن نتيجة الفحص مع طلب الترخيص.

 بت لسوما عودا يووم اعشرين من كل يوم لعة الرابعة واساالي بيت فب البواأ للتزام بقفالا
 حي  يبقى مفتوحآ حتى الساعة الثانية فجرا ً.

 المجهزة وفق المعايير المعتمدة دولياً. علبة االسعافات األولية 
 
 
 :والشباب دشاطات صيفيات األوالن
 وفر جمعيات نشاطات صيفيات األوالد والشباب الشروط التالية:ت أنب يج -

  منشوط  لدعم  بعسمو ممرضة ومنشطونور إدارة النشاط مدير ومساعد مديى لويتأن
 .فتى وشاب 17ومنشط واحد لكل  أوالدواحد لكل عشرة 

  سنة. 15سنة والمنشط عن  71أن ال يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 

 دات إختصوواص اأن يكونووا حوائزين علووى شوه نيوالمنشووطالموودير ومسواعده  يفو رطشوتي
 .ئزة على شهادة طبيةمن الوزارة، وبالممرضة أن تكون حامعتر  بها 

 

 فيما يتعلق بالشروط الفنية الواجب توافرها لتصني  المشرفين على األنشطة الالصفية: -

 :المدرب 
o .يكون حائزاً على شهادة موجه بمراحلها الثالثة 
o .يكون متمتعاً بالقدرات التقنية والتربوية والتخطيط والتنظيم والتنفيذ 
o حضير والقيادة لدورات إعداد منشطين.يكون قد ساعد مرتين على األقل في الت 
o .يكون قد ترأس إدارة دورة إعداد منشطين مرتين على األقل  

 المدير ومساعده: 
o .يكون قد شارك في دورة إعداد منشطين 
o .يكون قد شارك في ثال  دورات للمنشطين 
o .يكون قد شارك في دورة إعداد مدربين 
o ين.يكون قد شارك في التدريب في دورات إعداد منشط 
o .يكون قد شارك في دورة إعداد منسقين أو مدراء لألنشطة الالصفية 

 نشطلما: 
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o  يكون حائزاً على شهادة اشتراك في دورة منشطين تتناول مهارات القيادة والتواصول
واإلصغاء وحسون اإلرسوال واإلقنواع ودقوة المالحظوة مون جمعيوة أو مؤسسوة شوبابية 

 ارة.معتر  بها رسمياً ومصادق عليها من الوز
o .يكون قد شارك في دورة إعداد منشطين 
o  نشاط نهاري(. –يكون قد شارك كمنشط في أكثر من ثالثة أنشطة )صيفية أوالد 
o .يكون ذو خبرة في التحضير واإلعداد لدورة منشطين 

 

ال تقتصر دورات التدريب التي تنفذها الجمعية على إعداد المشرفين على األنشطة الالصفية  -
دورات متخصصوة فوي شوؤون اإلدارة أو التربيوة أو حقووق اإلنسوان أو حول بل تتعداها إلوى 

النزاعوات أو المواطنوة أو مهوارات القيوادة أو البيئوة، وهووذا التعوداد هوو علوى سوبيل المثووال ال 
 الحصر.

 

 :الجمعيات التدريبية لألنشطة الشبابية
 الية:تال طية الشروبيرتوفر جمعيات نشاطات الدورات التد أنب يج

 تووي اللتووي تقيمهووا مووع البوورامج والمنوواهج االتدريبيووة ت رادوهج الووومنوواوافووق بوورامج تتن أ
 لشباب والرياضة.وزارة اتعتمدها 

 تقيمهوا  الرياضة الئحة المشواركين فوي الودورات التدريبيوة التويواب بلشا وزارةلغ بت نأ
لكول  مل ومحل وتاريخ الووالدة والمسوتوى العلموي والمهنوةكامبين فيها بوضوح اإلسم ال

 منهم وذلك  خالل مهلة أسبوع على األكثر من بداية كل دورة .

 ة مونتدريبية التي تقيمها موقعلت اائج الدوراتنلشباب والرياضة الئحة با وزارةبلغ ت أن 
كول مشوارك فيهوا وفقوآ لموا  يمعليها مبين فيها بوضوح درجة تقيو الذين أشرفوا ينربالمد
 ممتاز -جداً  ديج –جيد  - ولقبم –ط وس – ي ضع يلي:

 لحووائزين درجووة مقبووول ومووا فوووق فووي الوودورات التدريبيووة المووذكورة التقوودم إلووى ل نكوومي
نيل الشهادات  اضة من أجلريالو لشبابا وزارةلتي تجريها اات راإلختبا وأ اإلمتحانات

منسوقين والمودربين والعواملين فوي مجوال النشواطات الموذكورة إذا الالرسمية للمنشوطين و
 سائر الشروط المحددة لذلك.توفرت فيهم 

 
 الخامسل لفصا

 م ختاميةأحكا
 
داتها المنشأة قبل حااتو ابية والكشفيةشبالو ةجمعيات الرياضيلا ىلع :العشرونو الخامسة دةماال

ال يحق  ه، على أنة أشهرتفي مهلة سه امحكأعها وفق   وضن تصحأصدور هذا القرار 
 اد المختصتحدل أعمال أي جمعية عموميةي ف ركتشاللجمعيات المخالفة الحكام هذا القرار أن 

ة. زمالال ةاصلخواانونية وتأمين الشروط الفنية قد تسوية أوضاعها البع إالها أو نشاطاتها ابلعبأ
المرسوم  التاسعة منحددة، تطبق احكام المادة مال ةوفي حال عدم تسوية الوضع خالل المهل

 .النافذ حكماً  72/1/7992تاريخ  711
 
هذا القرار والتي ال تتوافق  ماجميع القرارات المخالفة ألحكى لغت :والعشرون السادسة دةماال

 مع مضمونه.
 
 لحاجة، ويعمل به إعتباراً   ا عوتد  حيهذا القرار ويبلغ ر نشي :العشرونو ةبعالسا دةماال
 ريدة الرسمية %جال يريخ نشره فتان م
 
 



- 49- 

         
 
 

 7992تموز  79 فيت روبي
 لشباب والرياضةا يروز        

                                
 

 ت د فتف احم     


