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ململكٍة عازمةقيادٌة حازمة   

“إن ثروتنا األوىل التي ال تعادلها ثروة مهام بلغت، شعب 
طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بالدنا وضامن مستقبلها 

بعون الله”.
 ويل العهد صاحب السمو املليك

 األمري محمد بن سلامن

“اململكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز 
رخاء املواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، 

والتيسري عىل املواطن لتحقيق مختلف املتطلبات التي تكفل 
له حياة كرمية بإذن الله”.

خادم الحرمني الرشيفني 

امللك سلامن بن عبد العزيز 
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1”، وكذلــك اختيــار الريــاض لتنظيــم دورة األلعــاب  يف عــامل ســباقات الســيارات “الفورمــوال 
اآلســيوية 2034 ألول مــرة، وهــذا تأكيــد لالهتــامم الــذي يحظــى بــه القطــاع الريــايض، والدعــم 
غــري املســبوق والحــرص عــىل تذليــل كافــة الصعــاب التــي أمثــرت عــن قفــزات نوعيــة ومتنوعــة، 

ســاهمت يف نهضــة الرياضــة باململكــة، ورفعــت مــن نســبة اهتــامم املجتمــع بهــا.

ختاًمــا، ال يســعني إال أن أكــرر وأقــدم خالــص شــكري وامتنــاين ملــوالي خــادم الحرمــني الرشيفــني 
وســمو ويل عهــده األمــني ـ رعاهــام اللــه ـ عــىل الدعــم والحــرص، واملتابعــة التــي نعتربهــا 
يف وزارة الرياضــة هــي املحفــز الحقيقــي، ومتكيًنــا للجهــود املبذولــة لوصــول الوطــن الغــايل 

ألعــىل املراتــب بــني الــدول، عــىل كافــة األصعــدة واملجــاالت.

عبدالعزيز بن تريك الفيصل

وزير الرياضة

أصالــًة عــن نفــي وبالنيابــة عــن منســويب وزارة الرياضــة والقطاع الريــايض، أرفع ملقــام موالي 
، وســيدي ويل العهــد األمري  خــادم الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــزـ  رعــاه اللــهـ 
ــنوي  ــر الس ــه ـ، التقري ــه الل ــاع ـ حفظ ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــلامن، نائ ــن س ــد ب محم
ــتضافات  ــازات واالس ــن اإلنج ــد م ــه العدي ــل يف طيات ــذي حم ــام 1441/1442هـــ )2020م(، وال للع
واملبــادرات التــي نجحــت ـ بعــد توفيــق اللــه ـ ثــم بفضــل الدعــم غــري املحــدود للقطــاع الريــايض 

بشــكل عــام، والتــي ســيتم رسدهــا خــالل هــذا التقريــر. 

كان العــام 2020م اســتثنائيًّا جــرّاء الجائحــة العامليــة، جائحــة فــريوس كورونــا COVID-19، واختبــاًرا 
حقيقيًّــا لــكل دول العــامل، والســيام املناســبات والفعاليــات التــي يتبناهــا القطــاع الريــايض 
ــم  ــم بدع ــه ـ ث ــل الل ــا ـ بفض ــاب، إال أن مملكتن ــف األلع ــة يف مختل ــة والقاري ــابقات املحلي واملس
قيــادة مــوالي خــادم الحرمــني الرشيفــني، واهتــامم ومتابعــة ســمو ســيدي ويل العهــد ـ 
حفظهــام اللــه ـ، اســتمرت يف الســري بخطــى ثابتــة نحــو تحقيــق مســتهدفات رؤيــة ســيدي ويل 
العهــد “رؤيــة اململكــة 2030”، واالســتدامة يف بنــاء مجتمــع صحــي حيــوي، وزيــادة املامرســني 
الرياضيــني يف أرجــاء وطننــا الغــايل، بجانــب الرســائل التوعويــة التــي ســاهمت مــن خاللهــا وزارة 
الرياضــة، بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة خــالل األشــهر األوىل مــن الجائحــة وحتــى وقتنــا هــذا، 
يف الحــدِّ مــن انتشــار الفــريوس، والتوعيــة الذهنيــة للمواطــن واملقيــم بتطبيــق كافــة االحــرتازات 

الوقائيــة.

ــات  ــتضافة الفعالي ــمني يف اس ــل موس ــه قب ــا بدأت ــة م ــل اململك ــهل أن تواص ــن الس ــن م مل يك
العامليــة، التــي وجهــت مــن خاللهــا بوصلــة العــامل نحــو املســاحات الشاســعة يف مملكــة الخــري، 
عــرب مناطقهــا مبختلــف مناخهــا وطبيعتهــا، واســتضافة نجــوم العــامل يف مختلــف األلعــاب 
ــة، والتواصــل  ــة العامليّ واملســابقات، إال أننــا ـ بفضــل اللــه ـ ومــع تطبيقنــا ألعــىل املعايــري الصحيّ
الدائــم مــع االتحــادات واملنظــامت العامليــة، وبدعــم حكومتنــا الرشــيدة، متكّنــا من تدشــني واحدة 
ــا باملواهــب  مــن أكــرب األكادمييــات يف العــامل عــرب مــرشوع وطنــي “أكادمييــة مهــد”، إميانًــا منَّ
وصناعــة األبطــال ملســتقبل ريــايض حافــل باإلنجــازات، وجيــل مبنــي عــىل أســس رياضيــة مبختلــف 
األلعــاب، باإلضافــة إىل اســتقبال أبطــال العــامل يف الراليــات عــرب رايل داكار، ونجــوم كــرة الســلة 
ــة  ــرب بطول ــتضافة أك ــام 2020 يف اس ــالل الع ــد ـ خ ــه الحم ــازت ـ ولل ــة ف ــام أن اململك ــة. ك الثالثي

برؤيتكم ودعمكم... 

تستمّر رياضتنا يف النمو

مبناسبة إصدار التقرير السنوي لوزارة الرياضة 

للعام 2020م
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التحول من هيئة

إىل وزارة
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1
 وزارة الرياضة

 يف عام 2020



مساهمة الرياضة 
يف رؤية 2030

 الرياضة هي أحد الركائز الرئيسة للمحور األول يف رؤية اململكة 2030 الذي يركّز عىل بناء

مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحي، ومحيط يتيح العيش يف بيئة إيجابية وجاذبة

مبادرات الوزارة

 تحت رؤية 2030 

 تعمل وزارة الرياضة عىل 20 مبادرة تحت مظلة برنامج جودة
الحياة، الذي يعد واحًدا من 13 برنامًجا لتحقيق رؤية 2030

 برنامج تطوير
رياضيي النخبة

 تطوير الرياضة
 الباراملبية

 زيادة شعبية
 الرياضات ورفع

 نسبة املشاهدة

مجتمع حيوي

 تعزيز وزيادة
 األنشطة الرياضية

للوافدين

 أماكن رياضية
حيوية

 روابط مشجعي
 األندية الرياضية

السعودية

 التحول
 الرقمي
 للقطاع

الريايض

 بناء مراكز تدريب
 النخبة الرياضية

 املتخصصة

 تهيئة املنشآت
لحضور العائالت/
النساء للفعاليات

 تشجيع
 القطاع الخاص

 للمساهمة يف
 تنمية القطاع

الريايض
 تطوير األكادمييات

الرياضية

 دعم وتطوير
 االتحادات
الرياضية

 متكني املرأة
 للمساهمة يف

 منظومة الرياضة

 تطوير وتنفيذ
 اسرتاتيجية قطاع

الرياضة

 إقامة واستضافة
 فعاليات رياضية

عاملية

 تطوير وتنفيذ
 اسرتاتيجية

التدريب الوطني

 تحسني تجربة
 الحضور للمباريات

 والفعاليات
الرياضية

 تطوير وتفعيل
 املنشآت
الرياضية

 تطوير حوكمة
 ومنوذج تشغيل

الصندوق الريايض
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وطن طموح اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي

محاور الرؤية

 واحد من 13 برنامًجا

 لتحقيق رؤية 2030

 أهداف املستوى الثاين: 27 هدفاً

 أهداف املستوى الثالث: 96 هدفاً

 تعزيز مامرسة األنشطة
الرياضية يف املجتمع

تحقيق التميز يف عدة
رياضات إقليميًا وعامليًا 

 تحسني الظروف
املعيشية للوافدين

األهداف التي تساهم وزارة الرياضة يف تحقيقها

“نجحــت اململكــة يف تقويــة البنيــة التحتيــة الســتضافة أقــوى وأكــرب الفعاليــات 
واملناســبات الرياضيــة بعــد النجــاح الكبــري الــذي تحقــق ســابًقا بدعــم غــري محــدود 
مــن حكومتنــا الرشــيدة حتــى أصبحــت اليــوم وبظــروف مختلفــة وتحديــات أن تنظــم 
ــربون  ــن يعت ــن الذي ــات الوط ــاء وبن ــق أبن ــن طري ــعودية ع ــد س ــات بي ــس الفعالي نف

اليــوم أهــم مقومــات اململكــة ورواد رؤيــة اململكــة 2030 ”

 عبداإلله بن سعد الدالك

معايل مساعد وزير الرياضة



املواءمة االسرتاتيجية

عقًدا متت مراجعتهم ومواءمتهم اسرتاتيجيًا تحقيًقا ملستهدفات املبادرات 25

مؤرشات األداء
مؤرشات األداء التي تقوم الوزارة بقياسها ومن خللها تحقق األهداف 

االسرتاتيجية لرؤية اململكة 2030

تم إنشاء مكتب تحقيق الرؤية يف وزارة الرياضة ليتوىل مسؤولية دعم التخطيط وتحقيق األثر 

االسرتاتيجي وضامن إنجاز املبادرات التي تندرج ضمن برامج تحقيق رؤية اململكة 2030 وبالرغم 

من تأثريات جائحة كورونا خلل العام 2020 إال أن مسرية مبادرات وزارة الرياضة استمرت بخطى 

ثابتة يف تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بدعم من سمو وزير الرياضة – حفظه الله-.

نسب الرصف والتعاقد

 نسبة الرصف خالل 
عام 2020

  عقًدا

 بلغت نسبة الرصف يف املبادرات 90% للعام املايل 2020 مقارنة25

 باالعتامدات املرصودة لذات العام بزيادة بلغت 11% عن العام املايض.

أبرمت الوزارة 25 عقًدا ملبادراتها خلل العام املايل 2020

%90
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عدد املنظامت غري الربحية 
تحت إرشاف وزارة الرياضة
املستهدف: 4 منظامت 

الفعيل: 8 منظامت

عدد املنظامت التي مكنتها 
الوحدات اإلرشافية يف 

وزارة الرياضة
املستهدف: 1 منظامت

الفعيل: 2 منظامت

عدد الربامج التي تقدمها 
املنظامت غري الربحية تحت 

إرشاف وزارة الرياضة
املستهدف: 1 منظامت

الفعيل: 49 منظامت

إجاميل عدد الساعات 
التطوعية املنفذة عرب 

املتطوعني يف املنظامت 
غري الربحية تحت إرشاف 

وزارة الرياضة
املستهدف: 50 ساعة 

الفعيل: 1,658 ساعة

مؤرش رضا املشاركني يف 
برامج الرياضة املجتمعية التي 

ترشف عليها وزارة الرياضة
املستهدف: 75% من حجم 

العينة
الفعيل: 96% من حجم 

العينة

إجاميل املشاركني يف 
برامج الرياضة املجتمعية 
التي ترشف عليها الوزارة

املستهدف: 72,600 

مشارك 
الفعيل: 370,311 مشارك

عدد برامج التعاون الفني وتبادل 
الخربات املفعلة مع الدول 

واملنظامت الدولية ذات العالقة
املستهدف: 12 برنامج 

الفعيل: 19 برنامج

نسبة السعوديني من عمر 15 
سنة فام فوق املامرسني 

لألنشطة الرياضية بشكل 
منتظم*

عدد تراخيص املنشآت 
الرياضية الخاصة

املستهدف: 1,459 ترخيص 

الفعيل: 1,310 ترخيص

نسبة مساهمة القطاع 
الريايض يف الناتج 

املحيل*

نسبة األشخاص املامرسني 
لألنشطة الرياضية والبدنية 

بشكل أسبوعي*

عدد األماكن التي يتم 
تنفيذ الفعاليات والربامج 

الرياضية فيها من قبل االتحاد 
السعودي للرياضة للجميع 
املستهدف: املؤرش جديد

الفعيل: املؤرش جديد

عدد املتطوعني يف 
املنظامت غري الربحية تحت 

إرشاف وزارة الرياضة
املستهدف: 20 متطوع 

الفعيل: 85 متطوع

عدد الفعاليات الرياضية 
الشاملة للوافدين

املستهدف: 17 فعالية

الفعيل: 18 فعالية

عدد الرياضيني املشاركني 
يف دورة األلعاب األوملبية 

باستثناء الفرص املحققة من    
دون منافسة**

مكتب تحقيق الرؤية

قياس األداء

 نسبة جودة البيانات يف تقرير
 املركز الوطني لقياس أداء

األجهزة العامة

نسبة االكتاملنسبة التوثيقنسبة االمتثال

%95%97%90%100
 وتعد تلك النسب األعىل
 يف معدالت قياس أداء

وزارة الرياضة

(أداء(

“بفضل الدعم الالمحدود من قبل موالي خادم الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني 
واملتابعة املستمرة من سمو وزير الرياضة – حفظهم الله – وعىل الرغم من تحديات جائحة 

فريوس كورونا خالل عام 2020، إال أن مبادرات وزارة الرياضة استمرت بتحقيق أهدافها املرجوة 
والتي أسهمت بشكل كبري يف تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية، والوصول بالقطاع الريايض 

السعودي للتميز إقليميًا وعامليًا مع االستمرار يف استضافة الفعاليات الرياضية”.
أحمد بن سلامن الغملس 

مدير عام مكتب تحقيق الرؤية
*مل يتم اإلصدار: بانتظار هيئة اإلحصاء ملراجعة وتصحيح املؤرّش 

والتحّقق منه تبًعا لوجود طلب تغيري عىل آلية القياس

**مل يتم اإلصدار - تم التأجيل
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حرصت وزارة الرياضة، ممثلًة بوكالة الشؤون الفنية، عىل القيام بدورها 
لدعم مرشوع الوصول الشامل، الذي يهدف إىل خدمة رشيحة ذوي اإلعاقة 

من املجتمع، وتذليل كافة العقبات أمامهم ملامرسة حياتهم الطبيعية 
وأنشطتهم الرياضية التي يرغبون بها. وتتابع الوكالة حاليًا العمل عىل 

املنشآت األخرى بهدف خدمة هذه الفئة الغالية عىل املجتمع وتسهيل 
كافة أنشطتهم الرياضية.

 مرشوع الوصول الشامل

أشكال الدعم

 صاالت خرضاءاستادات مدن 

مباين الوزارة 
الرئيسية 733

 تجهيز املمرات اآلمنة واملواقف       15 موقع من ضمنها

تسهيل الوصول اىل املدرجات املخصصة لهم 

تنفيذ وتهيئة دورات مياه مخصصة 

تنسيق املوقع مبا يتوافق مع متطلباتهم 

وأنشطتهم الرياضية املختلفة

تهيئة املنشآت الرياضية لفئة 1

األشخاص ذوي اإلعاقة 

2

3

4

5
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محاور الرتكيز

التحّول من هيئة 

إىل وزارة  

“رغــم حظــوة القطــاع الريــايض دومــاً بدعــم القيــادة يف وطننــا الغــايل، إال 
ــاع،   ــويب القط ــبوق ملنس ــري املس ــني غ ــة مــن التمك ــوم مرحل ــش الي ــا نعي أنن
مــا يســاهم يف رفــع اإلنتاجيــة و تحســني الكفــاءة لتحقيــق مســتهدفات 

ــة”. ــة للرياض ــرتاتيجية الوطني االس

بدر بن عبدالرحمن القايض

مستشار وزير الرياضة

تقديراً ألهمية الرياضة ودورها يف بناء مجتمع صحي، 

صدر قرار مجلس الوزراء رقم )95( باملوافقة عىل تنظيم 

وزارة الرياضة. 

يهدف تنظيم وزارة الرياضة إىل وضع األطر والقواعد 

اللزمة لتمكني الرياضة من املساهمة يف تحقيق رؤية 

2030 وتعزيز املكانة الرياضية للمملكة عىل املستويني 

القاري والدويل.

وتعترب وزارة الرياضة من أوىل الوزارات التي يصدر 

لها تنظيم خاص ما يجّسد الدعم اللمحدود من قبل 

القيادة الرشيدة للقطاع الريايض.
بيئة

 العمل

الهيكل 

التنظيمي

حوكمة 

القطاع 

الريايض

اللوائح 

اإلدارية 

واملالية

تسكني 

املوظفني

تنظيم 

الوزارة

اعتامد لوائح مالية 

وإدارية تطبق عىل 

منسويب وزارة 

الرياضة

قرار معالجة 

أوضاع منسويب 

وزارة الرياضة 

أبرز النقاط املهمة يف التحول:
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اإلدارة العامة للفروع 

إدارة الفروع

عدد املوظفني

منطقة 
الرياض

منطقة مكة 
املكرمة

منطقة 
منطقة املدينة املنورةالقصيم

منطقة عسري

منطقة الباحة

منطقة جازان

منطقة نجران

منطقة حائل

منطقة تبوك

منطقة الحدود الشاملية

منطقة الجوف

املنطقة 
الرشقية

605
عدد الفروع واملكاتب

24

تعمل اإلدارة العامة للفروع عىل إدارة فروع ومكاتب وزارة الرياضة يف مناطق اململكة ومحافظاتها، 
والتي تقوم بدورها بتمثيل الوزارة يف مجالس املناطق وتقديم خدماتها وتطبيق ترشيعاتها.

كام لها من دور داعم للفروع واملكاتب التابعة لها عرب تقديم الدعم واملساندة لكافة متطلباتهم 
لضامن استمرار كفاءة العمل، إضافة إىل دورها اإلرشايف يف متابعة نطاق سري العمل وتطوير 

وتحسني إجراءات الخدمات املقدمة لألندية واملجتمع واملنشآت واملراكز الرياضية، بالتنسيق مع الوكاالت 
واإلدارات املعنية بالوزارة تحقيقا لرؤية اململكة العربية السعودية 2030.

“نســري بخطــى ثابتــة لتطويــر فــروع ومكاتــب الــوزارة، ودعمهــا باملــوارد 
اإلنجــاز  رسعــة  أجــل  مــن  وذلــك  الجنســني،  مــن  املؤهلــة  البرشيــة 
واملتابعــة، لتحقيــق أهــداف الــوزارة خاصــة فيــام يتعلــق بتفعيــل الرياضــة 

وزيــادة مامرســيها يف مختلــف مناطــق اململكــة ”

م / تريك عبدالقادر مهرجي

مدير عام اإلدارة العامة للفروع

4713
ناديًا موظف

الرياض

456
أندية  موظف

جدة

4510
أندية  موظف

بريدة

3210
أندية  موظف

املدينة 

املنورة

3713
ناديًا موظف

أبها

155
أندية  موظف

الباحة

239
أندية  موظف

جازان

115
أندية  موظف

نجران

3111
ناديًا موظف

حائل

118
أندية  موظف

تبوك

43
أندية  موظف

عرعر

147
أندية  موظف

سكاكا

3319
ناديًا موظف

الدمام

264
أندية  موظف

الزلفي

236
أندية  موظف

296الطائف
أندية  موظف

القطيف

278
أندية  موظف

املجمعة

265
أندية  موظف

مكة 
املكرمة

267
أندية  موظف

الرس

4612
ناديًا موظف

األحساء

258
أندية  موظف

33الخرج
أندية عدد الفروع موظف

وادي 
الدوارس

156
أندية  موظف

شقراء

115
أندية  موظف

الدوادمي
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تطوير األنظمة

 واللوائح لتطبيق

 حوكمة الرياضة السعودية

بصفتها الجهة املرَشِّعة للقطاع الريايض يف اململكة، بارشت 
وزارة الرياضة عملية مراجعة وتحديث القوانني واللوائح التي تحكم 

املنظومة الرياضية يف اململكة بشكٍل شامل، بهدف توفري بيئة 
حاضنة تسمح للرياضيني والرشكات واملؤسسات الرياضية املحرتفة 

بالنمو واالزدهار عىل الصعيدين الوطني والدويل. وقد تركز جزء كبري 
من جهود الوزارة يف املقام األول عىل تطوير اللوائح، التي تحفز 

بشكل مبارش استثامرات القطاع الخاص يف الرياضة.

وقد شهد عام 2020 العديد من التحسينات عىل اللوائح الرياضية، 
والتي كان لها تأثري كبري عىل القطاع، سواًء من ناحية إعادة هيكلة 

النظام اإلداري للوزارة، أو تنظيامت االتحادات الرياضية وصواًل إىل لوائح 
األندية واألكادمييات الرياضية.

 الضوابط التشغيلية لألندية واملرافق النسائيّة

 القواعد واإلجراءات ملكتب املصالحة الرياضية

الوصف: وضع رشوط وضوابط داخل املنشآت الرياضية النسائية

الوصف: إنشاء مكتب للنظر يف املنازعات التي تقع بني الرياضيني

التأثري:تنظيم مامرسة الرياضة واإلرشاف عليها وتوفري أفضل السبل لخلق بيئة 

رياضية مناسبة لالعبات  

التأثري:تسهيل اإلجراءات يف املنازعات التي تقع بني املنتسبني للوسط 

الريايض )أندية والعبون وكيانات رياضية(

التنظيامت التي تم االنتهاء منها

“هدفنا تعزيز املبادئ النظامية وتطويرها لبناء مجتمع ريايض من 
خالل تعزيز دور الوزارة بالقيام بتطوير هذه املنظومة، ونسعى من 

خالل الوزارة إىل ترسيخ  هذة املبادئ النظامية ونرش الوعي القانوين 
للمنتسبني”

عبد الله بن نارص املزيعل 

 مدير عام الشؤون القانونية

التنظيامت الجاري 

العمل عليها

الئحة الكفاءة املالية

لوائح املجموعات الرياضية

الوصف: الرقابة املالية عىل األندية الرياضية

الوصف:يهدف تعديل اللوائح إىل تعزيز آلية الرتخيص ملامريس الرياضة 

الهواة ودعمهم 

التأثري: مراقبة أداء األندية الرياضية من الناحية املالية

لوائح األندية التجارية

الوصف:توفري آلية ترخيص لألندية التجارية الراغبة يف التنافس يف 

رياضة واحدة أو أكرث

التأثري: متكني القطاع الخاص من املشاركة يف املسابقات، ورفع مستوى 

املنافسة يف املسابقات املحلية، وتعزيز فرص االستثامر والدعاية يف القطاع 
الريايض

التأثري: زيادة نسبة املامرسني للرياضة، وتنوع األنشطة والرياضات، ومنح صفة 

“االنتظام” للمجموعات الرياضية أمام الجهات املختصة

لوائح االتحادات الرياضية

التأثري: التأكد من أن اللوائح تتامىش مع األوامر العليا 

والنصوص القانونية التي تعلو هذه اللوائح

الئحة رعاية األندية الرياضية

الوصف: تنظيم رعايات األندية وتهيئة بيئة استثامرية محفزة

التأثري: صناعة بيئة استثامرية آمنة ومنتظمة لألندية

ضوابط التعامل مع مخالفات الربوتوكوالت

الوصف:تعزيز تطبيق الربوتوكوالت االحرتازية داخل املراكز الرياضية

التأثري: توفري بيئة صحية آمنة للرياضيني والحد من املخالفات 

املرتبطة 
ميثاق أخلقيات العمل

الوصف: تنظيم وتوثيق أوارص العالقة بني الوزارة ومنسوبيها

التأثري:تعزيز أخالقيات العمل وضامن االلتزام باملعايري والقيم واألخالقيات التي يجب 

أن يتحىل بها منسوبو وزارة الرياضة أثناء أداء مهامهم الوظيفية لتحقيق أهداف 
الوزارة واالرتقاء مبستوى الجودة وتطوير األداء وضوابط التعامل يف مجال العمل

ضوابط التعامل مع مخالفات بروتوكوالت 

التدريبات واملباريات الرياضية: 

الوصف: تعزيز تطبيق الربوتوكوالت االحرتازية داخل املنشآت الرياضية

التأثري:حامية املامرسني الرياضيني والعاملني يف األندية من 

انتشار فريوس كورونا
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 عدد الطلبات
يف 2019

  عدد املستفيدين
يف 2019

 عدد الطلبات
يف 2020

 عدد املستفيدين
يف 2020

1,257670

3,379

1,000

منصة استثامرات األندية 

املستفيدين: األندية

املستفيدين: االندية و االتحادات

املستفيدين: االندية و االتحادات 
املستفيدين: القطاع الخاص

منصة الرتاخيص والصاالت

منصة حجز املنشآت

منصة “ريايض” الرقمية

التحّول الرقمي يف الرياضة

ستسهم املبادرة بشكل مبارش يف تحقيق الهدف االسرتاتيجي الخاص بتطوير التعامالت 
اإللكرتونية يف وزارة الرياضة، كون املبادرة تهدف باألساس للتحول الرقمي يف القطاع 

الريايض، حيث سيتم تطوير خدمات ومنصات إلكرتونية مثل منصة الفعاليات الرياضية 
“شارك” والخدمات اإللكرتونية املقدمة للمستفيدين الخارجيني مثل منصة الرتاخيص 

الرياضية وخدمات االستثامر والتي تهدف بشكل أسايس إىل زيادة نسبة التحول 
للتعامالت اإللكرتونية يف الوزارة والقطاع الريايض، كام سيتم إتاحة هذه الخدمات 

 للجهات الحكومية األخرى عن طريق برنامج “يّس”

 عدد الطلبات
يف 2019

 عدد املستفيدين
يف 2019

 عدد الطلبات
يف 2020

 عدد املستفيدين
يف 2020

3911

104
20

 عدد طلبات الحجز
يف 2019

عدد املستفيدين
يف 2019

 عدد طلبات الحجز
يف 2020

عدد املستفيدين
يف 2020

149
58

3,158188

 عدد الطلبات
يف 2019

 عدد املستفيدين
يف 2019

 عدد الطلبات
يف 2020

 عدد املستفيدين
يف 2020

337
165 247200

“الدعــم املســتمر مــن ســمو وزيــر الرياضــة للتحــول الرقمي هــو الركيزة األساســية 
ملــا تــم إنجــازه مــن خــالل عــام 2020 مــن متكــني التحــول الرقمــي الداخــيل للــوزارة 

وللمســتفيدين مــن القطــاع الريــايض يف ظــل جائحــة كورونا”

علء بن محمد الوهيبي

مدير عام تقنية املعلومات

*

**

 عدد الطلبات: هو الطلبات التي تم تقدميها عن طريق الخدمات اإللكرتونية عىل بوابة الوزارة مثل
 طلب ترخيص نادي ريايض أو طلب حجز ملعب أو طلب استثامر، وهذه الطلبات كانت تقدم بشكٍل ورقي

وأصبحت تُقّدم كاماًل بشكٍل إلكرتوين
 عدد املستفيدين: هم األشخاص املسّجلني عىل بوابة الخدمات اإللكرتونية للوزارة ولديهم الصالحية

الستخدام الخدمات مثل خدمة طلب ترخيص نادي ريايض

عدد املشاهدات  
يف 2020

عدد املستخدمني 
يف 2020

 11,202,265 513,847
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تعزيز تواصل 

اململكة مع العامل

%14

تويرت
762,000

889,000

20192020

نظرة عامة حول اإلعلم الرقمي

205M
 املشاهدات عىل تويرت

%5.5

فيسبوك

20192020

20,800
22,000

75K
 املشاهدات عىل فيسبوك

%31

اإلنستجرام

112,000

162,000

20192020

1.15M
 املشاهدات عىل إنستجرام

ســعت وكالــة اإلعــالم والعالقــات يف وزارة الرياضــة، إىل صناعــة إعــالم مهنــي واحرتايف، 
يــوازي ويتناســب مــع االســتضافات العامليــة التــي اســتضافتها اململكــة يف مختلــف 
األلعــاب، والتوســع يف مواكبــة النــرش عــرب منصــات الــوزارة الرقميــة، والــذي أســهم 
ــام  ــي لع ــال املؤس ــة االتص ــز يف فئ ــزة التمي ــة جائ ــد وزارة الرياض ــدوره يف أن تحص ب
2020م عــىل مســتوى دول الخليــج بتنظيــم منتــدى عجــامن لإلعــالم الرقمــي، باإلضافــة 
ــة  ــار )الحمل ــن مس ــي الـــ 90” ع ــوم الوطن ــي 2020 للي ــز اإلعالم ــزة “التمي ــوز بجائ إىل الف

اإلعالميــة مــن جهــة حكوميــة(.

د / رجاء الله دخيل الله السلمي

وكيل اإلعلم والعلقات

عدد املتابعني

عدد املتابعني

عدد املتابعني
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الفوز بجائزة التميز اإلعلمي 

لليوم الوطني 2020

زيادة الوعي بالفعاليات الرياضية 

التي تستضيفها اململكة

زيادة الوعي بأهمية 

مامرسة الرياضة

تحقيق جائزة منتدى عجامن 

لإلعلم الرقمي يف فئة 

التميز باالتصال املؤسيس 

عىل مستوى الخليج العريب

زيادة الثقافة حول 

األلعاب املختلفة

حصول الوكالة عىل نسبة 

100% وفق معايري الربنامج 

اإلعلمي املوحد لألجهزة 

الحكومية

152

 1,755

 219

 13

 423

5

أبرز اإلنجازات اإلعلميّة للوزارة

 بيانًا صحفيًا  

صورة

مقطع فيديو 

 تقريرًا صحفيًا

تصمياًم مصّوًرا 

 لغات مستخدمة
)عريب - إنجليزي - فرني - 

إسباين - إيطايل(

التأثري اإلعلمي يف 2020
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املقدمة من وزارة الرياضة الفائزة بجائزة التميز اإلعلمي  

متحورت فكرة الحملة حول إبراز ما قدمته قيادة الوطن من دعم 

واهتامم الستضافة وتنظيم أكرب البطوالت الرياضية العاملية التي 

كانت يف يوم من األيام أشبه بالحلم، حتى تحولت واقًعا حقيقيًا  

عىل أرض مملكتنا الحبيبة.

إحصائيات وأرقام

5

9,238

10,342

112,125,654

1.3M2.5M

1,5345,271 16
فيديوهات ) تشويقي - 

إعالين - استطالع - قصة - جرافيك(

عدد املغردين

التفاعل

 الظهور

مشاهدة ملواد الحملة الرئييمشاهدة للفيديو الرئيي

التأشريات 
اإللكرتونية

التأشريات من 
مطارات اململكة  تغريدة  ) 6 تصاميم صورية 

2 بيان صحفي - 1 صورة متحركة (

حملة #ما ـ بعده ـ وطن

595
التأشريات من 

سفارات اململكة 
يف الخارج

7,400
إجاميل التأشريات 

)تشمل املساهمني يف تنظيم الفعاليات(

التأشريات السياحية املستخرجة 

للمساهمني يف تنظيم الفعاليات
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تنفيًذا لألمر السامي بالتأكيد عىل الوزراء وكبار املسؤولني بزيارة 

مناطق اململكة وافتتاح املشاريع وتفقدها وحضور املناسبات 

فيها، قام سمو وزير الرياضة بزيارات لعدد من مناطق اململكة، 

حيث حققت هذه الزيارات نتائج إيجابية كبرية نحو تطوير قطاع 

الرياضة ورعاية املوهوبني من الجنسني، وتعزيز مامرسة الرياضة 

يف املجتمع، مبا يحقق التطلعات والتميز للرياضة السعودية عىل 

املستويني اإلقليمي والعاملي يف مختلف األلعاب.

زار سمو وزير الرياضة خالل جولته امليدانية يف 
منطقة الباحة مدينة امللك سعود الرياضية، 

واستمع إىل رشحٍ مفصل من قبل مدير املرشوع، 
وتفاصيل أعامل التنفيذ واملدة الزمنية الالزمة 

إلنهائها، كام تفقد سموه مرافق املنشأة 
بهدف الوقوف عىل كافة احتياجات املدينة 

الرياضية وبحث سبل تطويرها

زار سمو وزير الرياضة منطقة نجران، وشهدت 
الزيارة افتتاح “مدينة األمري هذلول بن عبدالعزيز 

الرياضية” عىل مساحة 250 ألف مرت مربع، 
والتي تحتضن ملعبًا رئيًسا بسعة 12 ألف متفرج، 

ومضامرًا أوملبيًّا وعدًدا من املرافق األخرى 
التي تخدم مرتادي املدينة من الرياضيني 

واملامرسني

تفقد سمو وزير الرياضة خالل زيارته ملنطقة 
عسري منشآت ناديي أبها وضمك، حيث اطلّع 

عىل سري العمل يف مرشوع منشأة نادي أبها، 
كام زار نادي ضمك وافتتح مقر املركز اإلعالمي 

هناك. كام زار سموه مقر معسكر برنامج ابتعاث 
املواهب السعودية، حيث شارك مع الالعبني 
يف تدريباتهم، واطلّع عىل خطط سري عمل 

الربنامج خالل الفرتة املاضية

دّشن سمو وزير الرياضة خالل زيارته إىل 
محافظة الطائف منشأة نادي عكاظ الريايض 

عىل مساحة تبلغ 28,639 مرت مربع، كام شهدت 
الزيارة قيام سموه بجولة تفقدية ملدينة امللك 

فهد الرياضية بالطائف، اطّلع من خاللها عىل 
مرافق املدينة واملالعب التابعة لها

شهدت زيارة سمو وزير الرياضة ملنطقة جازان إعالن سموه العمل عىل إنشاء أول ناٍد 
للرياضات البحرية يف املنطقة بهدف تنمية املواهب وزيادة قدراتها، ووجه سموه خالل 

زيارته ملدينة امللك فيصل الرياضية بإضافة 4 مالعب رديفة، وذلك بعد أن تفقد مرافق 
املدينة ووقف عىل احتياجاتها التي ستلبي طموحات ورغبات أندية ورياضيي املنطقة

زيارات ملختلف 

مناطق اململكة

منطقة نجران

منطقة جازان

منطقة الباحة

منطقة عسري محافظة الطائف
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التعاون والرشاكات

اتفاقية مع الرشكة الوطنية لخدمات 

كفاءة الطاقة )ترشيد(

إعادة تأهيل 
مباين ومرافق 

وزارة الرياضة

العمل مع الرشكة 
تنفيًذا لألمر 

املليك بخصوص 
ترشيد الطاقة 

مذكرة تفاهم مع الربنامج 

السعودي لتنمية وإعامر اليمن

 إعداد برامج 
رياضية مبتكرة 

يف اليمن 

تحقيق التوازن 
املعييش 

واالقتصادي 

تحسني جودة 
الحياة يف جميع 

املحافظات 
اليمنية 
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مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة 

واملياة والزراعة

مذكرة تفاهم مع نيوم

زراعة 3 ماليني  
شجرة محلية

 دعم خطط 
الرشكة لتصبح 
وجهة عاملية 

ملحرتيف وعشاق 
الرياضات البدنية 

واإللكرتونية

بث رسائل 
توعوية عن 

حامية البيئة يف 
املرافق ولدى 

الرياضيني 

تطوير األكادمييات 
واملعسكرات 

والربامج 
للموهوبني  

دعم فعاليات 
أسبوع البيئة 
واملناسبات 

البيئية املحلية 
والعاملية

تطوير قوى نيوم 
العاملة بالرياضة

تطوير مبادرات 
مشرتكة لتنمية 

املرأة يف 
القيادة
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التحديات التي واجهتها الوزارة 

عام 2020 وكيفية التعامل معها

تأثري جائحة كورونا عىل املستثمرين والفعاليات والنشاط 

الريايض وامليزانية بشكٍل عام، وتأثريها عىل املوظفني 

وطبيعة العمل بشكٍل خاص

اعتامد اللوائح    

وتنظيم الوزارة 

وحوكمة القطاع 

الريايض

 تأسيس الرشكة 

اإلعلمية 

السعودية 
 العمل عن بعد

يجري العمل   

حاليًا عىل اعتامد 

الهيكل التنظيمي 

للوزارة

العمل عىل تطوير  

الرتاخيص لتنمية 

القطاع الخاص
الفعاليات 

االفرتاضية

 إطلق رشكات 

األندية

وضع برتوكول . 

النشاط الريايض
عقد اجتامعات مع 

املستثمرين

حقوق تسمية 

امللعب

زيادة الوعي عن 

أهمية االستثامر 

مبادرة متويل الريايض

الصاالت واملراكز 

الرياضية

التحول من هيئة إىل وزارة أّدى إىل تأخري إطلق 

االسرتاتيجية الوطنية للرياضة

االستدامة املالية للنشاطات الرياضية وتنويع 

مصادر الدخل وتقليل االعتامد عىل ميزانية الدولة

كيفية التعامل معها

كيفية التعامل معها

كيفية التعامل معها
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2
 عام الجائحة

واستجابة

وزارة الرياضة 

التقرير السنوي |  2020
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انتشار الجائحة 
واستجابة وزارة الرياضة

أثَّر انتشار جائحة كورونا املستجد عىل 
كافة مناحي الحياة يف اململكة، ومل تكن 
الرياضة مبنأى عن هذا التأثري، حيث توقفت 
املواسم الرياضية واملعسكرات التدريبية، 

كام تم تأجيل املنافسات الرياضية.

تعليق النشاط الريايض مبختلف 
األلعاب وكافة املسابقات 

1
إغالق الصاالت واملراكز الرياضية الخاصة 2

تأثري الجائحة عىل الرياضة

“يف عــام 2020 توحــدت جهــود الكيانــات الرياضيــة يف مواجهــة الجائحــة 
ــد أو  ــن بع ــت ع ــواء كان ــة س ــطة الرياضي ــج واألنش ــن الربام ــدد م ــة ع بإقام
إقامتهــا بشــكل فعــيل، حيــث إن تعــاون الجميــع ســاهم بشــكٍل كبــري يف 
نجــاح عــودة النشــاط الريــايض مــع تقيدهــا باإلجــراءات االحرتازيــة والتدابــري 

الوقائيــة ”.

عبد الرحمن بن عبدالله  السحيباين 

وكيل الوزارة لشؤون الرياضة
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إطلق عدد من الربامج  

االفرتاضيّة

تطوير املنشآت وتدشني مرافق 

رياضية جديدة

دعم القطاع الخاص

تطبيق العمل عن بعد 

وضع بروتوكول عودة 

النشاط الريايض 

 االعتامد عىل 5 
خطوات ملواجهة 

الجائحة

3

4

5

1

2
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تطبيق العمل عن بعد

3,663
اجتامًعا

12,442
مشاركًا

5,772
ساعة اجتامع

دعم القطاع الريايض

اجتامع وزير الرياضة ووزير التجارة مع 

مّلك الصاالت واملراكز الرياضية

مناقشة التحديات التي تواجههم خالل جائحة كورونا وتحديد أفضل اآلليات لدعمهم 	 
التواصل الدائم واملستمر مع ماّلك الصاالت واملراكز الرياضية	 

تقديم مبادرة خاصة لتمويل الصاالت 

واملراكز الرياضية

إقامة برامج تدريبية للرشكات والصاالت 

واملراكز الرياضية

موافقة اللجنة العليا التنسيقية ملعالجة تحديات األزمات عىل املبادرة	 
العمل مع صندوق التنمية الوطني لبحث سبل التعاون 	 
إحالة املبادرة إىل بنك التنمية االجتامعية ومتويل عدة صاالت ومراكز رياضية	 

تقديم حلقة نقاش بحضور 174 شخًصا حول تحديات الصاالت واملراكز 	 
 الرياضية خالل جائحة كورونا

	  إقامة جلسة بحضور 93 شخًصا مع الرشكات الرياضية الرقمية 
الناشئة يف عرص التباعد االجتامعي

1

2

تطبيق العمل عن بعد من منتصف مارس واستمر 

بنسب متفاوتة لنهاية العام
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 خلل فرتة الجائحة، قامت وزارة الرياضة

بتنفيذ الخطوات التالية:

استاد األمري عبدالله بن جلوي 
باألحساء

استاد امللك فهد الدويل 
بالرياض

مدينة امللك سعود بالباحة الصاالت الرياضية يف 
جامعة الطائف

التعاون مع وزارة الصّحة بتوفري منشآت وزارة الرياضة الستقبال 
املرىض خالل جائحة كورونا

العمل عىل توفري أعامل الصيانة يف منشآت الوزارة 
والتجهيز للموسم الجديد مع القيام بكافة االحتياطات 

االحرتازية ملكافحة كورونا

تضمني مستلزمات ذوي االحتياجات الخاصة يف مبادرات تطوير 
وتفعيل املنشآت الرياضية ومبادرات تهيئة دخول العائالت 

وتحسني تجربة الجمهور

تطوير املنشآت وتدشني 

مرافق رياضية جديدة
3

متاشيًا مع رؤية وزارة الرياضة النابعة من رؤية اململكة 

العربية السعودية 2030، قامت وزارة الرياضة بتدشني 

مرافق جديدة وبعض املنشآت الرياضية مثل:

منشآت نادي 

عكاظ يف 

محافظة الطائف

مدينة األمري 

هذلول بن 

عبدالعزيز يف 

منطقة نجران

تدشني منشآت ومرافق رياضية جديدة

56
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إطلق عدد من الحملت 
التوعوية والربامج 

االفرتاضية

+675K
إجاميل املشاركني 

140M
مشاهدة

4

التقرير السنوي |  2020

أُطلقت العديد من الحملت التوعوية والربامج 

االفرتاضية والتي القت رواًجا إعلميًا كبريًا عىل 

الصعيدين املحيل والعاملي، وشهدت مشاركة 

أفراد املجتمع من مختلف الفئات العمرية، 

وكذلك متسابقني من مختلف دول العامل

58
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 1-22 إبريل 
2020

قد التحدي

 13.8K
عدد الالعبني

10
 بطوالت يف

 مختلف
 األلعاب

16M
انطباع عىل وسائل 
التواصل االجتامعي

عدد املشاهدين
Twitch عرب

98K

عام الجائحة واستجابة وزارة الرياضة 61التقرير السنوي |  2020

“واجــه االتحــاد تحــدي الجائحــة عــرب إقامــة عــدد مــن الفعاليــات مثــل بطولــة 
العبــون بــال حــدود أكــرب بطولــة خرييــة للرياضــات اإللكرتونيــة عــىل مســتوى 
العــامل، وإقامــة املوســم األول للــدوري الســعودي اإللكــرتوين ملــدة ثالثــة 
أشــهر متواصلــة. كــام شــهد عــام 2020 فــوز العديــد مــن الالعبــني الســعوديني 
ببطــوالت دوليــة وعامليــة، وقمنــا أيًضــا بإطــالق مبــادرة تحــرك وألعــب التــي تجمــع 
بــني الرياضــة البدنيــة واأللعــاب اإللكرتونيــة بالتعــاون مــع اتحــاد الرياضــة للجميــع”

فيصل بن بندر آل سعود

رئيس االتحاد السعودي للرياضات اإللكرتونية والذهنية

60

أقيمت بطولة “قد التحدي” كجزء من جهود مكافحة الجائحة 
ويف إطار تشجيع األشخاص عىل خوض تحديات البقاء يف 

املنزل يف ظل اإلجراءات االحرتازية املتبعة ملواجهة انتشار 
 فريوس كورونا املستجد.

ضمت البطولة ألعابًا شهرية مثل “فيفا” و”ببجي” 
و”فورتنايت”، ومبشاركة كافة الفئات العمرية.
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العبون بل حدود
“العبون بال حدود” هي أكرب بطولة ألعاب إلكرتونية يف العامل 
قامت اململكة العربية السعودية بتنظيمها، ووصلت جوائزها 

املالية إىل 10 ماليني  دوالر عاد ريعها لسبع جهات خريية عاملية 
ملواجهة جائحة كورونا. 

أقيمت البطولة عىل مدار 7 أسابيع، وشهدت مشاركة آالف الالعبني 
املحرتفني والهواة باالضافة إىل أبرز مشاهري الرياضة والفن.

إجاميل 
املشاهدات

76M
إجاميل الوصول 

اإلعالمي  

3.4B
إجاميل االنطباعات 
اإلعالمية العاملية

 1.3B

24 إبريل - 14 يونيو 
2020

جوائز مالية خريية عدد الالعبني
460K

63 عام الجائحة واستجابة وزارة الرياضة التقرير السنوي |  2020

$10M

إجاميل عدد الدول 
للمشاركني

141

62
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سباق لو مان 
24 ساعة

مشاهدة
63M

مقاالً إعالميًا يف 
الواليات املتحدة

314 3.3B
الوصول اإلعالمي  

 إنطباًعا إعالميًا العاملي
عامليًا 

241K 200
عدد املتسابقني 

13 - 14 يونيو 
2020

نُظّم سباق »لو مان 24 ساعة« يف نسخته االفرتاضية غري 
املسبوقة برعاية االتحاد السعودي للرياضات اإللكرتونية 

والذهنية، مبشاركة 200 متسابق من سائقي رياضة املحركات 
الواقعية واالفرتاضية الذين مثلوا 50 فريًقا من بينهم نجوم 

عامليون حاليون وأبطال سابقون يف سباق »فورموال 1«، 
وأبطال يف سباق »إندي كار«، وأبطال يف سباق »لو مان«، 

باإلضافة إىل أبطال ومحرتيف سباقات املحاكاة.

65 عام الجائحة واستجابة وزارة الرياضة التقرير السنوي |  2020 64
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حملة عرب اإلنرتنت عىل مستوى الدولة لتحفيز الناس عىل مامرسة الرياضة 
يف املنزل، حيث تم تطوير بوابة محتوى صحي كاملة، مع خمسة مدربني 

محرتفني رسميني تم تعيينهم للتفاعل اليومي مع أفراد املجتمع عرب 
جميع القنوات 

 برنامج افرتايض يقدم حوافز ملحبي األلعاب االلكرتونية للمشاركة 
يف النشاطات البدنية التي تم اطالقها بشكل مشرتك من ِقبل 

االتحاد السعودي للرياضة للجميع واالتحاد السعودي للرياضات 
اإللكرتونية والذهنية يف إبريل 2020

مبادرة صحية ورياضية تتضمن الجري وامليش من أجل 
تعليم الحب للوطن الغايل ومساعدة اململكة يف 

الجهود التي تبذلها لبناء مستقبل صحي ونشط.
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 برنامج افرتايض ملدة 10 أيام يشمل ماراثون 
كاًمال أو نصف مارثون للبالغني، باإلضافة اىٕل سباق 

ملسافة 10 كم لألطفال اقل من 15 سنة. يسمح 
للمشاركني بامليش أو الجري يف أي مكان، مع 

استخدام جهاز تتبع رقمي للياقة البدنية لتحميل 
البيانات ولقطات الشاشة اىٕل منصة نتائج السباق.

مشارك

+8K

انطباع إعالمي 
عاملي

+2.7M
 الوصول اإلعالمي 

العاملي

+52M
اتحاد مشارك

14
مجموعة رياضية 

مجتمعية

50+
خطوة

+10M
إجاميل عدد 

املشاركني

+94K

بيتك ناديك

مشينا لقدام 

مًعا  نتحرك 1,2,3

تحرك والعب

مجموعةً رياضيةً 
مجتمعيةً

40
جنسية

40
إجاميل عدد 

املشاركني

5,23010
مشاركني  من ذوي 
اإلحتياجات الخاصة 
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12K
حصة تدريبية يوميًامتابع

2

أطلقت وزارة الرياضة مبادرة Fit_Link عرب منصتيها الرقميتني عىل يوتيوب 
وإنستجرام بهدف تحفيز أفراد املجتمع عىل مامرسة الرياضة مع مدربني 

محرتفني، وبشكٍل خاص للفئات التي ال يفضل خروجها للصاالت واملراكز الرياضية 
كصغار وكبار السن، وتضمنت املبادرة بث حصص تدريبية مبعدل حصتني يوميًّا، 

وإتاحة فرصة التواصل مع املدربني وطرح األسئلة واالستفسارات

مبادرة  تهدف إىل تشجيع أفراد املجتمع عىل مامرسة الرياضة من 
املنزل والحفاظ عىل صحتهم خالل شهر رمضان املبارك وتدعوهم 

لتسجيل أنشطتهم الرياضية من أجل جمع التربعات لصالح جمعية إطعام 
الخريية مقابل األنشطة الرياضية التي تم تسجيلها

18
يوًما

75K
مشاركًا متسابق

2.7K
متابًعا

313K
تفاعل

500K

نظّمت وزارة الرياضة مبادرة “السباق املنزيل” بهدف رفع مستوى 
الوعي الصحي وترفيه املجتمع بشكل آمن، وحثهم عىل مامرسة 

الرياضة مبا يتناسب مع األوضاع التي سببتها جائحة كورونا. شهدت 
املبادرة تفاعاًل كبريًا بني املتسابقني وأفراد املجتمع. شملت املبادرة 

تسع سباقات مبختلف املسافات، لتكون الفرصة متاحة لكافة األعامر 
ومعدالت اللياقة البدنية بني املبتدئني واملحرتفني، وذلك مبشاركة مئات 

املتسابقني من كافة قارات العامل

أقيمت فعاليات منصة #E_Gym بهدف تشجيع 
املجتمع عىل مامرسة الرياضة من املنزل، 

من خالل مسارين رئيسيني؛ األول عبارة عن بث 
ريايض يومي يتيح الفرصة للمجتمع للتفاعل 
مع عدد من املدربني املحرتفني، أما الثاين 

فيشمل حصص رياضية متخصصة لربط أفراد 
املجتمع بعدد من املدربني املتخصصني 

وتحت إرشاف املدرب مبارشًة لتنفيذ 
التامرين بشكل صحيح

مشارك

+5.5K

Fit_Link حركتك صدقتك

#E_Gymالسباق املنزيل
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مناقشة املرحلة املقبلة قبل عودة النشاط الريايض 

إقرار ضوابط املالعب 

إقرار ضوابط عامة للوقاية والتباعد االجتامعي

مناقشة إجراءات عودة النشاط وحل مشاكل اشرتاكات األعضاء

إقرار ضوابط الصاالت واملراكز

 إقرار ضوابط الرياضات التي تستلزم إجراءات احرتازية
ووقائية إضافية

وضع بروتوكول عودة 
النشاط الريايض 

اجتامع وزير الرياضة مع رؤساء أندية 

دوري املحرتفني 

اجتامع منسويب الوزارة مع مّلك الصاالت 

واملراكز الرياضية

5
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اعتمدت مجالس إدارات االتحادات الرياضية تطبيق بروتوكوالت 
الدليل اإلرشادي املطروح من وزارة الرياضة، كام تم إقامة 

دورات تثقيفيّة للعودة بحذر وبالشكل املناسب. 

أبرز أمثلة تطبيق بروتوكوالت الدليل اإلرشادي 

لعودة النشاط الريايض

وْضع  االتحاد السعودي للسباحة لربوتوكول وقايئ مصدق 
من وزارة الصحة الستخدام املسابح يف البطوالت والتدريبات

وْضع االتحاد السعودي للمواي تاي والكيك بوكسينغ 
السرتاتيجية للعمل عىل تدريبات افرتاضية متنوعة لكافة 

الفنون القتالية للرجال والسيدات

وْضع الئحة خاصة للمشاركني يف بطوالت  كرة الطاولة
والتنس واإلسكواش

زيادة الوعي الصحي والتثقيفي من ِقبل االتحاد السعودي 
للبولينج يف كيفية التعامل مع الجائحة لدى الفريقني 

الفني واإلداري

وْضع االتحاد السعودي لكرة السلة السرتاتيجية للعمل
عن بعد وإقامة دورات تثقيفية إلجراءات الوقاية املعتمدة

من وزارة الصحة

تحديد االتحاد السعودي لكرة القدم 8 مراحل لالستعداد 
لعودة النشاط الكروي 

عودة النشاط الريايض
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33
الفعاليات 

واألحداث 

الرياضيّة

75 الفعاليات واألحداث الرياضيّة74
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5M

حفل ختام دوري كأس األمري فعاليات دوليّة للفروسيّة

محمد بن سلامن للمحرتفني

نهايئ كأس األمري محمد بن 

سلامن ألندية الدرجة األوىل

فعاليات وأحداث رياضيّة 
نظمتها اململكة عام 

2020

77

14.6K
 وظيفة

36.9M
ريال سعودي دخل 

تذاكر وإنفاق الحضور

التأثري االقتصادي

88
جنسية ضمن 

الحضور الفعيل

197K
حضور

346M
حضوًرا افرتاضيًا

الحضور الفعيل

 واالفرتايض

163
قناة ناقلة  

 يف 190 دولة

60K
مقال صحفي

 1.7B
االنطباع اإلعالمي 

العاملي

التأثري اإلعلمي

كأس خادم الحرمني الرشيفني 

لسباق القدرة والتحّمل

بولو الصحراء

سباقات الهجن

موسم حائل

سباق حائل الدويل للقدرة 

والتحمل

طواف السعودية

رايل داكار

سباق تيتان للدراجات الجبلية

كأس السوبر اإلسباين

الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  762020

نهايئ كأس خادم الحرمني 

الرشيفني

بطولة أرامكو السعودية

النسائية للجولف
3x3 نهائيات بطولة جولة العامل رايل باها حائل الدويل



79 78

فعاليات رياضيّة

5

تنوعت الفعاليات لتناسب مختلف الفئات العمرية، ومنها:

الفعاليات الرياضية )سباق الهجن، سباق تيتان الصحراوي، سباق 	 
حائل الدويل للقدرة والتحّمل( 

فعالية مشار	 
فعالية قرص القشلة	 
فعالية نبض حائل 	 
فعالية متحف حائل 	 

 موسم حائل يرسم 
البهجة والفرح

من 27 ديسمرب2019 حتى 20 فرباير 2020، رسمت فعاليات موسم 
حائل البهجة والفرح عىل وجوه الزّوار الذين استمتعوا بفعاليات 

رياضيّة وترفيهية وثقافية وتراثيّة أضافت نكهة الفتة عىل مواسم 
السعودية. 

فعاليات يستضيفها موسم حائل للمرّة 
األوىل

رايل دكار

سباق تيتان 

الصحراوي
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انفاق الحضور

6.5M
قيمة التغطية ريال

اإلعالمية

1.7B
ريال

االنطباع اإلعالمي 
العاملي

399M
الوصول اإلعالمي 

العاملي

10B
عدد العاملني يف 

املوسم

3,105
وظيفة جديدة تم 

توفريها

540
جنسية مختلفة

 للزّوار

78

آجــا  بــني  مــا  ومنطقــة  العريقــة  بالحضــارة  الفريــد  حائــل  موســم  “يتميــز 
وســلمى حيــث الطبيعــة الســاحرة واملغامــرات الشــيقة والفعاليــات الرياضيــة 
العامليــة، ممزوجــًة بعراقــة املــايض وأصالــة الحــارض وكــرم الضيافــة طابعه.”

عبد العزيز بن أحمد باعشن 

مدير عام إدارة الفعاليات

فعالية دروب حائل 	 
السينام الخارجيّة 	 
ليايل الريع	 
الهايكنج	 
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رايل داكار

 5-17 يناير 

2020

70
قناة ناقلة 

يف 190 دولة

59K
مقال صحفي

33K
عدد الحضور

2.6K
عدد الحضور

األجنبي

2.4M
 ريال

إجاميل أرباح
 التذاكر

342
مركبة

128
منشأة سعودية

 صغرية 
ومتوسطة

8K
إجاميل

 العاملني

استضافت اململكة العربية السعودية رايل داكار 
للمرّة األوىل يف منطقة الرشق األوسط، وتم 

تنظيم رايل داكار 2020 انطالقا من جدة ووصوال 
إىل القدية عىل مسافة 9,000 كيلومرت.

التقرير نصف السنوي |  2020

"يدور السباق يف صحراء مساحتها مقاربة ملساحة دولة فرنسا، ال ميكنك أن ترى 
ذلك يف أي مكان آخر يف العامل"

مارتن ماتشيك - سائق فريق بيغ شوك ريسنغ

81 الفعاليات واألحداث الرياضيّة80
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كأس السوبر 
اإلسباين

27
قناة ناقلة 

 يف 153 دولة

200
مقال صحفي

10M
 الوصول اإلعالمي 

العاملي

43M
 االنطباع اإلعالمي 

العاملي

 158K
عدد الحضور

11K
عدد الحضور

األجنبي

3.5K
إجاميل 
العاملني

28M

 8-12 يناير 2020  

جدة

"أنا منبهر من هذا التفاعل الرائع والتنظيم املميز يف كأس السوبر 
اإلسباين من الجميع، وليس فقط ما قام به املنظمون، بل حتى الجامهري 

الذين أثروا هذا الحدث أشكر كل من شارك يف إنجاح هذه املسابقة، وأعّدها 
خطوة لتعزيز التعاون بني البلدين إسبانيا والسعودية، وأريد أن أشيد باستاد 

الجوهرة املشعة ومنشآته التي أسهمت يف إنجاح املسابقة"
لويس روبياليس رئيس االتحاد اإلسباين

83 الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  822020

إجاميل دخل
التذاكر

استضافت مدينة جدة يناير 2020 أول نسخة من بطولة 
السوبر اإلسباين بشكله الجديد بعدما أقر االتحاد 

األسباين لكرة القدم مشاركة 4 أندية )ريال مدريد - 
برشلونة - أتلتيكو مدريد - فالنسيا( ، وحقق فريق ريال 

مدريد البطولة بعد فوزه يف النهايئ عىل أتلتيكو 
مدريد 4-1 بركالت الرتجيح

ريال
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بولو الصحراء
16 - 18 يناير 2020

محافظة العل

85 الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  842020

“نجــح االتحــاد خــالل عــام 2020 يف تنظيــم بطولــة بولــو الصحــراء التــي تعــد 
ــة  ــة مبحافظ ــة امللكي ــع الهيئ ــاون م ــك بالتع ــا وذل ــا عامليً ــن نوعه األوىل م
العــال، ومبشــاركة الفريــق العاملــي للبولــو مــن دولــة األرجنتــني “ الدولفينــا “ 

باإلضافــة إىل نخبــة مــن فرســان البولــو”

م / عمر فريد زيدان

رئيس االتحاد السعودي للبولو

يف أجواء حامسية عربية أصيلة، احتضنت العال أّول 
بطولة رسمية تُقام يف اململكة العربية السعودية 

للعبة البولو. وأقيمت بطولة هذه الرياضة التي مُتارس 
باحرتاف يف 16 دولة يف العامل تحت إرشاف االتحاد 

السعودي للبولو، لتصبح واحدة من الفعاليات الرئيسية 
ضمن موسم شتاء طنطورة. وشهدت البطولة مشاركة 

نخبة من أفضل وأشهر العبي البولو يف العامل يف 
موقع تاريخي ُملهٍم ُمدرٍج عىل قامئة »اليونسكو« 

للرتاث العاملي يعود تاريخه إىل أكرث من 4,000 عام.



87 التقرير السنوي |  2020 86

سباق حائل الدويل 
للقدرة و التحمل

ضمن فعاليات موسم حائل، نظمت السعودية 
سباق حائل الدويل للقدرة والتحمُّل وسط ميدان 

الفروسية بحائل ملسافة 100 كيلو مرت، مقسم عىل 
أربع مراحل، املرحلة األوىل 30 كيلو مرتًا، واملرحلة 
الثانية 30 كيلو مرتًا، واملرحلة الثالثة 20 كيلو مرتًا، 

واملرحلة الرابعة 20 كيلو مرتًا. وخالل السباق، تم 
وللمرّة األوىل تطبيق أنظمة الفروسية الجديدة.

 18 يناير 2020

حائل

1,300
مقال صحفي

100KM
عىل 4 مراحل

116
  فارًسا    

وفارسة

87 الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  862020

“ كان تنظيــم مهرجــان جــوالت الدرعيــة للفروســية هــو الوحيــد بالعــامل خــالل جائحة 
كورونــا عــن الفئــات األعــىل تصنيًفــا دوليًــا واملؤهلــة لنهــايئ كأس العامل”

عبدالله بن فهد آل سعود

رئيس االتحاد السعودي للفروسية
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سباق التيتان 
الصحراوي

 29 يناير – 1 فرباير 2020

حائل

25
قناة ناقلة يف 

141 دولة 

385K
 الوصول اإلعالمي

 العاملي

179M
االنطباعات اإلعالمية

 العاملية

9
جنسيات 

150
 دراًجا

89 الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  882020

“لقد حظينا برتحيب من قبل السعوديني وقابلونا باالبتسامة وحفاوة الرتحيب فور 
وصولنا ملطار حائل، وأود أن أشكر القامئني عىل الفعالية عىل االستقبال الرائع. 

قيادة الدراجات الهوائية يف هذا البلد الجميل ستكون تجربًة رائعة ألننا سنستمتع 
باملناظر الخالبة خالل مسار السباق الجبيل خصوًصا وأنني أجريت بحثًا عىل اإلنرتنت 

وفوجئت بجامل منطقة السباق يف حائل وتنوع طبيعتها”

جينز لوبيز - ّدراج

استضافت السعودية سباق التيتان الصحراوي للمرة األوىل 
من 29 يناير وحتّى 1 فرباير. يعد سباق تيتان الصحراوي سباقًا 

عامليًا للدراجات الجبلية وتضمن 4 مراحل مبشاركة 150 دراجاً 
من مختلف أنحاء العامل تسابقوا عىل مسافة 300 كم.
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كأس خادم الحرمني 
الرشيفني لسباق 

القدرة والتحّمل
1 فرباير 2020

محافظة العل

91 90

“جامل العال أبهرين لدرجة أنني تركت الخيل ملّدة ساعتني خالل السباق ألستمتع 
مبناظر هذه األرض الخاّلبة” 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ويل عهد ديب

رئيس املجلس التنفيذي إلمارة ديب

195
فارًسا وفارسة

15
دولة 

مشاركة

1.1B 
 االنطباع اإلعالمي 

العاملي

الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  2020

نظّمت الهيئة امللكية ملحافظة العال فعاليات كأس خادم الحرمني الرشيفني لسباق 
القدرة والتحمل )ملتقى الفرسان( 2020، أحد أبرز سباقات القدرة والتحمل عىل مستوى 
 العامل ، ضمن فعاليات موسم شتاء طنطورة، بالتعاون مع االتحاد السعودي للفروسية.

ويُغطي السباق من فئة النجمتني واملعرتف به من قبل االتحاد الدويل للفروسية 
مسافة 120 كلم عىل مدى أربع حلقات ويسلط الضوء عىل جهود الهيئة امللكية 

ملحافظة العال يف الحفاظ عىل اإلرث الثقايف والتاريخي العريق للمملكة العربية 
 السعودية.

وشهد كأس خادم الحرمني الرشيفني للقدرة والتحمل هذا العام مشاركة مجموعة من 
أفضل الفرسان من حول العامل يصل عددهم إىل 195 فارس وفارسة، ووصل عدد الخيول 

املشاركة إىل أكرث من 200 من 15 دولة من حول العامل.
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سباقات الهجن

93 الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  922020

“بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة، تحّول تحدي جائحة فريوس كورونا إىل 
فرصة اسرتاتيجية لتطوير مفهوم املامرسة اآلمنة لرياضة اآلباء واألجداد. عدنا 
بقوة إىل التدريبات، ونظمنا خمسة سباقات يف مختلف مناطق اململكة حازت 

عىل إشادات كبرية محليًا ودوليًا” 
فهد بن جلوي بن عبدالعزير بن مساعد

نائب رئيس اللجنة األوملبية العربية السعودية

 رئيس اتحاد الهجن

  17,916
مطية مشاركة

9
مدن يف
اململكة

5,876
مالًكا

6
دول مشاركة

 من ضمنها الواليات 
املتحدة

خالل العام 2020، استضافت اململكة العديد من سباقات 
الهجن، ومن أبرز هذه السباقات:

منافسات سباق الهجن داخل ميدان الهجن مبنطقة حائل) 2-8 فرباير 2020(	 

سباق املفاريد 2020 )20-21 أغسطس 2020(	 

سباق حائل للهجن )17-22 سبتمرب 2020(	 

سباق النعريية للهجن )22-27 أكتوبر 2020(	 

سباق رماح للهجن )26 نوفمرب - 1 ديسمرب 2020(	 

جائزة امللك عبدالعزيز لسباقات الهجن )27-31 ديسمرب 2020(	 
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طواف 
السعودية

استضافت اململكة بطولة طواف السعودية 
للدراجات الهوائية بإرشاف االتحاد السعودي 

 للدراجات، وتحت مظلة االتحاد الدويل للدراجات.
شارك يف السباق 124 دراًجا عامليًا ميثلون 18 

فريًقا من مختلف دول العامل تنافسوا عىل 
خمس مراحل مبسافة إجاملية تبلغ 760 كم

 4-8 فرباير 2020

الرياض

41
 قناة ناقلة 

يف 190 دولة

600
عدد الحضور

األجنبي

5.9K
عدد الحضور

16.5M
 االنطباع اإلعالمي 

العاملي

730
متطوًعا

124
دراًجا
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“كانــت اســتضافة طــواف الســعودية الــدويل وســباق تيتــان الصحــراوي  
2020مــن أبــرز إنجــازات عــام 2020، وكان لهــام صــدى إعالمــي كبــري وإشــادة 
محليــة وعامليــة. يعتــرب االتحــاد ضمــن االتحــادات العــرش املدعومــة مــن 
ــة  ــة املامرس ــدد األندي ــدوره زاد ع ــذي ب ــة وال ــم األندي ــرتاتيجية دع ــل اس قب

واملســجلة لرياضــة الدراجــات مــن 7 إىل  82”

صباح بن عبدالله الكريديس

رئيس االتحاد السعودي للدراجات



97 التقرير السنوي |  2020 96

بطوالت دوليّة 
للفروسيّة

خالل العام 2020، استضافت الرياض العديد من البطوالت 
الدولية يف رياضة الفروسيّة،  ومن أبرز هذه البطوالت:

بطولة كأس اللجنة األوملبية العربية السعودية 	 
للقفز - CSI2 مبشاركة 100 فارس وفارسة من 6 

دول مختلفة 
سباق كأس االتحاد السعودي للفروسيّة للقدرة 	 

والتحّمل
بطولة CSI3*W للقفز	 

بطولة CSI2 للقفز	 

97

كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحّمل	 

بطولة CSI4*W للقفز	 

بطولة CSI5*W للقفز	 

97

75
دولة

901
فارس

1,117
خياًل

63
دولة شاهدت 

املهرجان

الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  962020

“التنافس يف هذه البطوالت كان عىل مستوى عاٍل باإلضافة اىل أن تم تنظيم 
هذه البطوالت عىل مستوى عاملي ومرشف، هذه املرة الثالثة التي أحرض فيها، 

ويف كل مرة أحرض يكون التنظيم والعرض أفضل من املرة السابقة. اللجنة املنظمة 
هنا قامت بكل ما يجب فعله إلظهار البطوالت باملستوى الذي يليق بها”. 

جان بيري كيسكاتري - ممثل االتحاد الدويل للفروسية
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أقيمت مباراة الجولة األخرية من دوري كأس األمري 
محمد بن سلامن للمحرتفني بني نادي الهالل ونادي 

الشباب. وتم تتويج نادي الهالل باملركز األول. 

9 سبتمرب 2020

ملعب جامعة امللك سعود

99

2M
مشاهد عرب 

يوتيوب

300K
مشاهد عرب 
برييسكوب

73K
مشاهد عرب
GSA Live 

 إجاميل املشاهدات

الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  2020

“كان موســم 2020 صعبـًـا عــىل كــرة القــدم العاملية، حيــث عانــت كل الدوريات 
مــن صعوبــات ومل تســتطع الكثــري منهــا مــن االســتمرار حتــى النهايــة. أمــا يف 
اململكــة العربيــة الســعودية فقــد اســتطاعت عائلــة كــرة القدم من اســتكامل 
مســابقاتها بنجــاح حتــى النهايــة التــي شــهدت حفــل ختــام دوري كأس األمــري 
محمــد بــن ســلامن للمحرتفــني وتتويــج البطــل يف احتفــال مميــز مل ينقصــه 

ســوى تواجــد الجامهــري التــي نتطلــع لرؤيتهــا قريبًــا يف املالعــب”

عبدالعزيز بن نارص الحميدي

الرئيس التنفيذي إلدارة رابطة الدوري السعودي للمحرتفني املكلف

98

حفل ختام دوري كأس األمري 

محمد بن سلامن للمحرتفني
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نهايئ كأس األمري محمد بن 

سلامن ألندية الدرجة األوىل

يقام حفل تتويج بطل دوري األمري محمد بن سلامن 
ألندية الدرجة األوىل يف نهاية كل جولة من املوسم 

الريايض، وقد نجح فريق الباطن يف الفوز بلقب موسم 
2019-2020. وغالباً ما يتنافس 4 إىل 6 أندية يف كل 

موسم عىل مقاعد الصعود لدوري املحرتفني.

20 سبتمرب 2020

استاد مدينة امللك عبدالله الرياضية - 
بريدة

50
 الحضور

170
إجاميل العاملني

4
إجاميل عدد 

الرشكات 
املشاركة

 إجاميل املشاهدات

يف  للمحرتفــني  األوىل  للدرجــة  ســلامن  بــن  محمــد  األمــري  دوري  “نجــح 
اســتكامل مســريته يف موســم 2020 رغــم جائحــة كورونا املســتجد والعوائق 
الكبــرية التــي واجهتــه كباقــي الدوريــات العامليــة ليــأيت الختــام مميــزًا كــام 
جــرت العــادة بــزف البطــل واملتأهلــني لــدوري كأس األمــري محمــد بــن ســلامن 
ــدء  ــة والب ــة الثاني ــن دوري الدرج ــني م ــال القادم ــتقبال األبط ــني واس للمحرتف

ــز” ــاح والتمي ــه اإلرصار والنج ــر عنوان ــايض آخ ــم ري يف موس

عبدالرحمن بن إبراهيم السيّار

املدير التنفيذي لدوري األمري محمد بن سلامن ألندية الدرجة األوىل

التقرير السنوي |  2020 100101 الفعاليات واألحداث الرياضيّة
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بطولة أرامكو السعودية 
النسائية للجولف

تعّد بطولة أرامكو السعودية النسائيّة للجولف املنظمة 
من االتحاد السعودي للجولف برعاية صندوق االستثامرات 
العامة إحدى وأوىل وأكرب الفعاليات الرياضيّة للمحرتفني 

املخّصصة للسيدات يف تاريخ اململكة العربيّة السعودية، 
وهي واحدة من سلسلة فعاليات مجدولة ضمن الجولة 

األوروبيّة لجولف السيدات يف األعوام املقبلة إذ تجمع 
عدًدا من أبرز نجامت مالعب الجولف العامليات

من 12 حتى 15 نوفمرب 2020

ملعب ونادي الجولف “رويال غرينز” 

جدة

1M
دوالر أمرييك
قيمة الجائزة

4
أيام

340M
مشاهداً 

يف 55 دولة

108
العبات محرتفات

72
حفرة

103

1,000
سيدة سعودية متكني أكرث من

لتجربة لعبة الجولف 
للمرة األوىل

103 الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  2020

ــن  ــة م ــاء اململك ــع أنح ــًعا يف جمي ــاًرا وتوس ــف انتش ــة الجول ــهدت رياض “ش
خــالل اســتضافة ثــالث بطــوالت عامليــة للمحرتفــني للرجــال يف الثالثــة أعــوام 
الســابقة. ورغــم الظــروف الصعبــة التــي متــر بهــا دول العــامل بســبب جائحــة 
كورونــا، تســتعد اململكــة الســتضافة بطولــة أرامكــو الســعودية الدوليــة 
ــة  ــة اللعب ــهيل مامرس ــىل تس ــاد ع ــل االتح ــام يعم ــدة، ك ــة ج ــائية مبدين النس

ــة 2030” ــن رؤي ــب ضم ــر املالع ــاء وتطوي ــتواها وإنش ــع مس ورف

 يارس بن عثامن الرميان

رئيس االتحاد السعودي للجولف

102
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نهايئ كأس خادم 
الحرمني الرشيفني

 28 نوفمرب 2020

استاد امللك فهد الدويل بالرياض

تحت رعاية خادم الحرمني الرشيفني وبحضور سمو أمري 
منطقة الرياض، أقيمت املباراة النهائية عىل كأس خادم 

الحرمني الرشيفني للموسم الريايض 2019 - 2020 بني 
فريقي الهالل والنرص، وانتهت بفوز نادي الهالل.

105

تم نقل تفاعل جامهري الناديني عىل شاشات امللعب

105

3.7M
مشاهد عرب 

يوتيوب

482K
مشاهد عرب 
برييسكوب

67K
مشاهد عرب
GSA Live 

 إجاميل املشاهدات

الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  1042020

ــري  ــيك أم ــمو املل ــب الس ــى صاح ــني، رع ــني الرشيف ــادم الحرم ــن خ ــة ع “نياب
منطقــة الريــاض املبــاراة النهائيــة لــكأس خــادم الحرمــني الرشيفــني بــني 
ناديــي الهــالل والنــرص عــىل اســتاد امللــك فهــد الــدويل، حيــث حظــي 
النهــايئ بنجــاٍح يليــق بســمعة اململكــة العربيــة الســعودية تحــت متابعــة مــن 
ــام  ــد، حفظه ــيدي ويل العه ــمو س ــني وس ــني الرشيف ــادم الحرم ــوالي خ م

ــة” ــر الرياض ــمو وزي ــن س ــتمر م ــٍم مس ــه، وبدع الل

 يارس حسن املسحل

رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم
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رايل حائل

من 10 حتى 16 ديسمرب 2020

حائل

أقيم الرايل عىل مدار جولتني أسدلتا الستار عىل 
موسم 2020 من بطولة كأس العامل لراليات الباها. 

واكتسبت الجولتان أهميًة خاصة نظراً لقرب موعدهام 
من رايل داكار السعودية 2021 يف يناير 2021، ليكون 

بذلك رايل باها حائل فرصًة مثالية ًللسائقني والفرق 
للوقوف عىل استعداداتهم لرايل داكار.

35
دّراجة 

58
سيارة

91
مركبة

152
متسابًقا

107 الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  1062020

“نجــح االتحــاد خــالل الفــرتة املاضيــة يف اســتضافة وتنظيــم العديــد مــن 
البطــوالت بــدًءا ببطولــة رايل حائــل الوطنيــة ورايل الرشقیــة لعــام -2018

2019 وتطورهــا إىل جولــة مــن جــوالت بطولــة العــامل يف 2021، وتبعهــا رايل 
الرشقیــة بانضاممــه إىل كأس العــامل للراليــات يف 2021، وتنظیــم بطولــة 
الفورمــوال إي يف الدرعيــة بشــكٍل متواصــل منــذ عــام 2018، وكذلــك رايل 

داكار 2020 بالتعــاون مــع وزارة الرياضــة”

خالد بن سلطان العبدالله الفيصل

رئيس االتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية



109 التقرير السنوي |  2020 108

نهائيات بطولة جولة 
3x3 العامل

18 و 19 ديسمرب 2020

جدة

استضافت اململكة العربية السعودية يف محافظة 
جّدة منافسات نهائيات الجولة العاملية لألبطال لكرة 

السلّة 3X3، والتي شهدت مشاركة 12 فريًقا من مختلف 
دول العامل بدعم من برنامج جودة الحياة. واستمرّت 
املنافسات ملّدة يومني وشهدت رصاًعا حامسيًا بني 

الفرق املشاركة من اململكة ورصبيا والتفيا وليتوانيا 
وسويسا وأمريكا ومنغوليا وهولندا وسلوفينيا.

109

12
فريًقا  مشاركًا

300K
تفاعل عىل
 املنصات 
االلكرتونية

72
العبًا

10
دول

109

من أهم الفعاليات املصاحبة تحدي الدانك )2000 دوالر 
للفائز( وتحدي الثالثيات )500 دوالر للفائز(.

الفعاليات واألحداث الرياضيّةالتقرير السنوي |  1082020

“متكــن االتحــاد خــالل عــام 2020 مــن تنظيــم نهــايئ الجولــة العامليــة للمــدن 
3×3 لكــرة الســلة مبدينــة جــدة، باإلضافــة إىل تحقيــق بطولــة  ملســابقة 
ــدويل  ــاد ال ــة االتح ــد برعاي ــن بع ــابقة NBA2K 2020 ع ــط  ملس ــرشق األوس ال

ــلة” ــرة الس لك

عبد الرحمن بن عبدالعزيز املسعد

رئيس االتحاد السعودي لكرة السلة
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44
دور الرياضة 

يف تعزيز 

االقتصاد

111دور الرياضة يف تعزيز االقتصاد التقرير السنوي |  1102020
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ضمــن أهــداف االســرتاتيجية الوطنيّــة للرياضــة الجــاري العمــل عــىل إطالقهــا، يــربز هــدف تطويــر 
القطــاع الريــايض بشــكل يزيــد مــن مســاهمته يف االقتصــاد الســعودي. وانطالقًــا مــن هــذا 
الهــدف، كان الرتكيــز عــام 2020 عــىل تفعيــل الخطــوات التــي مــن شــأنها إرشاك القطــاع الخــاص 
ــز  ــاص يف تعزي ــاع الخ ــن القط ــة م ــتفيد اململك ــعودية. ستس ــة الس ــو الرياض ــرب يف من ــكل أك بش
حجــم االقتصــاد الريــايض، والحفــاظ عــىل اإلنفــاق الحكومــي الثابــت، حيــث ميكــن تحويــل قطــاع 

ــه القطــاع الحكومــي إىل قطــاع يديــره القطــاع الخــاص.  الرياضــة مــن قطــاع ميول

الرتكيز عىل تفعيل مشاركة 

القطاع الخاص

“عملنــا خــالل هــذا العــام عــىل تطويــر االشــرتاطات والقوانــني والتنظيــم 
ــة  ــايض وصناع ــاع الري ــتثامر يف القط ــر االس ــع وتطوي ــرص للجمي ــاء الف إلعط
فــرص واعــدة ومحفــزة للمســتثمرين مــن أجــل تعزيــز االقتصــاد الريــايض 
وزيــادة مســاهمته يف الناتــج املحــيل والحمــد للــه تحققــت الكثــري مــن 

الخطــوات الفاعلــة رغــم املصاعــب التــي فرضتهــا الجائحــة”.

أضواء عبدالرحمن العريفي

وكيل التخطيط والتطوير

ورشة عمل زيادة مساهمة القطاع الخاص 
يف اقتصاد القطاع الريايض

 رشكة سعودية مستثمر سعوديمستثمر أجنبي 
متوسطة وصغرية

 ممثلني عن هيئات 
حكوميّة

15+30+15+10+ SR

برنامج ريادة األعامل

مخرجات   ورشة   عمل   االبتكار   الرقمي : 

ورشة العمل يف امللتقى 
يناير2020 

30 مشاركاً ابدوا اهتاممهم 
باالستثامر كرواد أعامل يف 

القطاع الريايض

تحديد   نحو  30  فكرة   من   الفرق   املشاركة  

 ووضع        أفكار   التي   باإلمكان   أن   تكون   من  

 املكاسب   الرسيعة

ملتقى بيبان

  
  80 , 000 

 زائر   

تضمن ملتقى بيبان تقديم ورشة عمل االبتكار الرقمي 

لبناء مجتمع حيوي، وركّز على األهداف التالية:

عدد الحضور خلل الجلسات الثلث األوىل من الربامج التدريبيّة

إقامة برامج تدريبيّة لرفع الوعي 
بأهمية االستثامر الريايض

600
شخص

إقامة دورة لزيادة الوعي بآلية 

رفع االستثامرات لألندية الرياضية

ال ميكن رفع طلبات استثامرية 
لألندية غري املرخصة

عدد األندية التي 

تم ترخيصها 

ملزاولة االستثامر 

الريايض

%46+

13
 ناديًا

19
 ناديًا

النصف الثاين 
2019

النصف الثاين 
2020

رخصة استثامر األندية الرياضية

تطوير إمكانيات القوى العاملة االستثامرية

دور الرياضة يف تعزيز االقتصاد

عدد تراخيص الصاالت 

واملراكز الرياضية الخاصة

 اجاميل عدد الرتاخيص
يف عام 2020

 اجاميل عدد الرتاخيص
يف عام 2019

 1,549
1,259 

%23+
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برنامج الرعاية اإلعلنية

إطلق الئحة رعايات األندية

إطلق الئحة الرعايات والنامذج االستثامرية لألندية، والتي تندرج تحتها - عىل 

سبيل املثال ال الحرص - العقود املوحدة  للستثامرات املستقبلية، ومناذج 

كراسات رشوط للفرص االستثامرية املطروحة : 

%60+

رشكات10

رشكة16

النصف الثاين 
2019

النصف الثاين 
2020

عدد الرشكات الراعية لألندية

دور الرياضة يف تعزيز االقتصاد

دعم األندية واالتحادات إلنشاء رشكات خاصة 

للستثامر الريايض للمرّة األوىل

نادي الهالل

نادي االتحاد

نادي الفيصيل االتحاد السعودي للسيارات 
والدراجات النارية

االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكرتونية و الذهنية

60%

7.6%

49%

الزيادة يف نسبة إجاميل قيمة الرعايات من عام 2019 اىل 2020 

 4973 1016
عدد الرشكات 

الراعية
عدد الرشكات 

الراعية
عدد األندية التي 

تم رعايتها
عدد األندية التي 

تم رعايتها

20192020

نسبة زيادة الرشكات 
الراعية من عام 2019

نسبة زيادة األندية التي 
متت رعايتها من عام 2019

الرشكة اإلعلميّة الرياضية

التأسيس 1
الشؤون القانونية

دراسة الجدوى

اإلسرتاتيجية

الجوانب التقنية 2
إنتاج الربنامج

حقوق امللكية

تحسني عروض القنوات

طرح كراسة رشوط إنتاج مسابقات 
كرة القدم واإلعالن عنها

القوى العاملة 3
استقطاب الكفاءات

بناء القدرات

االستثامر 4
كيفية استثامر وسائل اإلعالم 

للوصول إىل أفضل املامرسات 

واملعايري الدولية

محاور الرتكيز إلطلق الرشكة اإلعلميّة

أنشطة وأهداف الرشكة اإلعلميّة

رشكة إعالمية مصممة لتصبح مركزًا متميزًا ملنظومة اإلعالم الريايض يف اململكة 
العربية السعودية بحيث تدير وتؤّمن حقوق البث الريايض وتقوم بتطوير املحتوى 

الريايض املقّدم للمنافسات الرياضيّة املحليّة والعامليّة

بثّت الرشكة كأس السوبر السعودي كأّول حدث ريايض

عائدات حقوق البث 
لألندية

رعاية الفعاليات 
الرياضية الكربى

تفعيل صناعة اإلنتاج 
اإلعالمي الريايض

محاربة القرصنة
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اسرتاتيجية دعم األندية 
الرياضية

أُنشــئت لجنــة الكفــاءة املاليــة كلجنــة فرعيــة تابعــة الســرتاتيجية دعــم األنديــة وذلــك بهــدف التعــاون مــع األنديــة للحــد 

مــن التدفــق املــايل. تــم إصــدار الئحــة للكفــاءة املاليــة ومتــت مشــاركتها مــع األنديــة.

أبرز إنجازات مبادرات الجامهري يف موسم 2020-2019

تم إضافة اندية الدوري الدرجة االوىل يف مبادرة الحوكمة

لجنة الكفاءة املالية لألندية الرياضية
تعزيز الحوكمة 

416

784%32

3630
ناديًا تم تقدميه خالل الربع الثاين من 

دوري املحرتفني والدرجة األوىل

اسرتاتيجيّة قدمتها أندية دوري 
املحرتفني

نسبة زيادة معدل نتائج الحوكمة موظّف جديد بدوام كامل
)من 2.8 إىل 3.7( 

 ورشة عمل تم تنظيمها لتغطّي كافة
املبادرات

استبيانات تم اصدارها لتطوير العمل من خالل 
جمع التربعات ومرئيات األندية واالتحادات

%20
زيادة مبيعات البضائع ل 11 ناديًا

%60
نسبة املباريات التي تجاوزت الحد 

األدىن للحضور

100
حملة تسويق محلية 

وخارجية 

388K
شخص حرض املباريات

10.3K
زيادة يف متوّسط الحضور 

الجامهريي

150
فعالية مصاحبة

)من تنظيم 12 رشكة سعودية( 

“األرقــام تتحــدث عــن تغــري إيجــايب يف شــتى مبــادرات االســرتاتيجية 
بعامهــا الثــاين رغــامً عــن ظــروف الجائحــة اال أن األنديــة قدمــت عمــالً 
أفتخــر  الســامية،  وأهدافهــا  باالســرتاتيجية  إلميانهــا  متطــوراً  إيجابيًّــا 
بهــذه املــؤرشات وأفتخــر بالعمــل مــع فريــق مكــون مــن شــابات وشــباب 

ــج”. ــذه النتائ ــه به ــد الل ــبب بع ــم الس ــعوديني ه س

عبدالعزيز بن عبدالرحمن املسعد

مستشار وزير الرياضة

دور الرياضة يف تعزيز االقتصاد
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الدراجاتالتنس األريض

الكرة الطائرة

التايكوندو

كرة السلة

كرة الطاولةالكاراتيه

كرة اليد

السباحةألعاب القوى

األلعاب املختلفة

%755

%129

نسبه زيادة األندية املتفاعلة مع املبادرة والتي 
تشتمل عىل تفعيل 10 رياضات

لعبة تم تفعيلها يف مبادرة األلعاب 
املختلفة بداًل من 10

زيادة يف عدد الوظائف لدى األندية ضمن 
مبادرة تفعيل األلعاب املختلفة 

األلعاب املختارة

مقارنة بني عدد األندية املؤهلة للدخول يف مرحلة
 جمع النقاط املوحد يف املوسمني املايض والحايل

يهدف إىل تفعيل 10 رياضات عل األقل يف األندية التي ستتلقى الدعم، و توزيع الدعم املايل وفق 
عدد النقاط اإلجاميل الذي يحصده النادي عرب أدائه يف مختلف املسابقات ويف جميع الرياضات 

تقديم خطة تطوير األلعاب املختلفة . 1
املشاركة يف 10 ألعاب عىل األقل. 2
 التنافس يف 5 من األلعاب املختارة . 3
التنافس يف 5 من األلعاب املختارة للفئات السنية. 4
 تنفيذ برامج لتطوير الفئات السنية ا  8 من األلعاب املختارة. 5

نظام النقاط املوحد

معايري نظام النقاط املوحد

وظائف جديدة تم استحداثها إلدارة األلعاب املختلفة يف األندية

مقارنة بني ارتفاع نسب الوظائف يف املجاالت اإلدارية والفنية 
والطبية

2019/20182019/20202020/2021

43

77

9

755%

2019/20182019/20202020/2021

1,974
3,097

1,353

129%

األلعاب اإللكرتونيةرفع األثقال

2020/20192021/2020

5184األندية املتقدمة

4377 األندية املؤهلة

87األندية غري املؤهلة

نسبة الزيادة2019/20182020/20192021/2020

%156+5088001302الفرص الوظيفية اإلدارية 

الفرص الوظيفية 
الرياضية  

7059851510+114%

%104+140189285الفرص الوظيفية الطبية   

الجمباز الريشة الطائرةالجودو 

15100 320K
رياالً قيمة النقطة الواحدةنقطة لكّل رياضة

دور الرياضة يف تعزيز االقتصاد
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5
 املشاركة 

املجتمعيّة
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قام اتحاد الرياضة للجميع بإجراء مسح شامل للرياضة الوطنية لدراسة تطور قطاع الرياضة 

ونسب املشاركة يف اململكة وذلك للمساهمة يف توجيه املسار وتطوير الخطط املستقبلية

)% من إجاميل عدد السكان(

أكرث الرياضات مامرسة

)% من إجاميل عدد السكان(

 أكرث الرياضات رغبة

%14.2 %25.4

كرة القدم امليش

)% من إجاميل عدد السكان(

 أهم العوائق

%9.9 %32.7

لدي عائق صحي مينعنيال يوجد وقت

)% من إجاميل عدد السكان(

أهم املحفزات

%38.7%23.2

برامج مع العائلة واألصدقاء تحسني املظهر

%17.1

السباحة

%3.99

كرة السلة

أبرز النتائج الرقمية

15K4M
تفاعالت عىل املوقعتحميل التطبيق

11.5M
 مشاهدة صفحات

املواقع

9K75.8K
 مشرتكني يف

النرشة اإلخبارية
 إجاميل املتابعني عىل

وسائل التواصل االجتامعي

“ يتــرشف االتحــاد الســعودي للرياضــة للجميــع بلعــب دوٍر هــام يف الحفــاظ عــىل 
صحــة املجتمــع الســعودي، حيــث نهــدف إىل زيــادة نســبة مامرســة النشــاط 
ــا  ــل فريقن ــك، يواص ــام2030. لذل ــول ع ــة بحل ــكان اململكـ ــن س ــدين اىٕل ٪40 م الب
العمـــل عــىل تفعيــل املبــادرات وحمــالت التوعيــة التــي تهــدف اىٕل زيــادة حجــم 
ــوار يف  ــة الح ــز لغ ــة اىٕل تحفي ــة، باإلضاف ــاركة املجتمعي ــدين واملش ــاط الب النش

ــة” ــة املجتمعي ــاالت الرياض ــف مج مختل

خالد بن الوليد بن طلل آل سعود

مستشار وزير الرياضة

رئيس االتحاد السعودي للرياضة للجميع

إجاميل عدد الربامج / املشاركني / الوصول:

+52M 370K

 إجاميل مدى الوصول
عرب اإلنرتنت

إجاميل عدد املشاركني

20

 إجاميل عدد
  الربامج يف 2020

إحصاءات من الرياضة الوطنية



125 املشاركة املجتمعيّة التقرير السنوي |  2020 124

أماكن رياضية حيوية

الواجهة البحرية يف منطقة عسري

عمل نطاق مبادرة جودة الحياة يف تفعيل األماكن العامة ومنشآت وزارة و تفعيل مامرسة 

الرياضة يف القطاع التعليمي ووضع خطط لتحفيز موظفي الرشكات الخاصة ملامرسة 

الرياضة وتفعيل الرشاكة مع القطاع الخاص والتنويع يف الفعاليات والربامج الرياضية 

املختلفة وإرشاك جميع األعامر والجنسيات والعائالت ما يساهم يف زيادة عدد املشاركني 

يف برامج الرياضة املجتمعية  

45,092

500

%10.46

30

إجاميل عدد املشاركني

 األطفال الذين استلموا
املعدات الرياضية

 نسبة املشاركات من اإلناث

 متطوًعا

حديقة أصدقاء جدة

 التعريف: شارك االتحاد السعودي للرياضة للجميع جمعية أصدقاء حدائق جدة لتقديم 
برنامج توزيع املعدات الرياضية عند العودة للمدارس لألطفال، لتشجيع النشاط البدين 

والرتويج ألسلوب الحياة الصحي عىل مدار يومني. تحتوي الحقائب عىل مجموعة متنوعة 

من العنارص الرياضية مثل كرة قدم وكرة سلة وحبل قفز وعلبة ماء وكاممة وغريها.

التأثري: 

النشاط األسبوعي

4,437

إجاميل عدد املشاركني

التعريف: حدث أسبوعي يقام كل يوم ثالثاء يف مدينة امللك عبد الله 
الرياضية بجدة الستهداف جميع رشائح املجتمع وتزويدهم بفرص لعب 

مستدامة يف مجموعة متنوعة من األنشطة.

التأثري: 

 التعريف: الحدث األول من نوعه والذي استهدف الرتويج للواجهة البحرية 

الجديدة، والتي سمحت للمشاركني بتجربة 20 نشاطًا مختلًفا. 

املعسكرات الصيفية لألطفالالتأثري: 

تقديم صفوف افرتاضية مجانية بالتعاون مع رشكة مونفيم 

حول اللياقة البدنية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 

5 و 12 سنة. يشمل الربنامج سلسلة من 10 جلسات تدريبية 

مسجلة مسبًقا تكون متوفرة عرب اإلنرتنت ومبحتويات 

مختلفة، كرياضة التوازن والوعي الحريك

562

 مشرتكًا

األيام الرياضية الوطنية للفتيات

19k+1780

 إجاميل عدد
 املشاركني

499

 معلاًم من الرتبية البدنيةمدرسة مشرتكة
تم تدريبهم

يهدف الربنامج إىل إدخال مفهوم الثقافة البدنية، باستخدام املرافق التعليمية العامة

وغريها من املرافق التعليمية حيثام أمكن ذلك يف 5 مدن.

التأثري:



127 املشاركة املجتمعيّة التقرير السنوي |  2020 126

مجتمع حيوي

عمل نطاق مبادرة جودة الحياة رفع نسبة السكان واملواطنني املامرسني لألنشطة البدنية 

وذلك من خالل جذب وتثقيف وتشجيع األشخاص عىل املشاركة بانتظام يف األلعاب الرياضية 

وإنشاء  ودعم مجموعات رياضية وأعضاء من املجتمع متطوعني وكذلك دعم االتحادات 

الرياضية من خالل تطوير شبكة من املهنيني واملتطوعني والرياضيني بهدف تطوير قطاع 

الرياضة املستدامة وكذلك زيادة نسبة مشاركة النساء يف األنشطة الرياضية املجتمعية.

214

203

1,769

1,472

فريًقا

فرق

 العبًا

العبًا

يوم املغامرات لألطفال

التعريف: كجزء من موسم حائل، تضمن  الحدث أكرث من 60 نشاطًا رياضيًا 
 شامالً لضامن الفرص لجميع رشائح املجتمع . 

التأثري: 

6,338%64

 نسبة املشاركات من اإلناثإجاميل عدد املشاركني

دوري اليوم الوطني

التعريف: أنشأ االتحاد السعودي للرياضة للجميع بطولتني للهواة يف كرة القدم للذكور تحت 
16 سنة وما فوق 35 سنة، مام أتاح الفرصة لهذه الفئات العمرية للمشاركة يف أكرث الرياضات 

شعبية يف اململكة

التأثري:

تحت سن 16

فوق من سن 35

ارتفاع عدد املجموعات الرياضية املجتمعية املسجلة من:

%48
2020

304
2019

 451

برنامج السباحة للوافدين

125

 مشاركاً أسبوعيًا

التعريف: تنظيم فعالية سباحة للشباب الوافدين للسباحني الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و 18 
عاًما، و تألف الربنامج من 3 سباقات مختلفة.

التأثري: 

154

 متطوًعا

برنامج الكريكيت للوافدين

+3,350

 مشاركاً

التعريف: يشمل الربنامج زيادة املامرسني لرياضة الكريكيت من خالل دوري MBS للكريكيت 
وبرنامج الكريكيت للمدارس وبرنامج الكريكيت للعاملة الوافدة لزيادة فرص اللعب للوافدين

التأثري:

+215

 فريًقا
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هو دوري كرة قدم ملدارس التعليم العام تنظّمه وزارة 
الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمرشوع وطني 

ريايض لصناعة جيل جديد ملستقبل رياضة كرة القدم 
السعودية، حيث تتنافس الفرق املدرسية املشاركة من 

مدارس التعليم العام يف 24 محافظة ومدينة.

هو دوري مخّصص لفرق ومراكز كرة القدم يف األحياء من 
تنظيم رابطة فرق األحياء لكرة القدم يف اململكة العربية 

السعودية وبإرشاف االتحاد السعودي للرياضة للجميع. 
يهدف الدوري إىل تطوير كرة القدم يف األحياء وصقل 

املواهب لخدمة املجتمع وتطوير اللعبة يف اململكة.

فريًقا

مباراة 

العبًا

حصة تدريبية

+675

 1,391

19K

 8,370

العبًا

محافظة ومدينة

مدربًا معتمًدا

مباراة

131K

24

 5,175

+15K 

دوري رابطة فرق األحياء

دوري املدارس
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نادي ريايض نسايئ

524
مرخصة يف 2020

)34%≈( من أصل 1,549

انتخاب األمرية رميا بنت بندر عضًوا باللجنة األوملبية الدولية

الرياض جدة املنطقة 
الرشقية

1010
4

أول دوري كرة قدم مجتمعي للسيدات يف اململكة  

أقيم يف الرياض والدمام وجدة  

أتاح فرصاً للنساء للتنافس يف بيئة صديقة للمرأة، حيث إن املدربات واملوظفات    
والحكام والالعبات من العنرص النسايئ  

عدد الفرق املشاركة لكل مدينة

مهام املدربات   

تجهيز الالعبات  

برنامج تطوير املدربات

منهج الدورة

كيفية إدارة الحصة التدريبية  

األلعاب املصغرة وبناء الوحدات  

بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسة يف االتحاد السعودي لكرة القدم، تم تطوير برنامج معايشة 
للمستِجّدات يف التحكيم يف اململكة كأول برنامج من نوعه عن طريق: تقديم ورش عمل، حصص تدريب 

عملية، واختبارات لياقة طوال فرتة الدوري، إضافة إىل إتاحة الفرصة للمتميزات للمشاركة يف تحكيم 
بعض مباريات الدوري.

برنامج املعايشة للمستِجّدات يف التحكيم

دوري كرة القدم 

املجتمعي للسيدات

عدد الحكامت املشاركات يف برنامج املعايشة

324600

العبة فريًقامدن

تدريبات عملية  

الرياض جدة املنطقة 
الرشقية

88
6 22

حكمة

مجموعات 
رياضية نسائية

205
عضًوا من مجالس االتحادات 

الرياضية من النساء

37

العبة سعودية شاركت بالبطولة العربية للسيدات 
يف الشارقة ومثلت أكرب وفد نسايئ بتاريخ اململكة

72

منتخبًا نسائيًّا

25

ميدالية حصلن عليها

12

“يقــوم ســمو وزيــر الرياضــة مــن خــالل رؤيــة 2030 مبجهــوٍد جبــار لفتــح 
املجــال الريــايض للســيدات عــىل املســتويني املحــيل والعاملــي، 
ــج  ــدارس وبرام ــواٍد وم ــن ن ــاص م ــام والخ ــني الع ــمل ذلــك القطاع ويش
والثقافيــة  االجتامعيــة  مبســتوياتهن  للرقــي  الســيدات  لتأهيــل 
والصحيــة، لــيك تكــون اململكــة منافًســا قويًــا عــىل الصعيــد العاملــي 

يف مجــال الرياضــة”

دملا رشدي ملحس 

فارسة سعودية

أبرز أرقام رياضة املرأة
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تنمية الكوادر الرياضية 
وصقل املهارات

معهد إعداد القادة

معهد اعداد القادة يعترب منظمة رائدة وممكنة للتعليم الريايض يف اململكة تهدف إىل بناء وتطوير 

اإلمكانيات واملهارات الرياضية للمحرتفني اإلداريني والقياديني يف املجال الريايض. يقدم املعهد 

برامج تدريبية وتطويرية للمواهب الواعدة واملحرتفني لتحقيق إنجازات رياضية وطنية وإقليمية تضع 

اململكة يف مقدمة الدول املتميزة يف املجال الريايض عاملياً.

استفاد حوايل 23 ألف شخص من الربامج التدريبية ملعهد إعداد القادة حضورياً وعن بعد خالل عام 2020

برنامج االعتامدات واملعايري:

مؤرشات األداء الرئيسية

1,200

43563

إطالق برنامج املدرب الوطنيترخيص مدرب/ة يف مجال اللياقة البدنية

إطالق منصة التدريب الريايض اإللكرتونية 

إطالق برنامج القيادات الرياضية للعلوم واإلدارات الرياضية 

برامج معهد إعداد القادة للتدريب يف املجالني الريايض واإلداري 

 مقرتًحا بحثيًا
رياضيًا

دولة

“ننعــم مبرحلــة واعــدة ورؤيــة طموحــة ودعــم غــري مســبوق يف الرياضــة 
ــن  ــا م ــا ودوليًّ ــاالت محليًّ ــتى املج ــل يف ش ــاز املتواص ــا اإلنج ــعودية، يثمنه الس
خــالل برامــج تعليميــة نوعيــة واســتضافات دوليــة، ومبــادرات ســاهمت يف بنــاء 
ــاالً مــن القــادة، تحــت ظــل  كــوادر وطنيــة واعــدة وأكادمييــات رياضيــة تبنــي أجي

ــة” ــيدة وإدارة حكيم ــادة رش قي

عبد الله  فيصل حامد

مدير عام معهد إعداد القادة

برنامج األبحاث الرياضية والعلمية:

  نسبة املدربني املرخصني يف مختلف املجاالت الرياضية عدد 

املدربني املرخصني يف مجال اللياقة البدنية

تأسيس املركز الوطني لألبحاث والدراسات الرياضية

إطالق جائزة األمري فيصل بن فهد لألبحاث العلمية الرياضية 

إعادة إطالق الجائزة بنسختها الجديدة

مبشاركة  
جامعات محلية   

وعاملية من    
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أعلن سمو وزير الرياضة عن تدشني أكادميية مهد 

يف يوليو 2020 كأكرب مرشوع وطني الكتشاف 

وتطوير املواهب الرياضية يف اململكة. ومن 

املقرر أن تخضع املواهب الختبارات للوقوف عىل 

إمكاناتهم والرياضة املناسبة قبل االنضامم 

لألكادميية التي من املقرر أن تنطلق رسميًا يف 

نوفمرب 2020.

10K
مشاركة

تاريخ تشغيل األكادميية

كشافني ومدريس رياضة بدنية

2020

1.7M

6322

40

6

21

سنوات

استكشاف

بحضورتنفيذ

عدد املنشآت الرياضية

اكتشاف املواهب من سن

عدد الرياضات

ريايض بحلول عام 2025

فعاليات لتجارب 
األداء التطويرية

موهوبًا ألكادميية مهد الرياضية 
مبدينة الرياض

 يف جميع مناطق اململكة

نوفمرب

34 428474

برنامج األكادمييات الرياضية:

ورشة عمل 
ملعلمي الرتبية 

البدنية يف الرياض

بحضورإقامةبحضور

ورش عمل 
ملعلامت الرتبية 

البدنية يف الرياض

معلمةمعلاًم

أكادميية مهد
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املؤمتر الدويل للحوكمة

المؤتمر الدولي للحوكمة واالمتثال 
لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي

المؤتمر الدولي للحوكمة واالمتثال 
لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي

املؤمتر الدويل للحوكمة واالمتثال لتعزيز 

النزاهة يف الوسط الريايض

أهداف املؤمتر

إجراءات الحوكمة والنزاهة الرياضية وفق رؤية 2030

تقديم أفضل املامرسات يف مجال الحوكمة والنزاهة يف 	 
املجال الريايض

تبادل الخربات الخاصة مبجاالت الحوكمة والنزاهة	 

تسليط الضوء عىل الحوكمة والنزاهة وانعكاساتها عىل 	 
االستثامر الريايض

دراسة محاور الحوكمة والنزاهة ودورها يف إدارة التغيري 	 
باملجال الريايض

 تحت رعاية خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، افتتح صاحب 

السمو املليك األمري عبد العزيز بن تريك الفيصل وزير الرياضة، 
فعاليات املؤمتر الدويل للحوكمة واالمتثال لتعزيز النزاهة 

يف الوسط الريايض الذي نظمته وزارة الرياضة ممثلة مبعهد 
إعداد القادة "عن بعد"، والذي امتد ليومني مبشاركة 12 محارًضا 

متخصًصا يف مجال الحوكمة من مختلف دول العامل.

121,250
مستفيًدامحارًضا دوليًا
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 دھم تایمیداكألل بوھوم 322 روضحب ةیریوطتلا ءادألا براجتل تایلاعف 6 ذیفنت -2
 نییبردم 6و نییلود نییبردم و دھم ةیمیداكأل ينفلا ریدملا ةرادإب ،ضایرلا ةیدمب ةیضایرلا
 .نییلحم
 نییلحم نییبردم 6 ةیریوطتلا جماربلا نم نیدیفتسملا ددع -3
 ةیضایرلا دھم ةیمیداكأل عبات يعانصلا بشعلا نم بعلم ءاشنإ  مت -4
  يبملوألا دھف نب لصیف ریمألا عمجمب )دھم( ةیسیئر ةیضایر ةیمیداكأ لوأ قالطإ -5
 يضایرلا دھم تایمیداكأل يمیظنتلا لكیھلاو ةیجیتارتسا دامتعا -6
 

o ىدتنم 
H2 report – page 15 

 
o Q3 report – page 16 

 
o دھم ةیمیداكأ 

o page 13 –Q3 report   
 
o 2020 مدقلا ةرك بھاوم ریوطتل يدوعسلا ثاعتبالا جمانرب 

 
 بعال 40 نم رثكأ انیدل حبصأ ،يناثلا مسوملا يف بعال 29 ب لوألا مسوملا أدب .1
 ةیبوروأو ةینابسإ ةیدنأ نم نیفرتحم نیبعال دض ةارابم 40 نم رثكأ بعل .2
 دادییسوس لایر يدان عم ةكارش ةیقافتا عیقوت .3
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 ةینابسإ ةماقإ ةزیف 80 + رادصإ .5
 U19 ينطولا بختنملل نیفظوملا ةراعإ .6
 مسوملا ةیادب لبق ةینابسإلا ةیدنألا يف نیبعال رشعل ءادأ براجت میظنت .7
 Valencia FCيدان عم ةكارش ةیقافتا عیقوت .8
 ةیضایرو ةیبیردت ةرود 60 نم رثكأ لامكإ .9
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اتفاقيتا رشاكة رسميتان وأخرى قيد التفاوض

رشاكات قيد التفاوض
رشاكات قامئة

تتضمن الرشاكات خدمات مثل:

مباريات ودية خالل املوسم 	 
املشاركة يف البطوالت يف حال سمحت الظروف 	 

بذلك
تجارب أداء	 
دعم الخدمات الطبية	 
اتفاقية استخدام مرافق الطرف الثاين	 
تعاونات أخرى محتملة”	 

Valencia 

Real SociedadNastic

Sheffield United

Wolverhampton

 لعب أكرث من 40 مباراة ضد أندية إسبانية وأوروبية محرتفة مع حضور عدد من 

الكشافني ومدريب األندية األوروبية

تدريب وتأهيل 42 العباً سعودياً ترتاوح أعامرهم من سن 18 إىل 20 سنة 

مبعسكر سالو يف إسبانيا

احرتاف فراس الغامدي العب الربنامج مع فريق ناستيك دي تاراغونا بعقد ميتد ملدة 

موسم واحد قابل للتمديد

انخراط 7 العبني من الربنامج يف تجارب أداء مع أندية ناستيك دي 

تاراغونا، أف يس دوردريخت، ريال سوسيداد وبوبل دي مافوميت

وجود 8 سعوديني يف الجهاز الفني بهدف املشاركة يف 

إعداد املواهب باإلضافة الكتسابهم املزيد من الخربات

تعليم اللعبني اللغة اإلنجليزية من خلل محارضات مكثفة باإلضافة إىل خضوعهم 

ملحارضات يف تطوير الذات

بدأ املوسم األول بب  29 العبًا يف املوسم الثاين، أصبح لدينا أكرث من 40 العبًا
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كأس األبطال الدولية أصبحت حقيقة وستبدأ مع 

بداية شهر فرباير 2021 
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 Valencia FCيدان عم ةكارش ةیقافتا عیقوت .8
 ةیضایرو ةیبیردت ةرود 60 نم رثكأ لامكإ .9

10.  

11.  
 

“نواصــل يف برنامــج االبتعــاث لتطويــر مواهــب كــرة القــدم معســكرنا يف مدينــة 
ســالو اإلســبانية بالتدريبــات الفنيــة والتطويريــة وخــوض املنافســات مــن خــالل 
بطولــة األبطــال الدوليــة التــي يشــارك فيهــا الربنامــج بفريقــني مــع أعــرق األنديــة 
اإلســبانية بهــدف صقــل املواهــب وتخريــج دفعــة محرتفــة تخــدم املنتخبــات 

الوطنيــة تحقيًقــا لرؤيــة اململكــة 2030”

هشام عادل طاشكندي

مدير برنامج االبتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

 برنامج االبتعاث السعودي
لتطوير مواهب كرة القدم
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برنامج تحّول 

االتحادات

اللجنة األوملبيّة 
العربية السعودية

الربامج واملبادرات
 9 اتحادات رياضية 

لديها فرصة التأّهل

يوليو 2021

 الطريق
إىل طوكيو

فريق كرة القدم

يناير 2020

عيل الخرضاوي

 )تنس الطاولة(

فرباير 2020

برنامج تطوير 

رياضيي 

النخبة

بناء مراكز 

تدريب النخبة 

الرياضية 

املتخصصة

تطوير 
األكادميية 

األوملبية

املجّمع 
التدريبي 
األوملبي

اسرتاتيجية 
دعم االتحادات

الهوية 
الجديدة 

للجنة 
األوملبية

األلعاب 
السعودية 

الوطنية

طلب استضافة 
األلعاب 

اآلسيوية 
2030

إنشاء املركز 
السعودي 

الريايض 
األوملبي

يناير 2020

يوسف بوعريش

)السباحة(

3
محاور لخطّة التطوير

التسويق 
التجاري 
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تستضيف اململكة العربية السعودية بطولة األلعاب 
اآلسيوية يف الرياض 2034 مبشاركة اآلالف من 

رياضيي القارة كثاين أكرب حدث ريايض عاملي بعد 
األلعاب األوملبية وتحت أعني أكرث من خمسة مليارات  

مشاهد حول العامل

40

30,000

رياضة

متطّوع

45
دولة

10,500
ريايض

6,000
صحفي

16
يوًما من املنافسات

أبرز أرقام دورة األلعاب اآلسيوية

2034
HOST CITY

nd

الرياض تفوز برشف 

استضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية 2034
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تعترب دورة األلعاب السعوديّة بنسختها األوىل، والتي كان من 
املقرر لها أن تقام يف الرياض خالل الفرتة من 23 مارس وحتى 
1 إبريل 2020، أكرب حدث ريايض وطني يقام يف تاريخ اململكة 

من حيث عدد املشاركني وتنّوع األلعاب املدرجة، حيث تتنافس 13 
منطقة سعودية إضافة إىل “فريق أصدقاء السعوديّة” من خالل 
40 لعبة رياضية مختلفة بآلية مشابهة لدورات األلعاب األوملبية.

األلعاب السعودية يف أرقام

دورة “أبطال الغد” املصاحبة

املنافسات الرياضيّة املدرجة يف الدورة

فعاليات جانبية

35

17

اتحاد ريايض

موقع داخل الرياض 
الستضافة الدورة

40
لعبة رياضية

+6,000
ريايض ورياضية

+3,000

13

مسؤول فني وإداري

منطقة سعودية

+5,000
متطوع

دورة مصاحبة تقام ملواليد ما بني عام 2004 و2007 تهدف إلرشاك املزيد من املواهب 

الشابة يف الحدث الريايض األكرب.

املنتدى األوملبي السعودي الدويل: يستضيف أهم الشخصيات األوملبية العامليّة يف اململكة 

العربية السعودية خالل الفرتة من 21 وحتى 23 مارس
منطقة املشجعني: تقع يف مركز امللك عبدالله املايل حيث يجتمع محبي الرياضة للتعرف عىل 

تفاصيل الدورة واالستمتاع بفعاليات مصاحبة وزيارة املعرض واملتحف األوملبي
ألعاب ترويجيّة: ستتم إضافة املزيد من الرياضات الغري تقليديّة بهدف تقديم رياضات جديدة 

للساحة السعوديّة.

البلياردو

التنس

 كرة اليد
الشاطئية

الفروسية

الكرة الطائرة

كامل األجسام

الرياضات اإللكرتونية

رفع األثقال

 فنون القتال
 املتنوع الشاطئية

كرة السلة 3*3

الجودو

سباق الهجن

كرة الطاولة

الكيك بوكسينغ

كرة السلة 5*5

الجوجيتسو

التسلق

الرماية

 فنون القتال
املتنوع

الدراجات

اإلسكواش

 املالكمة
التايلندية

 البولينج

الكاراتيه

املالكمة

التايكوندو

املصارعة

شطرنج

السباحة

 الكرة الطائرة
الشاطئية

سباق التحمل

املبارزة

الريشة الطائرة

كرة اليد

كرة املاء

كرة الصاالت

ألعاب القوى

 الجولف

السهام

الجمباز 

من املقّرر إقامتها بعد االنتهاء من تأثري الجائحة

اإلعلن عن دورة األلعاب 

السعوديّة
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 نظّمته اللجنة األوملبية العربية السعودية افرتاضياً وبالتعاون مع لجنة الالعبني 
باللجنة األوملبية العربية السعودية

29 و 30 أغسطس	 

خطاب تهنئة وإشادة من رئيس 	 

اللجنة األوملبية الدولية

 حضور تجاوز 19 ألف شخص	 

مشاركة أبرز الشخصيات الرياضية 	 

العاملية

أبرز املواضيع 

حياة الريايض	 
التغذية الرياضية 	 
مكافحة املنشطات	 

“منتدى اللعبني الدويل األول”

“يف الوقــت الــذي تشــهد فيــه رياضتنا منًوا غري مســبوق لتكون مســاهاًم أساســيًا 
يف منــو اقتصادنــا وتحســني حياتنــا ورســم طريــق مســتقبٍل أكــرث صحــة ونجــاح، يــربز 
الدعــم الكبــري مــن قيادتنــا الرشــيدة وصنــاع القــرار والقوانــني الهتاممــات ومصلحــة 
الرياضيــني، ومــن أجــل تخطيــط وتنفيــذ أكــرب املشــاريع الرياضيــة املتمحــورة حــول 
الوطنيــة  أهدافنــا  مــع  وبالتــاميش  أواًل،  ومتطلباتهــم  الرياضيــني  اهتاممــات 

املنبثقــة مــن رؤيــة 2030 وامليثــاق األوملبــي الــدويل”

إبراهيم بن سلامن املعيقل 

رئيس لجنة اللعبني 

عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية العربية السعودية

نظمت اللجنة األوملبية السعودية افرتاضياً منتدى 
املساواة والقيادات النسائية يف املنظامت الرياضية 

منتدى املساواة والقيادات النسائية 

يف املنظامت الرياضية

28 و 29 نوفمرب 	 

مشاركة رئيس اللجنة 	 

األوملبية الدولية  

 

حضور تجاوز 120 ألف شخص 	 

14 متحدثاً من منظامت 	 
رياضية دولية  

 بالرشاكة مع

االتحاد الدويل للتايكوندو 
 وبالتعاون مع

االتحاد السعودي للتايكوندو
 مؤسسة التايكوندو اإلنسانية

  نّوه رئيس االتحاد الدويل للتايكوندو

مبنجزات املرأة السعودية يف التايكوندو 

املرأة يف الرياضة	 
دور األرسة يف حياة الريايض	 
حياة الالعبني بعد االعتزال	 

منتديات اللجنة األوملبية
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“مؤمتر الحركة األوملبية 
خالل جائحة كورونا وبعدها”

مؤمتر اللجان األوملبية الوطنية 

لدول مجموعة العرشين

 8
متحدثني

 رئيسيني

37
رئيس لجنة 

ومنظمة 
دولية

املبادرة األوىل من 
نوعها يف مجموعة 

العرشين

عقد املؤمتر يف 17 نوفمرب 2020 وناقش املؤمتر الفرص والتحديات التي تواجه 
الحركة األوملبية وقطاع الرياضة العاملي يف أعقاب جائحة كوفيد 19-. كام يهدف 

املؤمتر إىل إلقاء الضوء عىل الدور املهم الذي تلعبه الحركة يف مساعدة املجتمع 
الدويل عىل التعايف االجتامعي واالقتصادي والصحي من الوباء
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من 70 إىل 67 مع هدف الوصول 
إىل املركز 30 يف عام 2030

املركز األول عىل غرب آسيا والثاين 
آسيويًا يف تصنيف االتحادات األعضاء

إطلق 8 مراكز إقليمية

فوز املنتخب السعودي ببطولة العامل اإللكرتونية التي نظمتها الفيفا 

ارتفاع تصنيف السعودية عامليًا وقاريًا

قاريًاعامليًا

التأهل إىل أوملبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 سنة 

االتحاد السعودي 
لكره القدم

أبرز أعامل االتحادات 
الرياضية

تسليم ملف استضافة كأس 

آسيا لكرة القدم 2027 

تقدمت اململكة مبلف الستضافة كأس 
آسيا 2027 تحت شعار “مًعا ملستقبل 
آسيا”، حيث تسعى اململكة لتنظيم 
البطولة للمرة األوىل لتتوج تاريخها 

الحافل يف االستحقاق القاري الذي 
فازت به من قبل ثالث مرات.

أبرز أرقام كأس آسيا لكرة القدم

10
استادات

3 55224
دولةمدنالعبًا 

644K890M
أكرث من أكرث من 

مشاركة عىل مشجًعا حارًضا 
املنصات الرقمية
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إصدار تراخيص جديدة للغوص 

بناء وتدشني املنصة 
اإللكرتونية إلصدار عضويات 

مركز الغوص وتم إصدار عدد

حقق البطل طارق توفيق الزهريي 
املركز الثالث يف بطولة فزاع للغوص 

الحر 2020 م - املشاركة يف بطولة 
العامل للدبابات البحرية يف الكويت.

توقيع مذكرات تفاهم مع 
منظامت الغوص الدولية 

لتنظيم صناعة الغوص يف 
اململكة

أبرز أعامل رياضة الغوص

“نجحنــا خــالل عــام 2020 يف بنــاء وتدشــني الالئحــة التنظيميــة لرياضــة الغــوص 
واملنصــة اإللكرتونيــة لعضويــة مراكــز الغــوص، وتدشــني ترخيص مراكــز الغوص، 
وتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع عــدة جهــات حكوميــة وأهليــة ودوليــة، والعمــل 
مــع جهــات حكوميــة عــىل تطويــر اللوائــح الخاصــة بهــا لتخــدم الرياضــات 

البحريــة والغــوص يف اململكــة” 

سلطان بن فهد بن سلامن آل سعود

رئيس االتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص

االتحاد السعودي 

للرياضات البحرية والغوص

61
عضوية مركز غوص.

عقد

2
ورش عمل مرئية لتوضيح الالئحة 

التنظيمية لرياضة الغوص وأقسامها 
لجميع املحرتفني واملامرسني 

واملهتمني يف الغوص.

3

تنظيم رياضة الغوص باململكة 

منح كافة املستفيدين من أصحاب املراكز واملستثمرين الرتاخيص 
الالزمة ملامرسة أعاملهم وفق رشوط وأنظمة دقيقة

النهوض بصناعة هذه الرياضة وتطويرها مبا يتوافق مع رؤية اململكة

توقيع مذكرات تعاون مع العديد من الجهات السيادية يف اململكة
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سعياً نحو تحقيق رؤية اململكة 2030 وتحسني جودة 

الحياة تم تنظيم مهرجان الدرعية للفروسية عن فئة 

CSI5*-W &CSI4* -W املؤهلة لنهايئ كأس العامل لقفز 

الحواجز مبشاركة 245 فارس وفارسة من 20 دولة مختلفة

زيادة اإلقبال عىل رياضة الفروسية بنسبة 

 %20 ملختلف الفئات السنية

التأهل للمشاركة يف نهايئ كأس العامل لقفز 

 الحواجز والذي سيقام بالسويد يف 2021

 االنضامم للتحاد الدويل لسياحة الفروسية

 زيادة املشاركة النسائية بنسبة 40%

زيادة متابعي األحداث الرياضية للفروسية محليًا ودوليًا 

من خلل الرتكيز عىل الجانب اإلعلمي حيث شوهد مهرجان 

 الدرعية من 63 دولة مختلفة حول العامل و 14 مليون 

و 400 ألف مشاهدة ووصول عىل مستوى العامل

أبرز أحداث االتحاد:

االنتهاء من اسرتاتيجية االتحاد السعودي للفروسية 

 والتحول الرقمي

االنضامم للتحاد الدويل للرماية بالسهم من عىل 

ظهر الخيل

االتحاد السعودي 

للفروسية

1

2

3

6

7

8 4

5
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االتحاد السعودي 

للرياضات اإللكرتونية 

والذهنية

إطلق مبادرة تحرك والعب كأول مبادرة تجمع بني الرياضة البدنية 

واأللعاب اإللكرتونية بالتعاون مع االتحاد السعودي للرياضة للجميع

فوز اللعبة نجد فهد بكأس بطولة جامعات العامل لكرة القدم 

االلكرتونية بلعبة FIFA وفوز املنتخب السعودي للرياضات 

اإللكرتونية بالبطولة العربية  يف FIFA و Fortnite، ويف بطولة 

FIFA يف Central Stay And Play

استضافة بطولة Fortnite الرشق األوسط وشامل إفريقيا، والتي 

أطلقها االتحاد العاملي للرياضات اإللكرتونية ضمن سلسلة 

#WorldConnected، والتي فاز فيها املنتخب السعودي للرياضات 

اإللكرتونية باملركزين األول والثاين

إقامة بطولة البلوت ضمن فعاليات شتاء الرياض مبشاركة أكرث من 

18 ألف العب والعبة، وبجوائز مالية وصلت إىل أكرث من 2 مليون ريال

إقامة بطولة “العبون بل حدود” أكرب بطولة خريية للرياضات 

اإللكرتونية عىل مستوى العامل، والتي جمعت أكرث من 10 مليني 

دوالر أمرييك تربّع بها الفائزون إىل 12 جمعية خريية تساهم يف 

مكافحة فريوس كورونا

إقامة املوسم األول للدوري السعودي اإللكرتوين ملدة ثلثة 

أشهر متواصلة، وبجوائز مالية وصلت إىل أكرث من 2 مليون ريال

1

2

3

4

5

6

أبرز أحداث االتحاد:
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االتحاد السعودي 

للرياضات اللسلكية 

والتحكم عن بعد 

والروبوت

يعمل االتحاد عىل إقامة   دوري   مستمر   لتطوير  
 واكتشاف   املواهب   والرتكيز   عليها   لصقلها   ودعمها  
 للمشاركات   الدولية، باإلضافة إىل استقطاب مدربني 
دوليني إلقامة دورات تدريبية ورفع مستوى الهواة 

وتدريب وإعداد املنتخب، وكذلك مبادرة لتدريب الفرق 
.WRO لألوملبياد العاملي للروبوت

23

42

2

9,291

315

11,750

12,301

20,568

تم إقامة

بطولة نسائية

مسابقة محلية

مسابقة دولية

20192020

 فريًقا نسائيًا

 مشارك ريايض

 مشارك ريايض

يف مختلف الرياضات الالسلكية

ارتفع عدد الرياضيني املسجلني من

الــدويل مــن االتحــاد  2020 عــىل االعتــامد  “حصــل االتحــاد خــالل عــام 
اآلســيوي للســيارات الالســلكية وكذلــك يف األوملبيــاد العاملــي للروبــوت 
WRO. كــام تــم إقامــة 23 بطولــة نســائية وتكويــن 315 فريًقــا نســائيًّا يف 
ــن  ــرث م ــا أك ــارك فيه ــة ش ــالق 16 بطول ــلكية وإط ــات الالس ــف الرياض مختل
7,000 متســابق. حقــق االتحــاد كذلــك املركــز الســابع مرتــني والعــارش 
مــرة واحــدة عــىل مســتوى العــامل يف الروبــوت، وقــام بتنظيــم 21 دورة 

ــخص” ــا 27,000 ش ــتفاد منه ــعودية اس ــدن س ــة يف 10 م تدريبي

سعود بن بداح الفغم

رئيس االتحاد السعودي للسليك والتحكم عن بعد والروبوت
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االتحاد السعودي 

للسيارات والدراجات 

النارية

زيادة عدد املشاركني يف كافة الفئات والدرجات بشكل ملحوظ

يعمل االتحاد عىل تنظيم واستقطاب املسابقات والفعاليات 

املحلية والعاملية لرياضة السيارات والدراجات النارية

الفوز بتنظيم إحدى سباقات الجائزة الكربى يف فورموال 1 للمرة 

األوىل عىل اإلطلق

1,09030

88

201

330

165

243

33

الرخص والعضويات املفعلة لعام 2020
 بطولة السعودية 

تويوتا لألوتوكروس

فورموال إي الدرعيةرايل داكار  

رايل حائل 
نيسان

 رايل حائل 
تويوتا الدويل

سباق الكارتنج

سباق الحلبات

مالك مركبات

تسارع

عضو فريق

سباق الرايل

سباق دراجات نارية

استضاف االتحاد عدًدا من البطوالت العاملية واملحليّة

تطوير املواهب من الهواة إىل النخبة
163
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االتحاد السعودي 

للهجن

امليادين 

املدّربني 
والتقنيني 

السباقات 

مصادر دخل جديدة

إدارة البيانات 

مالك

مطيةمطية

طّور االتحاد اسرتاتيجية رياضة سباق الهجن وكانت 
الرؤية ترتكز عىل املحافظة عىل املوروث واملشاركة 

يف تطوير االقتصاد السعودي من خالل االرتقاء برياضة 
سباقات الهجن إىل معايري عاملية تتناسب مع تحقيق 

رؤية اململكة 2030 

 ترتكز االسرتاتيجية عىل خمسة محاور

%17
منو

مجموع الرياضيني املسجلني 

إجاميل عدد امللك 

املسجلني يف النظام

عدد املطايا املسجلة

يف النظام يف عام 2020

إجاميل مشاركة املطايا 

يف السباقات يف عام 2020

 5,379

 6,587

 32,612 24,915

 6,296

20192020
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أنواع الدعم املقدم
برامج عن بعد خلل فرتة الجائحة

برامج تدريبية متخصصة

صندوق دعم اإلعلميني الرياضيني 

تعزيز العلقات مع االتحادات الدولية والقارية

مبادرات نوعية

23

123

 كيف تصبح
 صحفيًا رياضيًا

 املترضرون من
 جائحة كورونا

تقديم جائزة ألفضل صورة يف رايل داكار السعودية 2020

املشاركة يف كونغرس االتحاد الدويل للصحافة الرياضية
املشاركة يف املؤمتر الدويل اإللكرتوين لإلعالم الريايض

املشاركة يف برامج الكلية اإللكرتونية لالتحاد الدويل للصحافة
توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس االتحاد الدويل للصحافة الرياضية

 التغطيات اإلعالمية
لسباقات الهجن

 املساهمة يف
تكاليف العالج

 التغطية اإلعالمية للراليات
وسباقات الفورموال

 توفري االحتياجات
 األساسية

12181,903
  مستفيديندولةبرنامًجا 

املستفيدون من هذه املبادرة

إعالميًا

االتحاد السعودي

لإلعلم الريايض

مبادرة تطوير اإلعلم الريايض

#تطوير_اإلعلم_الريايض

3,27177,462,356 1,755
عدد املشاهداتعدد التغريدات عدد املغردين

151,182
إعالميًا وإعالمية برنامًجا تدريبيًا 

 وقد ساهم الصندوق يف مساندة عدد من اإلعالميني الرياضيني للتكفل
 بـبعض التكـاليف العالجيـة والصـحية وتوفري االحتياجات األساسية، كام قدم

.العون لعدد مـن اإلعالميـني املتضـررين مـن جائحـة كورونـا

 تهـدف املبادرة إلـى تقـديم الـدعم واملسـاعدة لإلعالميـني الرياضـيني
 وارٔسهم وتلمس احتياجاتهم، وقـد حظيـت املبـادرة بـدعم مـايل قـدره

 نصـف مليـون ريـال مـن قبـل صاحب السمو املليك األمري عبدالعزيز بن
.تريك الفيصل وزير الرياضة

 األهداف املحققة من الخطة االسرتاتيجية للتواصل الخارجي

تفعيـل عضوية االتحاد يف الجمعيات العمومية لالتحادين الدويل واآلسيوي املشاركة 
 يف اجتامعات الكونغرس الدويل واآلسيوي

 بناء عالقات قوية مع رؤساء وأعضاء االتحادات القارية
 الفوز مبنصب نائب رئيس االتحاد العريب للصحافة الرياضية

ترشيح ممثل اململكة رئيًسا للجنة اإلعالم يف االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية

قام االتحاد يف عام 2020 باآليت:
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جهود ونشاطات 
االتحادات الرياضية

االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية املهمة 
لتأسيس اتحاد اإلنقاذ والسلمة املائية

تنظيم اتحاد الرياضات البحرية والغوص لعمل 
 مراكز ومنظامت خاصة بالغوص يف اململكة

نشاطات 
اسرتاتيجية 

وتنظيمية

تقّدم اتحاد فنون القتال املتنوع 
الستضافة بطولة بريف الدولية

نشاطات 
رياضية 

وتدريبية

خطة عمل للتحاد العريب 
السعودي لرفع األثقال 

لتجهيز منتخب الناشئني 
لبطولة العامل التي ستقام 

بجدة يف مارس 2021

دورات من تنظيم االتحاد 
السعودي للدراجات عن الطب 

الريايض واإلصابات واملنشطات

دورات من تنظيم االتحاد 
السعودي لكرة السلة 

لالعبني واملدربني والحكام 
يف الشؤون الفنية واإلدارية

زيادة الوعي الصحي لدى 
الالعبني واملدربني واإلداريني 

باالتحاد السعودي للبولينج

برامج توعوية عىل صفحات االتحاد 
العريب السعودي لكرة اليد 

مبواقع التواصل االجتامعي

مشاركة االتحاد السعودي 
للسهام يف الندوة 

اآلسيوية للمدربني

ندوة تعريفية عن رياضة 
الجمباز بالتعاون مع معهد 

إعداد القادة

جدول تدريب بدين من 
االتحاد السعودي 

للرماية لالعبني باملنزل 
واملشاركة يف الندوة 

اآلسيوية للمدربني

دورة تنشيطية افرتاضية من 
اتحاد التايكوندو للحكام 
والحكامت من داخل وخارج 

اململكة

برامج تدريبية عن بعد 
من االتحاد السعودي 

لإلسكواش للحفاظ عىل 
اللياقة البدنية  والفنية لالعبني

 محارضات ملنسويب 
االتحاد السعودي للمبارزة 

يف مختلف العلوم الرياضية

خطة تدريبية عن بعد من 
تنظيم االتحاد السعودي 

للسباحة للحفاظ عىل 
لياقة الالعبني

مشاركة االتحاد العريب 
السعودي للكاراتيه يف دورة 

الحكام اآلسيوية وتطوير برامج 
وخطط تدريبية لالعبني

معسكرات عن بعد للتحاد 
العريب السعودي لكرة 

الطاولة من املنزل تحت 
إرشاف مدرب املنتخب
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االتحاد السعودي 

لألوملبياد الخاص

ملحة عن الخطة

األهداف 

االسرتاتيجيات الثلثة

يغري األوملبياد الخاص املواقف والترصفات من خالل الرياضة. تحقق ذلك عرب إظهار مواهب وقدرات األفراد 
ذوي اإلعاقة الفكرية. توفري صداقات وإظهار أفضل ما يف اإلنسان. وتتضمن هذه الخطة عّدة أهداف:  

تحسني وتطوير املشاركة والرفاهية يف الرياضة محلياً لتقوية املجتمعات

 تطوير جودة عمل الربنامج محلياً 

تقوية الالعبني القادة واملؤثرين الرئيسيني          
 تعزيز املامرسات والطرق التي تشجع الدمج  

إزالة الحواجز التي تعرتض الدمج وتوسيع شبكة التواصل من خالل التكنولوجيا الرقمية 

سوف تساعدنا 3 اسرتاتيجيات عىل تحقيق أهدافنا  

إن تحقيق االسرتاتيجيات الثلثة ممكن عرب أدوات التمكني التالية:

 تقوية العمل عرب املنصات االفرتاضية 
 تنويع اإليرادات 

 بناء العالمة التجارية 
 التميز والجودة يف القيادة 

20192020

50

+172%136

22002200  ننييببععالالللااددددعع

136

ننييببععالالللاا  ددددعع  ييفف  ررييييغغتتللاا
ةةننسسللاا // ننييببععالالللاا

2020

2019 50
136 +172%

  ببسسحح      ععييززووتتللاا
    سسننججللاا

    ررووككذذ
66%

    ثثااننإإ
34%

22002200  ننييببررددممللااددددعع

36

    ثثااننإإ
49%

    ررووككذذ
51%

22002200  ننييععووططتتممللااددددعع

59

    ثثااننإإ
61%

    ررووككذذ
39%

22002200  ننييببررددممللااددددعع

36

    ثثااننإإ
49%

    ررووككذذ
51%

التغري يف عدد اللعبني

22002200  ننييععووططتتممللااددددعع

59

    ثثااننإإ
61%

    ررووككذذ
39%

22002200  ننييببررددممللااددددعع

36

    ثثااننإإ
49%

    ررووككذذ
51% 22002200  ةةييضضااررتتففالالاا  تتااييللااععففللاا  ددددعع

44
  ررووضضححللاا  ددددعع

410  
  

    ررووككذذ
6%

    ثثااننإإ
94%

عدد الفعاليات 

االفرتاضية يف 

2020

44
عدد الحضور

410
عدد املتطوعني 

يف 2020

59

عدد املدربني يف 2020

36

“أشعر ببالغ الفخر تجاه رياضيي األوملبياد الخاص الذين حققوا مًعا، كفريٍق 
واحد، أكرب عدد من امليداليات الرياضية يف تاريخ اململكة. هذا دليل واضح عىل 

أن االهتامم باألشخاص واحتواءهم وصقل مواهبهم ومنحهم الفرصة للتعبري 
عن قدراتهم هو حافز كبري لهم إلخراج طاقاتهم الكامنة والتألق عىل كافة 

املستويات”..
رميا بنت بندر بن سلطان آل سعود

رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي لألوملبياد الخاص
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التأهل إىل بطولة العامل أللعاب القوى والتأهل 

إىل دورة األلعاب الباراملبية يف طوكيو 2021

مبادرة تطوير الرياضات الباراملبية

الخطط املستقبلية:

4إنشاء             اتحادات للرياضات الباراملبية    

إنجازات ومشاركات اللجنة 

الباراملبية السعودية 

خلل عام 2020

متدربًا ومتدربة 
ألعاب القوى

متدربًا ومتدربة 
السباحة

متدربًا ومتدربة 
البوتشيا

1,131177371

 معسكر خارجي إعدادي للمنتخب السعودي للرماية

 لذوي اإلعاقة يف )العني( استعداداً للمشاركة يف

 كأس العامل للرماية يف اإلمارات

 مشاركة املنتخب السعودي لكرة الطائرة يف البطولة

العربية يف مرص وحصوله عىل املركز الرابع

1

2

3

الربامج والفعاليات خلل فرتة الحجر

 تأهل سارة الجمعة لأللعاب الباراملبية يف طوكيو كأول

(العبة سعودية من خلل لعبة دفع الجلة )ألعاب القوى

اللجنة الباراملبية 

السعودية

“شــارك العبــو املنتخبــات الســعودية مــن فئــة ذوي اإلعاقــة يف عــدد مــن 
ــة  ــا اللجن ــت عليه ــي أرشف ــة الت ــوالت املحلي ــن البط ــدد م ــة وع ــوالت الدولي البط
ــة  ــوالت بكاف ــة بط ــت اللجن ــيل، أقام ــد املح ــىل الصعي ــعودية. ع ــة الس الباراملبي
األلعــاب املختلفــة يف مختلــف مناطــق اململكــة، وتــم أيًضــا إعــداد خطــة لتأهيــل 
أبطــال الواجــب ضمــن مبــادرة جــودة الحيــاة، كــام تــم أيًضــا عقــد لقــاء واســتضافة 
كافــة رؤســاء ومديــري أنديــة أنديــة ذوي اإلعاقــة باململكــة لالطــالع عــىل كافــة 

التجهيــزات وتوفــري أقــى ســبل النجــاح لهــذه الفئــة الغاليــة”

 أحمد بن عبدالعزيز املقرين

رئيس اللجنة الباراملبية السعودية
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اللعبون واللعبات

حققت نجد فهد لقب بطولة 

العامل لكرة القدم اإللكرتونية 

للجامعات فيفا 20

فوز مشاعل الخيال بامليدالية الذهبية 

وندى عابد بالربونزية  يف بطولة القارات 

االفرتاضية للمبارزة

حقق الرباع رساج آل سليم برونزية 

النرت مبنافسات 67 كجم يف بطولة 

أوزباكستان الدولية االفرتاضية لرفع 

األثقال 

تتويج فهد القصيبي بلقب بطولة جاكوار 

للسيارات آي بيس- إي ترويف 

“فئة برو – أي ام”

فوز ياسمني الصبان بامليدالية 

الذهبية وسارة السلمي بالفضية 

يف بطولة القارات )االفرتاضية( 

للمبارزة لسلح الشيش

فوز مساعد الدورسي يف البطولة 

العربية األوىل للرياضات االلكرتونية 

للعبة فيفا 21 

تسجيل العب كرة السلة محسن خلف 

كأكرب العب كرة سلة يف العامل يف 

موسوعة غينيس 

تحقيق املركزين السابع والعارش عىل 

مستوى العامل يف األوملبياد العاملي 

للروبوت

قصص النجاح يف 
عام 2020

12

34

56

78



تطوير املواهب من الهواة إىل النخبة
177 التقرير السنوي |  2020 176

قصص النجاح يف 
عام 2020

أبرز املستجدات

تأهيل أول دفعة لضابطات 

املنشطات بعدد 30 ضابطة

توقيع االتحاد السعودي للرياضات 

البحرية والغوص رشاكة مع منظمة 

PADI الدولية للغوص 

تنظيم بطولة فورتنايت املجتمعية 

للرشق األوسط وشامل إفريقيا  

#worldconnected مبشاركة 2000 

العب من املنطقة

إطلق معسكر طويق الربمجي الذي 

استهدف 50 طالبًا وطالبة مدة 16 

أسبوًعا 

فوز اململكة العربية السعودية 

مبقعد املجلس التأسييس 

للوكالة الدولية للمراقبة عىل 

املنشطات 

تأسيس رابطة الرياضات املائية 

بهدف تطوير الرياضات املائية ونرش 

مامرستها

تعيني الدكتورة رزان البكر رئيًسا للجنة 

املرأة يف االتحاد الدويل للبولينج 

فوز األمري فهد بن جلوي برئاسة اتحاد 

غرب آسيا للرتايثلون 

12

34

56

78
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الربامج 

والفعاليات 
املستقبلية
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وزارة الرياضة
الربامج والفعاليات املستقبلية

180

1
استضافة رايل داكار 

السعودية 2021

3

5

7

إعلن مرشوع تراخيص األندية 

واألكادمييات الرياضية

اعتامد االسرتاتيجية 

الوطنية للرياضة

استضافة سباق فورموال 1  

ألول مرة يف اململكة

4

2
استضافة سباق

فورموال إي الدرعية 2021

4

6

8

إطلق مرشوع حقوق 

تسمية أحد امللعب

استضافة بطولة آسيا 

لألندية لكرة اليد

البدء بإنشاء ملعب الرياض

181 الربامج والفعاليات املستقبلية
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الربامج والفعاليات املستقبلية

اللجنة األوملبية العربية 

السعودية 

183

5
182

1

3

5

7

إطلق اسرتاتيجية دعم 

االتحادات

تطوير األكادميية األوملبية 

 املشاركة يف

دورة األلعاب األوملبية

املشاركة يف دورة األلعاب 

اآلسيوية الثالثة للشباب 

عقد الجمعية العمومية 2

السنوية للجنة األوملبية

4

6

8

تنظيم املنتدى 

األوملبي السعودي

إنشاء املركز السعودي 

الريايض األوملبي

 املشاركة يف دورة

األلعاب الخليجية
الربامج والفعاليات املستقبلية
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