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يف السعودية

ــا وزارة  ــي أطلقته ــة الت ــادرة الحوكم ــذ مب ــة تنفي ــن ناحي ــعودية م ــة الس ــة الرياضي ــة األندي ــر رحل ــذا التقري ــاول ه يتن
ــة. ــزال قامئ ــي ال ت ــرص الت ــات والف ــى اآلن والتحدي ــرز حت ــذي أُح م ال ــدُّ ــن التق ــًا ع ــام 2019 فض ــة يف الع الرياض

نســتهّل التقريــر بنظــرة عامــة حــول الرياضــة يف الســعودية مركّزين عــى األندية الرياضيــة يف اململكة واســراتيجية 
ــة يف  ــة الرياضي ــة األندي ــل حوكم ــة عم ــوص يف كيفي ــّم نغ ــن ث ــة، وم ــة األولوي ــي األندي ــي تعط ــة الت ــم األندي دع
ــادرة  ــذ بــدأت باعتــاد مب الســعودية وكيفيــة اســتفادة األنديــة يف اململكــة ناهيــك عــن التقــّدم الــذي حققتــه من

ــام 2019. ــة يف الع الحوكم

ــة  ــة الرياضي ــاء األندي ــض أعض ــع بع ــا م ــات أجريناه ــا ومقاب ــّددة وضعناه ــر مح ــا  ومعاي ــاث  أعددناه ــى أبح ــاًء ع وبن
الســعودية، وبنــاًء عــى انخــراط رشكــة ''ســراتيجك جــرز'' )Strategic Gears( االستشــارية طويــل املــدى مــع األنديــة 
منــذ العــام 2019، نقــوم بتســليط الضــوء عــى الفــرص والتحديــات ونعــرض يف نهايــة التقريــر التوصيــات املســتقبلية.

قــام بإعــداد التقريــر الفريــق االستشــاري والبحثــي يف رشكــة ''ســراتيجك جــرز'' اإلستشــارية. ونــوّد التعبــر عــن بالــغ 
امتناننــا لألنديــة التــي شــاركت يف ورش العمــل التــي أقمناهــا وســاهمت يف إنجــاز هــذا التقريــر.  

ملـخـــــــص
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يف السعودية

وضعــت اململكــة الرياضــة يف ســلّم أولوياتهــا الوطنيــة كجــزء مــن رؤيــة اململكــة 2030  التــي أُطلَقــت يف العــام 
2016. ومنــذ ذلــك الحــن جــرى تغيــر جــذري للقطــاع الريــايض تحــّددت فيــه أهــداف رئيســة ثــاث هــي:

زيادة مشاركة 
املجتمع بنسبة 40% 

بحلول العام 2030 

تحسن آداء نخبة 
الرياضين السعودين 

يف املسابقات الدولية 

تنمية ومتكن 
االقتصاد 
الريايض

ــة  ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــي ع ــاة الصح ــط الحي ــن من ــزء م ــة كج ــة الرياض ــى أهمي ــة 2030  ع ــة اململك ــز رؤي وتركّ
ــن،  ــع الراه ــر الوض ــة لتغي ــا املبذول ــن جهوده ــزء م ــل. وكج ــن قب ــعودية م ــة يف الس ــاركة يف الرياض ــرص املش ف
ــرأة  ــعودية، وإرشاك امل ــة الس ــجعن األندي ــة ملش ــم الرعاي ــا تقدي ــن بينه ــادرات م ــن املب ــدًدا م ــة ع ــت اململك أطلق
ــة  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــاطات للرياضي ــتوى النش ــن مس ــايض، وتحس ــاع الري ــة القط ــداد خط ــة، وإع يف الرياض
يف اململكــة، وإنشــاء مراكــز خاصــة للتدريــب الريــايض. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن أبــرز املعنيّــن يف هــذا املجــال هــم 
وزارة الرياضــة ووزارة التعليــم واملــدارس وأكادمييــة مهــد الرياضيــة واألنديــة الرياضيــة، ناهيــك عــن رشكاء محليــن 

ودوليــن آخريــن. 

وتهــدف اململكــة إىل تعزيــز مســاهمة القطــاع الريــايض يف إجــايل الناتــج املحــي ملــا يزيــد عــن 18 مليــار ريــال 
ــار ريــال ســعودي يف العــام 2019. وتقــّدر وزارة الرياضــة نســبة  ســعودي بحلــول العــام 2030 بعــد أن كان 6.5 ملي
ــام  ــول الع ــبة إىل %0.6 بحل ــذه النس ــاع ه ــع ارتف ــي وتتوقّ ــج املح ــايل النات ــن إج ــة ب%0.2 م ــاهمة الرياضي املس
ــط اململكــة لزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص يف القطــاع الريــايض مــن %15 يف الوقــت الراهــن  2030 1. كــا تخطّ
إىل %30. وتشــمل املنافــع اإلضافيــة اســتقطاب االســتثارات األجنبيــة املبــارشة  وتوظيفهــا يف العمليـّـة الرياضيــة، 

وتعزيــز الســياحة الرياضيــة، وخلــق فــرص عمــل محليــة، وتحســن صــورة اململكــة وثقافتهــا يف الخــارج. 

1. وزارة الرياضة، السعودية. 

نظرة عامة حول الرياضة 

يف السعودية مقــّدمــــــة



5

رحلة حوكمة

األندية الرياضية

يف السعودية

ــزت الجهــود املبذولــة عــى خصخصــة  ويف محاولــة لتنميــة االقتصــاد الريــايض وزيــادة املــردود غــر النفطــي، تركّ
األنديــة الرياضيــة يف اململكــة كخطّــة طويلــة األمــد. وتُســتكَمل بجديــة مطلقــة الجهــود لخصخصــة األنديــة الرياضيــة 
التــي بــدأت يف أبريــل 2016 مــع إطــاق الرؤيــة للعــام 2030. وتبلــور إميــان الحكومــة القائــم منــذ القــدم بــأّن بإمــكان 
ــة أن تــؤّدي دوًرا رئيًســا يف النمــو االجتاعــي واالقتصــادي يف رؤيــة  خصخصــة بعــض األصــول التــي متلكهــا الدول
ــاء  ــج وبن ــع برام ــام لوض ــاص والع ــن الخ ــن القطاع ــن رشاكات ب ــى تكوي ــا ع ــزًا واضًح ــة 2030 تركي ــز رؤي 2030. وتركّ

منشــآت رياضيــة محــّددة وتقليــص التكاليــف وزيــادة الفعاليــة عموًمــا.

ــي  ــة الت ــى األندي ــدم ع ــرة الق ــة ك ــة أندي ــعودي لخصخص ــوزراء الس ــس ال ــا مجل ــق عليه ــي واف ــط الت ــز الخط وتركّ
ــازة املعــروف بالــدوري الســعودي للمحرفــن أو دوري األمــر محمــد بــن ســلان  تلعــب يف دوري الدرجــة املمت
ــدوري  ــب يف ال ــي تلع ــة الت ــك األندي ــا يف ذل ــعودية مب ــة الس ــة الرياضي ــارة إىل أّن األندي ــدر اإلش ــن. وتج للمحرف
الســعودي للمحرفــن متلكهــا الدولــة يف الوقــت الراهــن. لكــن وزيــر الرياضــة ســمّو األمــر تــريك الفيصــل أطلــق 
ــة الخاّصــة واألكادمييــات  يف ينايــر 2021 منّصــة ''نافــس'' لتمكــن املســتثمرين مــن إصــدار الراخيــص لألنديــة الرياضيّ
ــة  ــة األندي ــة خصخص ــواء مظلّ ــت ل ــوي تح ــي تنض ــارات الت ــدى املس ــس'' إح ــّد ''ناف ــة2 . وتُع ــز الرياضيّ ــة واملراك الرياضيّ

ــعوديّة3 .   ــة الس الرياضيّ

وأطلقــت وزارة الرياضــة الســعودية مبــادرة يف غايــة األهميــة لتطبيــق نظــام حوكمــة فاعــل يســاهم يف اســتدامة 
األنديــة الرياضيــة عــى املــدى الطويــل كجــزء مــن خطــط خصخصــة األنديــة الرياضيــة ولتحســن إجــايل مســتوى آداء 
ــل  ــى التموي ــاد ع ــف االعت ــادر وتخفي ــّدد املص ــايل متع ــردود م ــا م ــان تحقيقه ــعودية ولض ــة الس ــة الرياضي األندي
الحكومــي. وتجــدر اإلشــارة إىل إّن وزارة الرياضــة واألنديــة الرياضيــة الســعوديّة متــي قدًمــا يف هــذه املبــادرة ملــا 

أحرزتــه مــن نجــاح باهــر. 

2. وزارة الرياضة، السعودية. 
3. املقابلة التي أجراها وزير الرياضة مع عبد الله املديفر، نوفمرب 2020. 

نظرة عامة حول الرياضة 

يف السعودية مقــّدمــــــة
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ــا يف الســعودية يضــّم كــرة قــدم وألعــاب مختلفــة )تختلــف أعــداد األلعــاب مــن نــاٍد إىل  ــا رياضيً ــا 170 ناديً يوجــد حاليً
ــة  ــداد األندي ــف أع ــدم وتختل ــرة الق ــعودي لك ــاد الس ــا االتح ــات حّدده ــس درج ــق خم ــة وف ــذه األندي ــف ه ــر(. وتٌصنَّ آخ

ضمــن كّل فئــة بــن درجــة وأخــرى.  

يُظِهــر الرســم البيــاين رقــم 1 عــدد األنديــة الســعودية يف كّل درجــة وفــق تصنيــف االتّحــاد الســعودي لكــرة القــدم 
للموســم 2022-2021.

ــن  ــواىل %46 م ــز ح ــع، تتمرك ــق التوزي ــة. ووف ــة يف اململك ــة الرياضي ــع األندي ــم 2 توزي ــاين رق ــم البي ــر الرس يُظه
ــة. ــة الرشقي ــاض واملنطق ــا الري ــيتن ه ــن أساس ــة يف منطقت األندي

170
نادي

29
لعبة

5 درجات رئيسة وفق تصنيف 
االتّحاد السعودي لكرة القدم

الرسم البياين 2:  توزيع األندية يف اململكة5 

الرسم البياين 1: تصنيف االتحاد السعودي لكرة القدم لألندية السعودية )2022-2021(4 

ملحة عن األندية 

الرياضية السعودية مقــّدمــــــة

4. االتحاد السعودي لكرة القدم
5.  الهيئة العاّمة لإلحصاء، السعوديّة

ية
ند

األ
د 

عد

دوري الدرجة 
األوىل

الدرجة الرابعةالدرجة الثالثةالدرجة الثانيةالدرجة األوىل
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قامــت ســراتيجك جــرز بعمــل مقارنــة بن وســائل 
التواصــل االجتاعــي لألنديــة الرياضيــة الســعودية 
وتلــك التابعــة للدوريــات العامليــة مــن أجــل فهــم 
ــر يف  ــر املعاي ــل.  وتُظه ــكل أفض ــعبيتها بش ش
ــن   ــن املتابع ــأّن %92 م ــم 3 ب ــاين رق ــم البي الرس
لــدوري الدرجــة املمتــازة  متمركــزون يف األنديــة 
األربعــة األوائــل يف الــدوري )الهــال واالتحــاد 
والنــر واألهــي(. وإذا مــا أجرينــا مقارنــة مــع 
 ،)Premier League( الــدوري اإلنكليــزي املمتــاز
نجــد عــى ســبيل املثــال بــأّن %70 مــن املتابعــن 
األربعــة  األنديــة  يف  متمركــزون  تويــر  عــى 
األوائــل يف االتحــاد )مانشســر يونايتــد وشــيليس 
وليفربــول وأرســنال(. ومــن ناحيــة أخــرى، يحظــى 

مختلــف  بهــا  تحظــى  التــي  الشــعبيّة  تُفــرِّ 
وخــارج  دولــة  كّل  يف  والدوريــات  الرياضــات 
حدودهــا الجغرافيــة التفاوت يف نســبة املتابعن 
ــكان.  ــدد الس ــا بع ــال مقارنته ــن خ ــر م ــى توي ع
ــّدوري  ــا ال ــى به ــي يحظ ــة الت ــعبية الهائل فالش
املتحــدة  اململكــة  يف  املمتــاز  اإلنكليــزي 
وعامليــاً متّكنــه مــن الحصــول عــى مــا يزيــد عــن 
127 مليــون متابــع يشــّكلون ضعــف عــدد ســكان 
اململكــة املتحــدة لكونــه يحظــى مبتابعــن مــن 
مختلــف أرجــاء العــامل. أّمــا يف الواليــات املتحــدة، 
ميثـّـل عــدد متابعــي أنديــة الرابطــة الوطنيــة لكــرة 
الســلة )NBA( عــى تويــر %22 مــن ســكان الواليات 

املتحــدة، ومــرّد ذلــك إىل أّن جمهــور الرابطــة الوطنيــة لكــرة الســلة  )NBA(  يركّــز عــى األمركيــن أكــر. وينطبــق األمــر 
عينــه عــى عــدد متابعــي أنديــة الــدوري الســعودي للمحرفــن عــى تويــر، حيــث يشــكل املتابعــون %60 مــن مجمــوع 
ــة. ــعة يف اململك ــعبية واس ــان بش ــن يحظي ــعودي للمحرف ــدوري الس ــدم وال ــرة الق ــا أّن ك ــعودين مب ــكان الس الس

الرسم البياين 4: متابعو الدوريات عىل تويرت وعدد 

السكان يف البلدان )مليون(7

الرسم البياين 3: مقارنة معيارية بني توزيع متابعي 

الدوريات عىل تويرت6 

الفــرق األربعــة األوائــل يف الواليــات املتحــدة )لــوس أنجلــوس اليكــرز، وغولــدن ســتايت ووريــورز، وميامــي هيــت، 
وشــيكاغو بولــز( بثلــث متابعــي أنديــة الرابطــة الوطنيــة لكــرة الســلة NBA مــا يعكــس توزيًعــا مجــزًءا لألندية عى وســائل 

ــي. ــل االجتاع التواص

ملحة عن األندية 

الرياضية السعودية مقــّدمــــــة

األندية األربعة األوائل نواِد أخرى يف االتحاد

عدد السكانمتابعو األندية الرياضية عىل تويرت مقارنة بعدد السكان

دوري الدرجة 
األوىل السعودي

السعودية )الدوري 
السعودي للمحرتفني(

اململكة املتحدة )الّدوري 
اإلنكليزي املمتاز(

الواليات املتحدة األمريكية 
)NBA(

رت
وي

ىل ت
 ع

ني
بع

ملتا
ع ا

زي
تو

ة 
ارن

مق
رت 

وي
ىل ت

 ع
ية

ض
ريا

 ال
ية

ند
األ

و 
بع

متا
ان

سك
 ال

دد
بع

الدوري اإلنكليزي 
املمتاز

الرابطة الوطنية 
NBA لكرة السلة

مليون

6. توير.
7. توير، الهيئة العامة لإلحصاء، السعودية؛ املكتب الوطني لإلحصاء؛ مكتب تعداد الواليات املتحدة. 
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تُعــّد الرياضــة واحــدة مــن األهــداف الرئيســة الــواردة يف الرؤيــة الســعودية  2030 التــي تتّخــذ مــن بنــاء مجتمــع مفعــم 
بالحيويــة يعيــش فيــه أفــراد يتمتّعــون بنمــط حيــاة صحــي وبيئــة ســليمة تخّولهــم العيــش بإيجابيــة ركيــزة. وعليــه، تعــّد 
وزارة الرياضــة أكــرب داعمــي هــذه الركيــزة حيــث تعمــل عــى 20 مبــادرة يف ظــّل برنامــج جــودة الحيــاة )وهــو واحــد مــن 11 

برنامــج لتحقيــق رؤيــة 2030(.

وانطاقًــا مــن رغبــة وزارة الرياضــة بتحســن إجــايل مســتوى آداء األنديــة الرياضيــة الســعودية، تــّم إطــاق مبــادرة يف 
العــام 2019 لألنديــة الرياضيــة مــن أجــل تحقيــق اســتدامة ماليــة وإداريــة عــرب تنفيــذ نظــام حوكمــة فّعــال يســاهم يف 

اســتقرارها ومنّوهــا طويــل األمــد.

وآلت املبادرات السّت إىل املساهمة يف تحقيق إنجازات عّدة خال السنتن املنرمتن أهّمها:

ارتفاع بنسبة %62 يف إجايل نتائج الحوكمة منذ بداية حتى نهاية موسم 2021-2020. 	

ارتفــاع بنســبة %755 يف عــدد األنديــة التــي تفاعلــت مــع مبــادرة ''األلعــاب املختلفــة'' وزادت 10 ألعــاب غر كــرة القدم  	
)مــن موســم 2019-2020 لغاية موســم 2021-2020(.

ارتفــاع عــدد فــرص العمــل يف األنديــة بنســبة زادت عــن الضعــف منــذ املوســم 2018-2019 لتبلــغ 3097 فرصــة عمــل  	
ــم 2021-2020. يف املوس

وتتضّمن اسرتاتيجية دعم األندية الرياضية 6 مبادرات رئيسة هي:

تُعنــى هــذه املبــادرة بتعزيــز إيجــاد ألعــاب غــر  تهــدف هــذه املبــادرة إىل تطويــر طريقــة عمــل 
مبادرة 'األلعاب املختلفة'' مبادرة ''الحوكمة''

األنديــة الســعودية وتطبيق أعى معايــر الحوكمة يف 
األنديــة الرياضيــة لضــان اســتدامتها املاليــة واإلداريــة 
ــا  ــر فيه ــي تدي ــة الت ــق الطريق ــة وف ــم األندي ــرب تقيي ع
ــا  ــدى تطابقه ــة وم ــا املالي ــا وأموره ــة عملياته األندي
مــع األنظمــة والقوانــن اســتناًدا إىل 5 معايــر محــّددة 
والتشــغيل،  واالدارة  والقيــادة،  االســرتيجية  هــي: 
،االلتــزام والتحّكــم واملراقبــة، اإلدارة املاليــة واألنشــطة 
التســويقية. واســتناًدا إىل نتائــج التقييــم، تحصــل األنديــة 
التــي تلعــب يف الــدوري الســعودي للمحرفــن عــى 
20 مليــون ريــال ســعودي ســنويًا يف حــن تحصــل تلــك 
التــي تلعــب يف الدرجــة األوىل عــى مليــوين ريــال 
ســعودي ســنويًا وتلــك التــي تلعــب يف الدرجــة الثانيــة 
عــى نصــف مليــون ريــال ســعودي ســنويًا رشيطــة 
حصولهــا عــى درجــة النجــاح املحــددة مــن قبــل الــوزارة.

كــرة القــدم وتهــدف إىل تحقيــق تــوازن عــرب تركيــز األندية 
عــى رياضــات أخــرى. ومطلــوب مــن األنديــة التســجيل يف 
االتحــادات ذات الصلــة يف مثانيــة رياضــات )كحــّد أدىن( 
الــذي  التقييــم  واجتيــاز  املســتهَدفة  الســنية  للفئــات 
ــم  ــغ الدع ــم. ويبل ــة كل موس ــد نهاي ــاد عن ــه كّل اتّح يضع
املخّصــص لهــذه املبــادرة 488 مليــون ريــال ســعودي 
ــم إىل قســمن رئيســن: نظــام النقــاط املوّحــد  ويقسَّ
)432 مليــون ريــال ســعودي(وبرنامج الدعــم التحفيــزي 

ــعودي(.   ــال س ــون ري ــنية )56 ملي ــات الس للفئ

األندية الرياضية 

السعودية واسرتاتيجية 

دعم األندية

مقــّدمــــــة
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تهــدف هــذه املبــادرة إىل زيــادة حضــور املشــّجعن ومشــاركتهم حيــث بإمــكان كّل نــاٍد يف الــدوري 

تقــوم هــذه املبــادرة عــى بنــاء منّصــة رقميــة مركزيــة لــوزارة الرياضــة وتفعيــل التحويــل الرقمــي لألنديــة 

تهــدف هــذه املبــادرة بالتعــاون مــع وكالــة 

مبادرة ''الحضور الجامهريي''

مبادرة ''التحّول الرّقمي'' 

مبادرة ''تطوير املنشآت الرياضية''

املنشــآت الرياضيــة يف وزارة الرياضــة إىل تأمــن الدعــم 
الــكايف لتحفيــز األنديــة عــى تحســن املنشــآت الرياضيــة 
وتطويرهــا عــرب تخصيــص مبلــغ قــدره 160 مليــون ريــال 
ــوب. ــو مطل ــا ه ــامل ك ــزيئ والش ــر الج ــعودي للتطوي س

الســعودي للمحرفــن الحصــول عــى مليــون ريــال ســعودي لقــاء كّل مبــاراة تجــري عــى أرض النــادي إذا تجــاوزت 
نســبة الحضــور الجاهــري %90 مــن ســعة املــدّرج، و750 ألــف ريــال ســعودي إذا تجــاوزت نســبة الحضــور الجاهــري 
ال%75، و500 ألــف ريــال ســعودي إذا تجــاوزت نســبة الحضــور الجاهــري ال%60، و250 ألــف ريــال ســعودي إذا 
تجــاوزت نســبة الحضــور الجاهــري ال%50، و100 ألــف ريــال ســعودي إذا تجــاوزت نســبة الحضــور الجاهــري ال30%.

داخليًــا عــرب مراحــل ثــاث:

ــادي  	 ــة الن ــدى جهوزي ــد م ــادي لتحدي ــة الن ــات وخط ــة البيان ــم نوعي ــا تقيي ــّم خاله ــي يت ــم الت ــة التّصمي مرحل
ــي. ــّول الرقم ــة التح ــدء بعملي للب

مرحلة التطبيق التي يتّم خالها التأكيد عى تطبيق الخطّة واستخدام النادي للربامج االلكرونية. 	

ــة  	 ــة رقمي ــّم بطريق ــة تت ــادي الداخلي ــات الن ــأّن عملي ــة ب ــا وزارة الرياض ــن خاله ــق م ــي تتحّق ــج الت ــة النتائ مرحل
ــة.   ــة وزارة الرياض ــل إىل منص ــة تُرَس ــهرية مؤمتت ــر ش ــداد تقاري ــّم إع ويت

ــث  ــن حي ــعودي للمحرف ــدوري الس ــب يف ال ــي تلع ــة الت ــوى األندي ــي'' س ــّول الرقم ــادرة ''التح ــتهدف مب وال تس
ــّول  ــة بالتح دة مرتبط ــدَّ ــم مح ــر تقيي ــح يف معاي ــاٍد ينج ــكّل ن ــعودي ل ــال س ــوين ري ــا ملي ــة قدره ــت موازن َص خصِّ

ــة. ــة املرافق ــارات امليداني ــد الزي ــم وبع ــة التقيي ــد عملي ــن بع ــى دفعت ــغ ع ــديد املبل ــّم تس ــي. ويت الرقم

ومن الفرص اإلضافية التي من املمكن أن يحّققها التحّول الرقمي للقطاع الريايض السعودي ككّل:

زيادة مشاركة املشجعن وتطوير تجربتهم 	

تعزيز آداء فريق النادي 	

االعتاد عى البيانات املتوفرة التخاذ القرار 	

تطوير سوق األلعاب والرياضات االلكرونية 	

تهــدف هــذه املبــادرة إىل تأمــن دعــم مايل 
مبادرة ''الدعم املبارش''

ــنويًا  ــا س ــص مبلًغ ــرب تخصي ــة ع ــة الرياضي ــارش لألندي مب
قــدره 50 مليــون ريــال ســعودي لــكل نــاٍد قــي الــدوري 
بــن  محمــد  األمــر  )دوري  للمحرفــن  الســعودي 
ســلان( و5 مليــون ريــال ســعودي لــكّل نــاٍد يف دوري 
الدرجــة األوىل و3 مليــون ريــال ســعودي لــكّل نــاٍد يف 

ــة. ــة الثاني دوري الدرج

األندية الرياضية 

السعودية واسرتاتيجية 

دعم األندية

مقــّدمــــــة
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تعــّد الحوكمــة واحدة مــن املبادرات الســّت الــواردة يف اســراتيجية 
الــوزارة. ويهــدف هــذه  التــي تضعهــا  الرياضيــة  األنديــة  دعــم 
املــرشوع إىل تحســن إجــايل الحوكمــة يف األنديــة الســعودية.

حوكمة املؤسسات هي وضع 

مجموعة قواعد وسياسات 

 وإجراءات لتوجيه مؤسسة 

ما وإدارتها

ويخضــع املســاهمون واملعنيــون يف الرشكــة ومجلــس اإلدارة 
واإلدارة لقوانــن حوكمــة الرشكــة  واملســؤولية. 

األهــداف  وضــع  عــى  الحوكمــة  تســاعد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
اإلســراتيجية، وتحديــد الوســائل املتّبعــة لتنفيــذ هــذه األهــداف، 

الرشكــة. آداء  إجــايل  ومراقبــة 

تحسن الفعالية العملية، وزيادة مردود األصول، وتعزيز اإلنتاجية الطويلة األمد.. 	

الحّد من استخدام القوة لتحقيق مكاسب فردية.. 	

الرويج للمسؤولية االجتاعية وتوفر الحاية للمستثمرين.. 	

ــر  ــا أك ــتها وتجعله ــا ومنافس ــا وفعاليته ــادة إنتاجيته ــن زي ــات م ــات الكيان ــة املؤّسس ــن حوكم ــوم، متّك ويف العم
ــي. ــل الخارج ــادر التموي ــتقطابًا ملص اس

ومــع إبقــاء هــذه املنافــع يف الحســبان، تشــّكل مبــادرة الحوكمــة التــي أطلقتهــا وزارة الرياضــة فرصــة كبــرة لألنديــة 
الرياضيــة الســعودية لتحقيــق مكاســب عــدة هــي8:

الفعاليــة املاليــة: تحــّدد حوكمــة املؤسســات مســؤوليات املســاهمن واملــدراء وأدوارهــم وتضــع خطــة  	

ــاع مــن أجــل متكينهــم مــن اتخــاذ قــرارات بشــكل أفضــل مــّا يســاعد عــى  التواصــل إلبقــاء املعنيــن عــى اطّ
ــة.  ــة مالي ــا فعالي ــق بدوره ــي تحّق ــة الت ــاطات التجاري ــز النش تعزي

مصلحــة أكــر للمســتثمر: تتضّمــن مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة الفعاليــة واملســاءلة والعــدل واملســؤولية  	

والشــفافية مــّا يصــّب يف مصلحــة املســتثمر.

الحصــول عــىل مــوارد أفضــل لتمويــل الديــون: تســمح الحوكمــة الرشــيدة للمؤسســات بتأديــة أعالهــا بأقــّل  	

كلفــة ممكنــة. فحينــا يكــون املســتثمرون عــى اســتعداد لتوظيــف أموالهــم، حيــث تحــّدد درجــة الخطــر التــي 
يريــدون القبــول بهــا تكلفــة رأس املــال، بحيــث كلــا ارتفعــت نســبة الخطــر ارتفعــت معهــا كلفــة رأس املــال.

الشهرة: عادة ما تتحّى الكيانات التي يوجد فيها حوكمة جيدة بسمعة حسنة أكر من غرها. 	

وتهدف حوكمة املؤسسات بشكل رئيس يف كّل البلدان إىل تحقيق ثاثة أهداف أساسية هي:

نظرة عاّمة 

عن الحوكمة

حوكمة األندية 

الرياضية

 8. مارينكو سكر أند يت هاسيك ، مجلة
اقتصاديات األعال واإلدارة ، 2016.
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رحلة حوكمة

األندية الرياضية

يف السعودية

تضــّم مبــادرة الحوكمــة بحســب وزارة الرياضــة مجموعــة قوانــن وأنظمــة وسياســات محــّددة لضــان الجــودة والتميّــز 
ــداف اســراتيجية وزارة  ــد أه ــق أح ــى تحقي ــذا املــرشوع ع ــاعد ه ــا يس ــعودية. ك ــة الس ــة الرياضي يف آداء األندي

الرياضــة أال وهــو بنــاء إطــار حوكمــة فّعــال يدعــم منــّو األنديــة الريــايض واإلداري.

ــه عاملــي مــن شــأنه رفــع مســتوى عمليــات  ــي توّج يقــوم الجهــد املبــذول لحوكمــة األنديــة الســعودية عــى تبّن
ــن  ــتَمّدة م ــّددة مس ــة متع ــم حوكم ــم 5 مفاهي ــاين رق ــم البي ــّن الرس ــد. ويب ــتوى جدي ــعودية إىل مس ــة الس األندي
قوانــن حوكمــة رياضيــة يف إيرلنــدا واململكــة املتحــدة والســعودية. حيــث أن املفاهيــم األساســية تبــدو مختلفــة 
يف الثــاث دول املذكــورة. لكــن عندمــا تصبــح املســألة تتعلــق باملعايــر األساســية التــي تنــدرج تحــت املبــادئ 
ــة يف  ــة األندي ــد حوكم ــة، تعتم ــدول. ويف املحّصل ــذه ال ــن ه ــة ب ــر املتداخل ــن املعاي ــر م ــد الكث ــية، يوج األساس

ــد. ــتوى جدي ــعودية إىل مس ــة الس ــات األندي ــتوى عملي ــع مس ــأنه رف ــن ش ــا م ــا عامليً ــعودية توّجًه الس

اإلسراتيجية والقيادة   	

اإلدارة والتشغيل 	

االلتزام والتحّكم  	
واملراقبة 

اإلدارة املالية 	

األنشطة التسويقية  	
والفعاليات

قيادة مؤسستنا 	

مارسة السيطرة  	
عى مؤسستنا

الشفافية واملساءلة 	

العمل بفعاليّة 	

العمل بنزاهة 	

البنية 	

الناس  	

التواصل 	

املعاير والسلوك 	

السياسات واالجراءات 	

الرسم البياين 5: مقارنة معيارية بني مبادئ الحوكمة الرياضية9

 مبادئ الحوكمة الرياضية

يف السعودية

 مبادئ الحوكمة

الرياضية يف إيرلندا

 مبادئ الحوكمة الرياضية

يف اململكة املتحدة

الوضع الراهن لحوكمة 

األندية الرياضية 

السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية

 Sport Ireland,''Governance Code for Sport'' .9
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رحلة حوكمة

األندية الرياضية

يف السعودية

يقيّــم فريــق إســراتيجية دعــم األنديــة كّل ثالثــة أشــهر آداء األنديــة الرياضيــة بنــاًء عــى مجموعــة معايــر مــن أجــل 
تخصيــص التمويــل لهــا وفــق مبــادرة الحوكمــة. وأثنــاء عمليّــة التقييــم، تقــّدم األنديــة الرياضيــة مســتندات الحوكمــة 
ــة. وتختلــف مــّدة تســليم  الخاصــة بهــا إىل فريــق إســراتيجية دعــم األنديــة ملراجعتهــا بعــد سلســلة تحســينات ثابت

ــا أو شــهريًا. املســتندات إذ إّمــا أن يتــّم تســليمها ســنويًا أو ربعيً

وبعــد إرســال األنديــة الرياضيــة املســتندات املتعلّقــة مببــادرة الحوكمــة الخاصــة بهــا، يقــوم فريــق إســراتيجية دعــم 
األنديــة بتقييــم املســتندات وفًقــا ملعايــر تقييميــة حّددتهــا وزارة الرياضــة. ومــن ثــّم يتــّم اإلعــالن عــن النتائــج عــى 
ــا، ويتــّم تقديــم الدعــم املــايل بنــاًء عــى املجمــوع الّــذي نالــه كّل نــاٍد  حســاب تويــر الرســمي التابــع للــوزارة ربعيً

يف عمليّــة التقييــم.

التســـويقيّة  األنشـــطة 

وضع  تعني  والفعاليـــات: 

وترفيـــه  تســـويق  خطـــة 
ولجامهـــره. للنـــادي 

والقيادة:  اإلسرتاتيجية 

تعنـــي وضـــع إســـراتيجية 
عـــى  واإلرشاف  للنـــادي 

تنفيذها. 

اإلدارة والتشـــغيل: تتضّمـــن 

ألقســـام  االســـراتيجية  الخطط 
وإنجازاتهم. األنديـــة 

االلتزام والتحّكم واملراقبة: 

تعني االمتثال لألنظمة وللقوانني 
الرياضية واملؤسسية

ركائز مبادرة الحوكمة )املوسم الريايض 2022-2021(

كيفيّة عمل الحوكمة 

يف األندية الرياضية 

يف السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية

اإلدارة املالية: تعني إدارة العمليات 

املالية للنادي مع االلتزامات االئتامنية 
مبا يصّب يف مصلحة النادي.
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رحلة حوكمة

األندية الرياضية

يف السعودية

ــت إضافــة معايــر جديــدة ووضــع  ــادرة، أبلــت األنديــة آداء حســًنا يف كّل املواســم حتــى عندمــا متّ ــذ إطــاق املب من
ــدوري  ــت يف ال ــي بقي ــل الت ــة ال12 األفض ــوع األندي ــّدل مجم ــم 6 مع ــاين رق ــم البي ــر الرس ــى. ويُظه ــوع أع مجم
الســعودي للمحرفــن خــال املواســم الثاثــة ومل تهبــط قــّط إىل الدرجــة األوىل منــذ العــام 2019 10. ويُظهــر 

الجــدول رقــم 1 األنديــة الـــ 12.
ونرشح يف ما يي رحلة األندية:

ملبــادرة  الرياضــة  وزارة  إطــاق  قبــل 
بتقييــم  الــوزارة  قامــت  الحوكمــة، 
الســعودية  لألنديــة  الراهــن  الوضــع 
املوجــودة  األنديــة  نتيجــة  رَت  وقــدَّ
يف الــدوري الســعودي للمحرتفــني 
ب5.	 مــن أصــل 5 )أي %0	 مــن إجــايل 

املجمــوع(.

-	0	9( األول  موســمها  يف  الحوكمــة  مبــادرة  إطــاق  بعــد 
0	0	(، كان إجــايل معــّدل األنديــة ال		 يف الربــع األّول 9.	 
ــع  ــّجلت يف الرب ــة( وس ــة الكلي ــن الدرج ــل  5 )أي %58 م ــن أص م
ــل  ــة(، ومتث ــة الكلي ــن الدرج ــل 5 )أي %76 م ــن أص ــاين 8.	 م الث
ــاين  ــع الث ــد الرب ــت بع ــادرة توقّف ــّن املب ــّدم %		. لك ــبة تق نس

ــا. ــة كورون ــبب جائح بس

مــن  الثــاين  الربــع  بعــد  عملهــا  الحوكمــة  مبــادرة  عــاودت 
املوســم الثــاين )موســم 0	0	-		0	( حيــث بلــغ املجمــوع 
اإلجــايل لألنديــة الـــ 		 خــال هــذه الفــرتة 8.	 مــن أصــل 7 
الثالــث،  الربــع  الكليــة. ويف  الدرجــة  يــوازي %	.54 مــن  مــا 
ــبته 80%  ــا نس ــل 7 )أي م ــن أص ــايل 5.6 م ــوع اإلج ــغ املجم بل
منالدرجــة الكليــة(. وخــال الربــع الرابــع، بلــغ املجمــوع اإلجايل 

5.8 )أي مــا يعــادل %	8(.

يف املوســم الثالــث )موســم 		0	-
		0	(، بلــغ املجمــوع اإلجــايل يف 
الربــع األول 4.4 مــن أصــل 7 )أي %	6 
مــن الدرجــة الكليــة(، و	.6 )أي 89%( 
 )9	.4% )أي  و6.4  الثــاين،  الربــع  يف 

يف الربــع الثالــث.

بعد إطالق املبادرة - املوسم األول )2019-2020(قبل إطالق املبادرة

املوسم الثاين )2021-2020( املوسم الثالث )2022-2021(

الرسم البياين 6: أداء أندية دوري املحرتفني منذ عام 2019 11

جة
تي

الن

حوكمة األندية 

الرياضية

10. مع نهاية كّل موسم، تهبط األندية الثاثة التي تسّجل أدىن النقاط يف دوري املحرفن إىل 
الدرجة األوىل ويتّم استبدالها باألندية الثاثة األول التي حّققت النقاط األعى يف الدرجة األوىل. 

11. وزارة الرياضة، السعودية؛ األندية الرياضية السعودية املعنيّة.

موسم 0	0	-		0	موسم 9	0	-0	0	

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األول

موسم 		0	-		0	

كيفيّة عمل الحوكمة 

يف األندية الرياضية 

يف السعودية
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رحلة حوكمة

األندية الرياضية

يف السعودية

ــايل  ــوع اإلج ــيط يف املجم ــاض بس ــد انخف ــم وكان يوج ــا يف كّل املواس ــة آداًء متقّدًم ــدت األندي ــوم، أب ويف العم
عنــد بدايــة املواســم الالحقــة نظــرًا لســببن رئيســن:

أولها حدوث بعض التغيريات عىل معايري الحوكمة يف بداية املوسمن الالحقن. 	 

ثانيها، اعتبار عدد املخرجات يف الربع األول من كّل موسم مرتفعا قياًسا باألرباع األخرى.	 

ويشــري ارتفــاع معــّدل الحوكمــة بنســبة %58 مــن الربــع األول للموســم 2019-2020 لغايــة الربــع الثالــث مــن املوســم 
2021-2022 إىل تقــّدم ملحــوظ لألنديــة عــىل صعيــدي االســتقرار اإلداري واملــايل. ويُظهــر املرفــق رقــم 3 معــّدالت 

كّل مــن األنديــة الـــ 12 منــذ بدايــة املبــادرة لغايــة الربــع الثالــث مــن املوســم 2022-2021.

الرسم البياين 7: األندية الـ12 التي بقيت يف الدوري السعودي للمحرتفني خالل 
املواسم الثالثة )دوري األمري محمد بن سلامن( 12

كيفيّة عمل الحوكمة 

يف األندية الرياضية 

يف السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية

12. وزارة الرياضة، السعودية؛ األندية الرياضية السعودية املعنيّة.
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رحلة حوكمة

األندية الرياضية

يف السعودية

إســتناًدا إىل مقابــات قامــت ''رشكــة ســرتاتيجك جــريز'' Strategic Gears االستشــارية بإجرائهــا مــع بعــض األنديــة 
الرياضيــة الســعودية، نقــوم بتســليط الضــوء عــى الفــرص التــي ميكــن االعتــاد عليهــا. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن 
ــرص  ــع الف ــال وض ــرب 2021 حي ــّددة يف نوفم ــواد متع ــن يف ن ــؤولن إداري ــع مس ــات م ــرت مقاب ــرز أج ــراتيجك ج س

ــر. ــادرة أك ــن املب لتحس

ويف ما يي نستعرض الرؤى املستخلصة من املقابات ونصّنفها يف ثاث فئات أساسية هي13:

التطوير وزيادة الوعي  

يعــّد تطويــر بيئــة الحوكمــة يف األنديــة الســعودية عامــًا مهــًا لتعزيــز نتائــج املبــادرة ولتحســن إجــايل 
ــر  ــول معاي ــي ح ــادة الوع ــأنها زي ــن ش ــل م ــورش عم ــة ب ــوم وزارة الرياض ــك، تق ــة لذل ــة. ونتيج آداء األندي
ــة  ــن بيئ ــة. لك ــار بدقّ ــتلزمات كل معي ــم مس ــل فه ــن أج ــة م ــن لألندي ــراد املنتم ــاط األف ــة يف أوس الحوكم
الحوكمــة يف األنديــة بحاجــة إىل املزيــد مــن التعزيــز نظــرًا لعاملــن أساســين: أوالهــا، معــّدل االســتقالة 
املرتفــع الــذي يُرغــم األنديــة عــى تكريــس مــوارد إضافيــة لتعليــم أفــراد جــدد عــى مســتلزمات الحوكمــة؛ 
أّمــا ثانيهــا فهــو اســتمرار تبديــل معايــر الحوكمــة ومعايــر التقييــم. وعليــه، ال بــّد مــن التطويــر والتدريــب 

املســتمّرين لتمكــن األنديــة مــن تحقيــق نتائــج الحوكمــة املرجــّوة. 

التقييم

ــراتيجية  ــق إس ــن فري ــّا ميّك ــم م ــة التقيي ــة عملي ــات يف بداي ــي تعليق ــة تلق ــى أهميّ ــة ع ــارت األندي أش
ــة  ــذه الفرص ــنح ه ــايئ. وتس ــم النه ــج التقيي ــدار نتائ ــل إص ــة قب ــاهات األندي ــح مس ــن توضي ــة م ــم األندي دع

ــة. ــادرة الحوكم ــا يف مب ــن معدالته ــة بتحس لألندي

املرونة 

كــا بينــت الــرؤى املســتنتَجة مــن املقابــات التــي أجريــت مــع األنديــة الرياضيــة إىل أّن منــوذج الحوكمــة 
املــرن املمكــن موامئتــه وفــق حجــم النــادي وحاجاتــه وقدراتــه هــو فرصــة مــن شــأنها تحســن املبــادرة ملا 
لــه مــن مقــدرة عــى مســاعدة األنديــة عــى تحقيــق أهــداف طموحــة مثــل التميّــز الريــايض واإلســتمرارية 
ــة.  ــة بالحوكم ــل مرتبط ــم أفض ــج تقيي ــى نتائ ــول ع ــة بالحص ــاح لألندي ــأنه الس ــن ش ــا م ــد. ك ــة األم الطويل
باإلضافــة إىل ذلــك، مــن شــأن تســليط الضــوء عــى أفضــل املارســات لتلبيــة متطلبــات الحوكمــة أن تكــون 
املســاعدة عــى تحســن األداء وبلــوغ مســتويات وصلــت إليهــا أنديــة عظمــى يف مجــاالت عــّدة )اإلداريــة 

واملاليــة منهــا(.

ماذا تقول

األندية عن الفرص

حوكمة األندية 

الرياضية

13.  مقابات سراتيجك جرز ، نوفمرب 2021.
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رحلة حوكمة

األندية الرياضية

يف السعودية

 مــن خــال عمــل رشكة ســراتيجك جــرز االستشــارية مــع األنديــة الرياضيــة الســعودية املتعــّددة يف الدوري الســعودي 
للمحرفــن يف مبــادرة الحوكمــة التــي أطلقتهــا وزارة الرياضــة مــن تحديــد تحديــات جّمــة تواجــه هــذه األنديــة تــراوح مــا 
بــن تحديــات اســراتيجية مــرورًا بالتحديــات التشــغيليّة وصــواًل إىل التحديات املاليــة. وتختلف هــذه التحديــات باختاف حجم 

النــادي لكــن يف مــا يــي ملّخــص عــن أكــر التحديــات املشــركة التــي تواجههــا األندية الســعودية:

تعترب مراقبة اإلسراتيجيات وتقييمها  واحدة من أهّم التحديات التي تواجهها األندية. 	

تعتــرب مبــادرة الحوكمــة بالنســبة لألنديــة مســعى جديــد نظــرًا لبدئهــا يف العــام 2019 وتعليقهــا بعــد ربعــن يف  	
ذلــك املوســم. وعليــه، فــإّن تنفيــذ مثــل هــذه الفكــرة مــن شــأنه أن يتّخــذ متســًعا مــن الوقــت.

يبقــى تطبيــق إســراتيجية التواصــل الفعــال تحديًــا أمــام األنديــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أهميــة حســن تنفيــذ  	
إســراتيجية التواصــل مــن أجــل تحســن اتخــاذ القــرار وإبقــاء املعنيــن عــى اطّــاع عــى األعــال املهّمــة. 

اإلسرتاتيجية

األمور املاليةالتشغيل اإلسرتاتيجية

التحديات التي تواجه 

األندية الرياضية 

السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية
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األندية الرياضية

يف السعودية

الحشود وسعة املدّرج 	

ــر  ــا يؤثّ ــل م ــري ضئي ــور الجاه ــا الحض ــون فيه ــن يك ــعودي للمحرف ــدوري الس ــات يف ال ــض املباري بع
تأثــرًا مبــارًشا عــى مدخــول النــادي الناتــج عــن أســعار التذاكــر. حيــث قمنــا بعمــل مقارنــة بــن نســبة اســتغال 
ســعة املدرجــات يف دوريــات مختلفــة عامليــا ملعرفــة موقــع الــدوري الســعودي للمحرفــن مــن هــذه 

الناحيــة بالنســبة للدوريــات األخــرى. الــّدوري اإلنكليــزي املمتــاز تفــوق بقيــة الدوريــات. 

ويــأيت الحضــور يف الــدوري الســعودي للمحرفــن وفــق هــذا املعيــار خلــف بقيــة الدوريــات لكّنــه مــا زال 
ــداد  ــاض أع ــط انخف ــن أن يرتب ــاز SUPER LIG. وميك ــريك املمت ــدوري ال ــل ال ــات مث ــة الدوري ــع بقي ــس م يتناف
الحارضيــن إىل اســراتيجيات التســويق التــي تعتمدهــا األنديــة مــن أجــل تحســن مشــاركة املشــجعن. وعليــه، 
قامــت وزارة الرياضــة يف املوســم 2020-2021 بإطــاق مبــادرة الحضــور الجاهــري لتعزيــز عــدد الحضــور. 
ــزام  ــرب االلت ــات ع ــتغال للمدرج ــبة اس ــا يف نس ــى قدراته ــول إىل أع ــعودية الوص ــة الس ــاول األندي ــا تح ك

مبعايــر محــور ''األنشــطة التســويقية والفعاليــات'' الــوارد يف مبــادرة الحوكمــة لألنديــة الســعودية.

نسبة مغادرة املوظّفن 	

ــوكَل  ــن ت ــراد الذي ــدد األف ــص يف ع ــؤّدي إىل نق ــّا ي ــة م ــادرة األندي ــن مبغ ــن املوظّف ــر م ــدد كب ــوم ع يق
إليهــم مهّمــة اإلدارة. لكــن األســباب مشــركة بــن كثــر مــن األنديــة وقد تكــون أهمهــا أن مغــادرة املوظفن 

لســبب حصولهــم عــى عمــل أفضــل أو أجــر أعــى.

التشغيل

الرسم البياين 8: معّدل إشغال املدرّجات يف مختلف الدوريات 
العاملية ملوسم 2022-2021 14

التحديات التي تواجه 

األندية الرياضية 

السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية

الدوري اإلنجليزي الدوري األملاين
املمتاز

الدوري السعودي الدوري اإلسباين
للمحرتفني

الدوري الرتيك 
املمتاز

Transfermarkt .14
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األندية الرياضية

يف السعودية

اإليرادات الناجمة عن البّث التلفزيوين  	

حســب املقارنــة املعياريــة التــي قامــت بهــا رشكــة ســراتيجك جــرز االستشــارية، يعــاين الدوري الســعودي 
للمحرفــن مــن تــدين اإليــرادات الناجمــة عــن البــّث التلفزيــوين قياًســا بغــره مــن الدوريــات العامليــة. وتجــدر 
ــم العائــدات بــن األنديــة الســعودية علــًا  اإلشــارة إىل أّن اســراتيجية الــدوري الســعودي للمحرفــن تقسِّ
ــه وافــق عــى بيــع حقــوق البــّث لرشكــة الرياضــة الســعودية مقابــل 16.8 مليــون يــورو موســميًا )أي مــا  أنّ
يعــادل 70 مليــون ريــال ســعودي(. ومــن ناحيــة أخــرى، يتخطّــى مــردود غالبيــة الدوريــات الرئيســة مــن البــث 

التلفزيــوين املليــار يــورو )أي مــا يعــادل 4 مليــار ريــال ســعودي(.

ربحية األندية 	

يُعتــرب نقــص الربــح املســتدام واحــًدا مــن األســباب املحتملــة التــي تحــول دول توظيــف املســتثمرين 
أموالهــم يف األنديــة الرياضيــة. ومــرّد ذلــك إىل عــدم التــوازن مــا بــن اإليــرادات والنفقــات. ووفــق الجــدول 
رقــم 2، أربعــة فــرق فقــط تحّقــق أرباًحــا مــن أصــل ســتة عــرش )أي %25 مــن األنديــة يف الــدوري الســعودي 

ــم 1.  ــدول رق ــق الج ــن(، وف للمحرف

 

األمور املالية

الرسم البياين 9: مقارنة معيارية بني إيرادات صفقات البث )مليون يورو/موسم(15

رو
يو

ن 
يو

مل

التحديات التي تواجه 

األندية الرياضية 

السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية

الدوري اإلنجليزي 
املمتاز

)9	/0	 لغاية 		/		(

الدوري اإلسباين 
)9	/0	 لغاية 		/		(

الدوري األملاين 
)7	/8	 لغاية 0	/		(

الدوري اإليطايل 
)8	/9	 لغاية 0	/		(

الدوري الفرنيس 
)0	/		 لغاية 		/4	(

دوري األمري محمد 
ابن سلان )		/		(

Football Benchmark; Kooreasury .15
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األندية الرياضية

يف السعودية

وتجــدر اإلشــارة إىل أّن معــّدل مدخــول األنديــة للموســم 2020-2021 بلــغ 155 مليــون ريــال ســعودي يف حن بلــغ إجايل 
ــض  ــع بع ــد تق ــك، ق ــة لذل ــعودي. ونتيج ــال س ــون ري ــارة 23 ملي ــّدل الخس ــعودي، وكان مع ــال س ــون ري ــف 179 ملي التكالي

الفجــوات املاليــة التــي ينبغــي ســدها عــرب تقليــص النفقــات ورفــع اإليــرادات مــن أجــل تعزيــز ربحيــة النــادي.

املبلغ الصايفالنفقاتاإليراداتالنادي

497.00472.0025.00الهالل 

113.00-407.70520.70النرص

133.00-263.00396.00االتحاد

98.60-240.60339.20األهيل

48.20-184.00232.30الشباب

166.90134.1032.80الفتح

0.30-111.10111.40االتفاق

110.00106.103.90الفيصيل

2.30-101.50103.80الرائد

8.70-87.7096.50التعاون

3.00-83.7086.50ضمك

17.10-61.6078.70الباطن

23.10-44.3067.40الحزم

17.80-39.7057.40الفيحاء

0.70-19.0019.80الطايئ

74.8750.2824.59أبها

379.51-2,492.672,872.18املجموع

23.72-155.79179.51املعّدل

الجدول 1: تقرير مايل ألندية الدوري السعودي للمحرتفني للموسم 2021-2020 
)مليون ريال(16

التحديات التي تواجه 

األندية الرياضية 

السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية

Kooreasury .16
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األندية الرياضية

يف السعودية

الدعم الحكومي 	

ــع  ــل بي ــرى مث ــادر أخ ــود مص ــن وج ــم م ــى الرغ ــة ع ــس لألندي ــل الرئي ــدر الدخ ــي مص ــم الحكوم ــرب الدع يُعت
التّذاكــر والبــث التلفزيــوين والرعايــة. ويُظهــر الجــدول رقــم 2 نســبة الدعــم الحكومــي ملدخــول األنديــة حيــث 

م لألنديــة. يبلــغ املعــّدل %64 مــّا يشــّكل داللــة عــى الدعــم الحكومــي املرتفــع املقــدَّ

الجدول 2: الدعم املايل الحكومي لألندية الرياضية 2021-2020 
)مليون ريال( 17

الفتحاالتفاقالشبابالوحدةاألهيلاالتحادالنرصالهالنوع الدعم

5050505050505050الدعم املبارش

1510201515151520الحوكمة

2828282818181818الحضور الجاهريي

20.85.717.716.611.27.6511.4األلعاب األخرى

113.893.7115.7109.694.290.688.099.4املجموع

84.4املعّدل )األندية الـ6	(

%60%79%49-%46%44%23%23النسبة من الدخل الكيل

Support Typeالعني*الباطن*القادسية*ضمكأبهاالفيصيلالتعاونالرائد
505050505038.638.638.6الدعم املبارش

10101510151550الحوكمة

1810101010101010الحضور الجاهريي

20.82.12.4121.30األلعاب األخرى

80.070.877.172.476.065.654.948.6املجموع

84.4املعّدل )األندية الـ6	(

-%89-%91%97%70%81%79النسبة من الدخل الكيل

17. حساب وزارة الرياضة السعودية عى توير.
*.  الفرق التي تلعب يف الدرجة األوىل خال الربع األول من املوسم 21/20. 

التحديات التي تواجه 

األندية الرياضية 

السعودية

حوكمة األندية 

الرياضية
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تبقــى الخصخصــة أولويــة، وتحــرز الحكومــة تقّدًمــا ملحوظًــا يف خطــط متعــّددة مــن بينهــا حــّث األنديــة الرياضيــة عــى 
حوكمــة أفضــل. ومنــذ إطــاق مبــادرة الحوكمــة الرياضيــة، أدت األنديــة الرياضيــة أداًء جيــداً يف كّل املواســم عــى الرغــم 
مــن إضافــة بعــض املعايــر ورفــع معــدل التقييــم. ويف العمــوم، لقــد كان مســتوى األنديــة يف الحوكمــة يتحّســن يف 

كّل ربــع.

وتنتهــز األنديــة الرياضيــة ووزارة الرياضــة عــى حــّد ســواء الفرصــة لزيــادة الوعــي حــول مبــادرة الحوكمــة ومعايرها يف 
أوســاط األنديــة وموظفيهــا ولتطويــر البيئــة الحاضنــة للحوكمــة يف األندية الســعودية. ولــي تتمّكن األنديــة من تحقيق 
أفضــل النتائــج، عليهــا االســتثار بالتنميــة والتدريــب املســتمرين. ومثّــة فرصــة محتملــة أخــرى لتعزيــز املبــادرة وهــي 
تطويــر منــوذج حوكمــة مــرن ميكــن أقلمتــه مبــا يتوافــق وحجــم األنديــة ومتطلباتهــا ومهاراتهــا باإلضافــة إىل االســتمرار 

بتســليط الضــوء عــى أفضــل املارســات محليــاً ودوليــاً والتعلـّـم منهــا.

لكن مثّة تحديات يجب تجاوزها كا ورد سابًقا يف التقرير منها:

تبقــى مراقبــة خطــط األنديــة وتقييمهــا باســتمرار، فضــًا عــن تنفيــذ اســراتيجية تواصــل فّعالــة، تحديًا مــن وجهة نظر . 	
إســراتيجية. ومثـّـة مســألة أخــرى مفادهــا اعتبــار األنديــة مبــادرة الحوكمــة مغامــرة جديــدة لكونهــا بــدأت يف العام 
2019 وتــّم تعليقهــا بعــد انقضــاء ربعــن مــن ذلــك املوســم. وعليــه، يتطلـّـب وضــع مثــل هــذا املفهــوم قيــد التنفيــذ 

متّســًعا مــن الوقت.

تواجــه األنديــة التــي تلعــب يف الــدوري الســعودي للمحرفــن تــدين نســبة الحضــور يف بعــض املباريــات مقارنــة . 	
بدوريــات عامليــة رئيســة؛ كــا تشــهد نســبة اســتقاالت مرتفعــة للموظفــن املطلوبــن إلدارة أعــال النــادي 

ــة. ــاطات الحوكم ولنش

يعــّد عــدم اســتقرار األربــاح واحــًدا مــن األســباب املحتملــة لعــدم رغبــة املســتثمرين بتوظيــف أموالهــم يف األنديــة . 	
الرياضيــة  نظــرًا لعــدم التوافــق مــا بــن اإليــرادات والنفقــات. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن حــواىل ربــع األنديــة يف الــدوري 

الســعودي للمحرفــن تحّقــق ربًحا.

ال تــزال األنديــة الرياضيــة تعتمــد بقــّوة عــى الدعــم الحكومــي املــايل عــى الرغــم من وجــود مصــادر إيــرادات أخرى . 4
مثــل بيــع التذاكــر والبــث التلفزيــوين والرعاية لكونهــا إيــرادات متدنية.

الخالصة

والتوصيات
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إيجــاد طاقــم عمــل متخصــص يتابع مع أقســام 
النــادي للتأكـّـد مــن تنفيــذ املبــادرات التــي تعّد 
ــاهمة  ــادي واملس ــراتيجية الن ــن إس ــزءًا م ج
يف تلبيــة األهداف االســراتيجية للقســم مّا 

سيســاعد عــى تنفيــذ إســراتيجية النــادي.

ــل  ــراتيجية التواص ــال إس ــي حي ــادة الوع زي
بعــن  األخــذ  مــع  وتنفيذهــا  النــادي  يف 
ــن  ــي لتحس ــّول الرقم ــة التح ــار أهميّ االعتب

الحوكمــة. األنديــة وآداء  إدارة 

تعزيــز املبــادرات الرويجيــة والتســويقية الراهنــة واســتغال وســائل جديــدة. وال ميكــن املغــاالة بأهميــة 
التســويق والرويــج يف تطويــر أنديــة كــرة القــدم للمحرفــن. فقبــل كورونــا، زاد نــادي مانشســر يونايتــد 
لكــرة القــدم يف اململكــة املتحــدة إيراداتــه بنســبة تفــوق ال%40 جــرّاء نشــاطات تجاريــة )الرعايــة، والبيــع 
بالتجزئــة، والتجــارة، وترخيــص املنتجــات واأللبســة، والهواتــف املحمولــة(، و%38جــرّاء البــث )توزيــع محتوى 
مبــارش عــرب صفقــات حقــوق إعاميــة عامليــة وشــبكة MUTV التابعــة لــه(، والباقــي مــن املباريــات )حيــث 

كان يحــر مبارياتــه أكــر مــن 74000 مشــّجع يف كّل مبــاراة(.

تشــجيع أكــر عــى إنشــاء أقســام لاســتثارات يف األنديــة الرياضيــة الســعودية. ومثـّـة توجــه جديــد يف 
أوســاط األنديــة الرياضيــة الســعودية مفــاده إنشــاء رشكات اســتثارية تكــون مبثابــة فــروع لألنديــة. وتقوم 
هــذه الفــروع يف مــا بعــد بــإدارة العمليــات التجاريــة والرويجيــة لألنديــة يف حــن تقــوم باســتثارات يف 
أعــال أخــرى. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن الهــال والفتــح وبعــض األنديــة القليلــة األخــرى هــم الذيــن لديهــم 
ــكل  ــة بش ــل الرشك ــن مل تفع ــة ولك ــى املوافق ــت ع ــرى حصل ــواٍد أخ ــًا أّن ن ــطة عل ــة اســتثارية ناش رشك

كامــل بعــد.

ــز عــى التطويــر املهنــي،  إقــرار برامــج تركّ
وتعزيــز  للموظفــن،  امتيــازات  وإعطــاء 
العمــل  بيئــة  وتحســن  املكافــآت  نظــام 

للحــّد مــن نســبة اســتقاالت املوظّفــن.

وضــع خطــة عمــل تلتزم بهــا مجالــس اإلدارة 
ــتمرارية  ــان اس ــن لض ــدة واملوظف الجدي

العمــل يف النــادي.

بعض من توصيات رشكة سراتيجك جرز لألندية الرياضية وغرها من الجهات يف النظام الريايض:

3

5

6

12

4
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7

إىل جانــب مبــادرة الحوكمــة، مُيكــن لألنديــة الرياضيــة الســعودية وللقطــاع الريــايض عموًمــا يف 
اململكــة الركيــز أكــر فأكــر عــى الفــرص والتوجهــات الجديــدة املنبثقــة مثــل:

ــد  	 ــى. فلق ــدة عظم ــا ذات فائ ــياحة وكاه ــن الس ــة ع ــل الرياض ــن فص ــة: ال ميك ــياحة الرياضي الس

اســتحالت األحــداث الرياضيــة الكــربى مثــل األلعــاب األوملبيــة محطًّــا لجــذب الســياح. وأثــر ذلــك عــى 
البلــدان املســتضيفة يــراوح مــا بــن أثــر ملمــوس مثــل زيــادة أعــداد الــزّوار القادمــن وخلــق فــرص 
ــر غــر ملمــوس مثــل تعزيــز  عمــل جديــدة وإنشــاء بنــى تحتيــة جديــدة )رياضيــة وغــر رياضيــة( وأث
ــن  ــة املمك ــار املحتمل ــن اآلث ــف ع ــة. وللكش ــداث الرياضي ــة إدارة األح ــن كيفي ــة وتحس ــة الرياض قيم
تحقيقهــا يف الســعودية، ال بــّد مــن توثيــق التنســيق مــا بــن القطاعــن العــام والخــاص للحــّث عــى 

االســتثار والرعايــة وإنشــاء بنــى تحتيــة جديــدة.

ــى  	 ــة ع ــتثارات العام ــدوق االس ــل صن ــر عم ــعودية: ال يقت ــارج الس ــة خ ــتثامر يف الرياض االس

االســتثار املحــي فحســب بــل يتعــداه ليكــون دوليــا إذ قــام يف الســابق بــرشاء حصــة كبــرة يف 
نيوكاســل يونايتــد يف اململكــة املتحــدة. وتجــدر اإلشــارة إىل أّن االســتثار يف الرياضــة خــارج 
الســعودية ليــس مــن شــأنه تحقيــق عائــدات ماليــة واســتثارية فحســب بــل سيســاعد أيًضــا عــى 
نــرش الرياضــات والثقافــة الســعودية إىل بقيــة أرجــاء العــامل وخلــق فــرص إلقامــة رشاكات وتبــادل 

ــل.  ــكل أفض ــا بش ــربات والتكنولوجي الخ

مشــاركة النســاء يف الرياضــة:  باإلضافــة إىل املنافــع املاديــة واالقتصاديــة، قطــع القطــاع  	

الريــايض أشــواطًا كبــرة لناحيــة متكــن املــرأة إذ تشــهد اململكــة املزيــد مــن انخــراط النســاء يف 
الرياضــة يف حــن كان هــذا األمــر نــادًرا يف الســابق مــّا يجعلهــا محطـًـا ألنظــار الــرشكات التــي تركــز 

ــة.  ــة الرياضي ــة للعملي ــون أهمي ــن يول ــتثمرين الذي ــة وللمس ــى الرياض ع
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يوجد أدناه األندية التي عملت معها سرتاتيجك جريز واألرباع التي جرى خاللها العمل.

املوسم 		0	-		0	املوسم 0	0	-		0	املوسم 9	0	-0	0	املوسم
الربع الثالثالربع الثاينالربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع الثاينالربع األولاسم النادي/ الربع

الفتح
الهال
االتحاد
األهيل
التعاون

النرص
الوحدة
الطايئ

رحلة رشكة سرتاتيجك جريز 

االستشارية مع األندية 

الرياضية السعودية

املرفقات 1
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موسم 		0	-		0	موسم 0	0	-		0	موسم 9	0	-0	0	املوسم

اسم النادي/ الربع
الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاين

الربع 
الثالث

55777777املجموع األقىص
23456666.5املجموع األدىن لتلقي الّدعم

4.074.645.565.886.446.066.486.74الفتح

2.664.093.075.686.355.636.526.69الهال

2.793.284.325.646.194.455.065.43االتحاد

2.774.23.155.946.281.575.556.25األهيل

2.753.153.785.96.525.886.66.66االتفاق

2.733.433.215.135.585.736.56.62التعاون

2.424.143.885.866.15.236.476.67الشباب

2.653.893.295.644.364.536.286.59النرص

2.633.863.665.464.294.036.386.27الرائد

2.313.373.985.015.452.276.146.58أبها

3.633.973.755.636.165.216.516.52الفيصيل

3.063.143.825.486.032.655.736.19ضمك

5.016.546.63---3.544.04الفيحاء

---3.243.392.375.36.19الوحدة

------2.433.1العدالة

5.016.486.51---1.383.47الحزم

---4.085.66.19--القادسية

1.944.076.014.66.246.38--الباطن

---1.714.152.07--العني

5.526.025.73-----الطايئ

نعــرض أدنــاه أداء أنديــة الــدوري الســعودي للمحرتفــني يف مبــادرة الحوكمــة بالتفصيــل مــع معــّدالت كّل منهــا 

يف كّل ربــع خــالل املواســم الثالثــة منــذ إطــالق املبــادرة.18

آداء أندية الدوري السعودي 

للمحرتفني يف الحوكمة املواسم 

)22/21 ،21/20 ،20/19(

املرفقات 2

18. حساب وزارة الرياضة السعودية عى توير.
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يوجــد أدنــاه مســار أداء األنديــة الـــ 12 التــي بقيــت يف الــدوري الســعودي للمحرتفــني خــالل املواســم الثالثــة 

منــذ إطــالق مبــادرة الحوكمــة يف العــام 2019. 19

19. حساب وزارة الرياضة السعودية عى توير. 

آداء أندية الدوري السعودي 

للمحرتفني الـ 12 يف الحوكمة 

منذ 2020/2019

املرفقات 2

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

الربع األول
*20/19

ـة
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يج
لنت

ا

الربع الثا�
*20/19

الربع الثا�
21/20

الربع الثالث
21/20

الربع الرابع
21/20

الربع األول
22/21

الربع الثا�
22/21

الربع الثالث
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الربع الثا�
*20/19

الربع الثا�
21/20

الربع الثالث
21/20

الربع الرابع
21/20

الربع األول
22/21

الربع الثا�
22/21

الربع الثالث
22/21

الربع األول
*20/19
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ــــ

يج
لنت

ا

الربع الثا�
*20/19

الربع الثا�
21/20

الربع الثالث
21/20

الربع الرابع
21/20

الربع األول
22/21

الربع الثا�
22/21

الربع الثالث
22/21
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تعتــز ســراتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــرش رشكــة ســراتيجك جــرز العديــد تعتــز ســراتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــرش رشكــة ســراتيجك جــرز العديــد 
مــن التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعات الخاصــة والحكوميــة. وفيا مــن التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعات الخاصــة والحكوميــة. وفيا 

يــي نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنايــي نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنا

منشورات أخرى

اململكة العربيـة السـعودية: اململكة العربيـة السـعودية: 

تقرير ميزانية تقرير ميزانية 20222022
التعليم عن بُعد يف اململكة التعليم عن بُعد يف اململكة 

العربية السعوديةالعربية السعودية

اململكة العربيـة السـعودية: اململكة العربيـة السـعودية: 

رحلة اإليرادات غري النفطيةرحلة اإليرادات غري النفطية

التحول الرقمي يف صناعة التحول الرقمي يف صناعة 

النفط والغازالنفط والغاز

https://strategicgears.com/ar/images/report-ar/Artificial-Intelligence-Report-AR.pdf
https://strategicgears.com/ar/images/report-ar/Saudi-Arabia-The-Non-Oil-Revenue-Journey_Ar.pdf
https://strategicgears.com/ar/images/report-ar/Distance-Learning-Ar.pdf
https://strategicgears.com/ar/images/report-ar/Saudi-Arabia-2022-Budget-ar.pdf
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رشكــة ســرتاتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الرشكــة كــرى املؤسســات بالقطاعــني الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــاريني  مــن  نخبــة  الرشكــة  لــدى  يعمــل  والــرشكات.  املاليــة 
املحليــني باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــراء الدوليــني، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية، والعمليــات التشــغيلية والتميــز املؤســيس، 
والتســويق والرقمنــة، ولهــا ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــاء يف 

ــا. كل منه

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــىل خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرشك ــريز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــىل إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــري  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــريز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز

www.strategicgears.com    |    info@strategicgears.com
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Strategic Gears is a Management Consultancy based in Saudi 
Arabia, with presence in Riyadh and Jeddah, serving clients across 
the country. Strategic Gears's clients include the biggest public 
and private sector organizations, including a number of ministries, 
authorities, financial institutions, and companies. The company 
utilizes its top notch local consultants, and global network of 
experts to offer strategic solutions in the fields of Strategy 
development, Strategic marketing & communication, Research & 
Analytics, and Operational Excellence, and have a proven track 
record with multiple clients in each.

www.strategicgears.com    |    info@strategicgears.com

About Strategic Gears

Disclaimer of Liability: Unless otherwise stated, all information contained in this document (the “Publication”) shall not be reproduced, 
in whole or in part, without the specific written permission of Strategic Gears. Strategic Gears makes its best effort to ensure that the 
content in the Publication is accurate and up to date at all times. Strategic Gears makes no warranty, representation or undertaking 
whether expressed or implied, nor does it assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, 
completeness, or usefulness of any information that is contained in the Publication. It is not the intention of the Publication to be used 
or deemed as recommendation, option or advice for any action(s) that may take place in future.
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