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جماالت  يف  رسيعة  تغريات  االتصاالت  ثورة  صاحبت 
أنواعها  بمختلف  اإلعالمية  املجاالت  وأبرزها  متعددة 
تأثري  مدى  وكذلك  والرقمية،  واملسموعة  واملرئية  املكتوبة 
العام  الرأي  تغيري  يف  الرسيعة  االجتامعي  التواصل  وسائل 
وتغيري االجتاهات أو الرتويج وكذلك احلشد وأيًضا التسويق 
ارتفاع  صاحبها  والذي  التجارية  العالمات  قيمة  وتعظيم 
القيمة السوقية للدوريات والفرق الرياضية والالعبني وأيًضا 
واالستهالك  اإلنتاج  زيادة  أيًضا  صاحبه  والذي  األندية 
الرياضية  احلركة  لتلك  املصاحبة  الرياضية  للمنتجات 
املؤسسات  وباقي  الرياضية  األندية  يدفع  مما  احلراك،  وهذا 

القدرات االستثامرية هلا  النوعية األخرى إىل زيادة  الرياضية 
واملرشوعات  املستحدثة،  الرياضية  اإلنشاءات  يف  واملمثلة 
تسهم  معنوية  وأصول  ثابتة  أصول  عىل  تبنى  التي  الرياضية 
يف  مواردها  عىل  واعتامدها  الرياضية  املؤسسات  استدامة  يف 
متويل أنشطتها وعمل عوائد تسهم يف الدخل القومي وحتول 
املنتج والنشاط الريايض من قطاع خدمي مستهلك إىل قطاع 
اقتصادي حمرتف يسهم يف الدخل القومي للدول . ويساعد 
عىل تبني مرشوعات قومية للموهبة بام يساعد يف تطوير قطاع 

البطوالت واملشاركات الدولية وزيادة قاعدة القمة.
- أهداف االستثامر يف املجال الريايض: 

االس����������������ت����������������ث����������������م����������������ار ال�������������������ري�������������������اض�������������������ي واق�����������������������������������ع وط��������������م��������������وح
د. اشرف صبحى محمد

مساعد وزير الشباب والرياضة السابق
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 ـ جماالت االستثامر يف املجال الريايض:

ما  الريايض  املجال  يف  االستثامر  جماالت  وتتعدد  تتنوع 
واإلدارة  واإلنشاءات،  العقاري  التطوير  استثامرات  بني 
تنظيم  واستثامرات  واملرافق،  املنشآت  وصيانة  والتشغيل، 

واألدوات  املالبس  واستثامرات  الرياضية،  األحداث 
اإلعالمية  احلقوق  جماالت  ويف  الرياضية،  والتجهيزات 

وحقوق البث، والتسويق الريايض والرعاية.

    ومن هذا املنطلق فإن الرياضة ختطت حاجز اهلواية إىل 
اإلدارة املحرتفة التي تتعامل مع املوارد البرشية بشكل حمرتف 
الرياضة  مع  ويتعامل  البرشي  االستثامر  من  يبدأ  واستثامري 
ا  كمنتج وصناعة لذلك وجب أن نتعرف عىل ما حيدث عامليًّ
الرياضة  صناعة  لبحوث  وطبًقا  ا،  حمليًّ يكون  أن  جيب  ما  ثم 
املتحدة  للواليات  قومي  كدخل  يبلغ  الرياضة  دخل  فإن 
األمريكية مرتني من حجم الدخل القومي لصناعة السيارات 
األمريكية،  السينام  صناعة  دخل  مرات   7 ويبلغ  األمريكية، 
األمريكي 435  القومي  الدخل  من  الرياضة  بلغ دخل  وقد 
أكرب عرشة  الرياضة كواحدة من  بليون دوالر حيث جاءت 

دخول يف الواليات املتحدة األمريكية.
يف  متخصصة  لرشكات  حديثة  إلحصائية  ووفًقا 
االستشارات اإلدارية مثل رشكة أيه يت كريين العاملية، أكدت 
الناتج  يفوق  بمعدل  ا  عامليًّ توسًعا  يشهد  الريايض  القطاع  أن 
 2009 بني  ما  الفرتة  أن  الدراسة  ووجدت  اإلمجايل،  املحيل 

العاملية  الرياضية  اإليرادات  يف  ارتفاًعا  شهدت  و2013 
من  أرسع  بوترية  أي   ،%  7 بلغ  مركب  سنوي  نمو  بمعدل 
نمو الناتج املحيل اإلمجايل ملعظم دول العامل، وبشكل خاص 
األسواق الرئيسية مثل اململكة املتحدة والربازيل والواليات 

املتحدة وفرنسا.
القريب قوية، حيث  املدى  املستقبلية عىل  التوقعات  وتأيت 
يف  دوالر  مليار   58 من  السنوية  األحداث  عائدات  نمت 
عام 2009 إىل 75 مليار دوالر يف عام 2013، و80 مليار 
دوالر يف 2014، وعندما تضاف مبيعات املالبس واملعدات 
فإن صناعة  البدنية،  اللياقة  منتجات  الرياضية واإلنفاق عىل 
أو  ا،  سنويًّ دوالر  مليار   700 إىل  يصل  ما  تضيف  الرياضة 
إيرادات  بخالف  العاملي،  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   %  1
الرعاية واحلقوق اإلعالمية والتي تعد من املحركات الرئيسية 
لإليرادات، حيث مثلت رعاية األحداث 35 % من اإليرادات 
نفس  اإلعالم  وسائل  وشكلت   ،2013 عام  يف  الرياضية 
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اإليرادات،  من   %  27 التذاكر  مبيعات  شكلت  بينام  النسبة، 
وقد وشهدت مجيع املجاالت الرياضية نمًوا ملحوًظا.

ويف منطقة الرشق األوسط تشري اإلحصائيات أن صناعة 
أصبحت  وبالتايل  كبرًيا،  نمًوا  شهدت  الرياضية  األحداث 

والتي  الريايض  املجال  يف  االستثامر  ووسائل  مكونات  عىل 
تتمثل يف التايل :.

حتد  والتي  مهمة  اقتصادية  فاحتة  املجاالت  تلك  أن  ونرى 
من البطالة حيث توفر فرص عمل متنوعة وهي كام نراها يف 

التايل: .
ـ االستثامر الريايض وفرص العمل:

وشعبيتها  ومرونتها  وتنوعها  الرياضة  جماالت  اتساع  مع 

ا للتنمية االقتصادية واالستثامر، ويف جانب  ا ورئيسيًّ حمرًكا قويًّ
اإليرادات الرياضية، تشهد منطقة الرشق األوسط أرسع نمو 
ا عىل مدى  يف هذا املجال، مع توقع نموها بمعدل 10 % سنويًّ
السنوات الثالث القادمة. ومن ذلك وجب علينا أن نتعرف 

جديدة  آفاًقا  تفتح  الرياضة  إدارة  يف  احلديثة  االجتاهات  فإن 
يف  ذلك  تطبيق  عند  خاصة  واالزدهار  النمو  فرص  نحو 
روافد  من  أصيل  رافد  الرياضة  أن  فكام  املرصي،  املجتمع 
فرص  تعزز  أيًضا  فإهنا  الكربى،  للدول  القومي  االقتصاد 
عمل جديدة ومستمرة للشباب، ويتزامن ذلك مع رغبة كبرية 
بصناعة  متعلقة  عمل  فرصة  عىل  احلصول  يف  الشباب  لدى 
الرياضة وذلك يف جماالت العمل الكثرية التي تفتح الرياضة 

أبواهبا والتي مل تفتح من قبل.

السياحة الرياضية. األدوات والتجهيزات الرياضية.·   ·
صناعة املالبس الرياضية. الرياضة واملمارسة العامة.·   ·

الرياضة االحترافية. الرياضة املدرسية واجلامعية. ·   ·
اإلعالم الرياضي. رياضة اخلالء.·   ·

التسويق الرياضي. الرعاية الرياضية.·   ·
الطب الرياضي. األدوية الرياضية.·   ·

الشركات الرياضية. التجارة اإللكترونية في املجال الرياضي.·   ·

 ـ مكونات ووسائل االستثامر الريايض: 
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- جماالت فرص العمل:

مرص  بجمهورية  الرياضة  إدارة  مفهوم  حتويل  آليات  ــ 
العربية إىل إدارة خدمية بأبعاد اقتصاد حمرتفة: هي  السابقة  املجاالت  أن  السابق  التصنيف  من  ويتضح 

جماالت حقيقية يتم العمل من خالهلا بشكل مبارش وبشكل 
غري مبارش يف األندية واالستادات الرياضية وكافة املؤسسات 
الرياضية ولكن جيب أن تصنف تلك املسميات بشكل أكثر 
حرفية والتي جيب أن تعلن كوظائف رسمية والتي يعلن عنها 
كفرص وظيفية من خالل سوق العمل الريايض وحتدد بسلم 
رواتب وأجور طبًقا للمستوى اإلداري والوظيفي باإلضافة 
يف  يتمثل  والذي  الريايض  اخلاص  بالقطاع  احلرة  السوق  إىل 
رشكات اخلدمات الرياضية ومكاتب وكالء الالعبني وسوق 
املنتجات واملالبس الرياضية، وكل تلك الوظائف احلالية أو 
املستقبلية يف املجال والسوق الريايض تتطلب إعداًدا وتأهياًل 
بشكل  تسري  أن  جيب  وال  هبا  يعمل  ملن  وتدريًبا  ودراسة 

عشوائي قريب إىل اهلواية. بل بشكل احرتايف مهني. 

مهندسو املنشآت الرياضية. مجاالت التسويق الرياضي.·   ·

باملنشآت  واحلدائق   سكيب  الالند  مهندسو   ·
مسئولو التجارة اإللكترونية في املجال الرياضي.  الرياضية.  ·

مهندسو الكهرباء والطاقة باملنشآت الرياضية. وظائف اإلدارة واحملاسبة املالية في املجال ·   ·
الرياضي.

مهندسو الصيانة والتشغيل باملنشآت   ·
وظائف الطب الرياضي والعالج الطبيعي.الرياضية.  ·

مهندسو احلاسبات ونظم املعلومات املتعلقة   ·
األطباء البيطريون )رياضة الفروسية(.باملجال الرياضي.  ·

مصممو اجلرافيك.  األدوية في املجال الرياضي.·   ·

مصممو األدوات والتجهيزات املرتبطة   ·
مديرو املشروعات الرياضية.بالصناعات الرياضية.  ·

مصممو العالمات التجارية باملجال الرياضي. مديرو املدن واملنشآت الرياضية.·   ·

مديرو أعمال الرياضيني. وكالء الرياضيني.·   ·

وظائف اإلعالم الرياضي. بائعو املنتجات والسلع الرياضية.·   ·

العاملون في مصانع اإلنتاج الرياضي. وظائف مجاالت التغذية الرياضية.·   ·
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- اآللية األوىل: اخلدمة الرياضية:

تقدمه  أسايس  هدف  جيدة  رياضية  خدمة  تقديم  يعترب 
الدولة ُيمكن املواطنني من املامرسة الرياضية من خالل توفري 
بيئة مثالية تتحقق من خالهلا التنمية الرياضية الشاملة لتكون 
الرياضة أسلوب حياة للمرصيني وصواًل ملستويات عالية من 

السعادة والرضا.
ـ ويتم حتقيق ذلك من خالل آليات التنفيذ التالية:

لصحة  البدين  والنشاط  الرياضة  يف  املرصي  جتمع 
املواطنني.

العامة  الرياضية  املرافق  ختطيط  وتكامل  حتسني  ــ 
واملتخصصة ذوبعد مستدام.

الرياضية  • املواهب  أداء  وإدارة  بناء  عملية  وحتسني  زيادة 
من خالل املرشوعات القومية.

العامة  • البدنية والصحة  للياقة  مرشوع اخلريطة اجلغرافية 
للمرصيني.

)مثل  • العامة.  الرياضية  للمامرسة  القومية  املرشوعات 
مضامر امليش – مضامر الدراجات..(           

- اآللية الثانية: اإلدارة االقتصادية:
الرياضية  املرافق  إنشاء  تكاليف  الدولة  ميزانية  تتحمل 
الصيانة  تكاليف  وكذلك  بالكامل،  اجلمهورية  مستوى  عىل 
هبذه  العاملني  ومرصوفات  أجور  إىل  باإلضافة  والتشغيل، 
املنشآت واملرافق الرياضية وهنا يأيت دور اإلدارة االقتصادية 
يغطي  اقتصادي  الرياضية يف حتقيق عائد  للمرافق واملنشآت 
تكاليف اإلنشاء والصيانة والتشغيل واألجور واملرصوفات، 
األمر الذي تتجه معه ميزانية الدولة خلدمة املواطنني ودعمهم 

يف جماالت أخرى كالطاقة والتعليم واإلسكان. 
 ـ ويتم حتقيق ذلك من خالل آليات التنفيذ التالية:

 رشكات متخصصة يف اإلدارة والتشغيل والصيانة.
PPP.ـ اإلدارة باملشاركة مع القطاع اخلاص

اخلارجي  )املصدر  الغري  خالل  من  اإلدارة  ـ 
.)Outsource

• BOT- PPP- ….-( االقتصادية  األساليب  اتباع 
.)BOOT

- اآللية الثالثة: اإلدارة االستثامرية:
الفرص  من  االستفادة  االستثامرية  اإلدارة  تستهدف 
االستثامرية املتاحة للمجال الريايض بجمهورية مرص العربية 
التي حتقق القيمة املضافة القتصاديات الرياضة وفًقا للمأمول 
تعظيم  وسياسات  األصول  وإدارة  استخدام  بحسن  منها. 

استثامر العائد. 
مرشوع املدينة العاملية للمنتجات الرياضية. •
إنشاء الوحدة املركزية للرشاكة مع القطاع اخلاص بوزارة  •

الرياضة.
الريايض  • لإلعالم  املتخصصة  القومية  الرشكة  إنشاء 

وحقوق البث تعاوًنا مع اهليئة الوطنية لإلعالم.
رؤية مستقبلية لالستثامرات املتاحة يف السياحة الرياضية. •
إطالق رشكات القطاع اخلاص يف املجال الريايض. •
مرشوعات االستثامر يف املامرسة الرياضية العامة. •
املرشوعات االستثامرية يف الرياضة االحرتافية. •
والفعاليات  • األحداث  استضافة  استثامر  مرشوعات 

الرياضية الكربى.
االستثامر  حجم  يف  السابق  التحليل  نرتجم  أن  ويمكن 
وتصنيفه طبًقا للمجاالت االستثامرية يف اخلدمات الرياضية 
تنفيذها  تم  والتي  والتطبيقية  العملية  املختلفة  واملجاالت 
والتي  لإلحصاءات  طبًقا  الدويل  املستوى  عىل  وتقيمها 
الزمنية  الفرتة  خالل  حالة  كدراسة  التايل  اجلدول  يوضحها 
واألنشطة  التسويقية  األعامل  وهي   2014 إىل   2009 من 
الريايض  واملنتج  اخلدمات  من  مبارًشا  عائًدا  حتقق  التي 
الرياضية  واملباريات  واألحداث  املامرسة  بسوق  املرتبط 
وأيًضا عائدات اإلعالم الريايض واملباريات الرياضية والتي 
شكلت 1% من الناتج املحيل العاملي بزيادة سنوية 700 مليار 
دوالر والتي متثل معدل نمو سنوي مركب بلغ 7% ارتفاًعا يف 
الناتج  نمو  من  بوترية أرسع  أي  العاملية  الرياضية  اإليرادات 

املحيل اإلمجايل ملعظم دول العامل.



15

امللف املرصى - العدد  41 - السنة الرابعة

إحصائيات استثمارات الرياضة في الفترة بني 2009 إلى 2014

م
وسائل وأدوات صناعة 

الرياضة
مالحظات200920132014

1
عائدات األحداث 

السنوية 
80 مليار دوالر 75 مليار دوالر 58 مليار دوالر 

2
املالبس واملعدات 

الرياضية 
700 مليار دوالر 

سنوّيًا
1400 مليار دوالر 

سنوّيًا
2100مليار دوالر 

سنوّيًا

بزيادة سنوية 700مليار 
دوالر مبا يعادل  1 % من 

الناجت احمللي العاملي

رعاية األحداث 3
35 % من اإليرادات 

الرياضية 
35 % من اإليرادات 

الرياضية 
35 % من اإليرادات 

الرياضية 
35 % من اإليرادات الرياضية 

وسائل اإلعالم 4
35 % من اإليرادات 

الرياضية 
35 % من اإليرادات 

الرياضية
35 % من اإليرادات 

الرياضية 
35 % من اإليرادات الرياضية 

التذاكر5
27 % من اإليرادات 

الرياضية
27 % من اإليرادات 

الرياضية
27 % من اإليرادات27 % من اإليرادات

شهدت الفترة ارتفاًعا في اإليرادات الرياضية العاملية مبعدل منو سنوي مركب بلغ 7 %
 أي بوتيرة أسرع من منو الناجت احمللي اإلجمالي ملعظم دول العالم



16

واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص

الرشق  بمنطقة  الرياضة  لصناعة  املستقبلية  التوقعات   -
األوسط:

تشري اإلحصائيات أن صناعة األحداث الرياضية شهدت 
نمًوا كبرًيا يف منطقة الرشق األوسط يف الفرتة األخرية، وبالتايل 

واالستثامر  االقتصادية  للتنمية  ا  ورئيسيًّ ا  قويًّ حمرًكا  أصبحت 
وتشهد منطقة الرشق األوسط يف جانب اإليرادات الرياضية، 
ا  أرسع نمو يف هذا املجال، مع توقع نموها بمعدل 10 % سنويًّ

عىل مدى السنوات القادمة.

إحصائيات صناعة الرياضة في الفترة بني 2009 إلى 2014
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46بليون  من  السنوية  األحداث  عائدات  نمو  ويتضح 
 2009 عام  يف  دوالر  بليون   58 2005،إىل   عام  يف  دوالر 
إىل 76 بليون دوالر يف عام 2013، إىل 80 بليون دوالر يف 
ا، مع توقع نمو يصل إىل  عام 2014، بمعدل نمو 7% سنويًّ
90 بليون دوالر يف 2017، وعندما تضاف مبيعات املالبس 
البدنية،  اللياقة  منتجات  عىل  واإلنفاق  الرياضية  واملعدات 
بليون دوالر  إىل 700  ما يصل  الرياضة تضيف  فإن صناعة 
العاملي،  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من   %  1 يعادل  بام  ا،  سنويًّ
تعد من  والتي  الرعاية واحلقوق اإلعالمية  إيرادات  بخالف 
املحركات الرئيسية لإليرادات، حيث مثلت رعاية األحداث 
وشكلت   ،2013 عام  يف  الرياضية  اإليرادات  من   %  35
التذاكر  مبيعات  شكلت  بينام  النسبة،  نفس  اإلعالم  وسائل 
27 % من اإليرادات، وقد وشهدت مجيع املجاالت الرياضية 

نمًوا ملحوًظا.
- االستثامر الريايض وصناعة البطل الريايض:

مبارش  بشكل  باالستثامر  الريايض  البطل  صناعة  يرتبط 
توافر  الريايض  البطل  صناعة  يتطلب  حيث  مبارش  وغري 
ملعايري  وفًقا  الرياضية  واملرافق  املنشآت  من  متكاملة  منظومة 
حتى  الرياضية  لأللعاب  الدولية  االحتادات  ومواصفات 
يتسنى للرياضيني أداء التدريبات الرئيسية باستخدام املرافق 
واملالعب الرياضية القياسية مما يكون له أكرب األثر عىل حتسن 
منشآت  توفري  أن  فيه  شك  ال  ومما  الالعبني،  أداء  مستوى 

الدولية يتطلب دخول  ومرافق رياضية مطابقة للمواصفات 
والقطاع  احلكومي  القطاع  خالل  من  ضخمة  استثامرات 
األهيل وكذلك استثامرات للقطاع اخلاص يف املجال الريايض، 
بام يضمن أوجه التفاعل والتعاون العديدة بني القطاعني العام 
واخلاص املتعلقة بتوظيف إمكانياهتا البرشية واملالية واإلدارية 
والتنظيمية والتكنولوجية واملعرفية عىل أساس من املشاركة، 
املشرتكة  املسئولية  االختيار،  حرية  باألهداف،  االلتزام  مع 
املجال  يف  االستثامرية  األهداف  حتقيق  أجل  من  واملساءلة 
الرياضية  املنشآت  إدارة  مفهوم  تطوير  يتطلب  مما  الريايض،  
من منظور اقتصادي وتدعيم مفهوم الoutsource  وذلك 
التحية  البنية  تنفيذ  يف  يسهم  ودائم  مستقر  متويل  إلجياد 
للمنشآت الرياضية الالزمة لتأهيل وصناعة البطل الريايض.

وعىل اجلانب اآلخر يتطلب صناعة البطل الريايض تدخل 
االستثامر الريايض من خالل مفهوم حتسني البنية االقتصادية 
لرتعى  الرياضية  للهيئات  املناسب  املناخ  وهتيئة  املحفزة 
أعضاءها وتعامل الالعبني املحرتفني فيها بمفهوم استثامري 
نحو  خالهلا  من  وتتجه  الدولية،  االحرتاف  لقواعد  وفًقا 
اإلدارة املحرتفة لتوفري احتياجات الالعبني التدريبية وتوفري 
املعسكرات  وإتاحة  الرياضية،  والتجهيزات  األدوات  كافة 
بيئة  توفري  عىل  والقدرة  املختلفة  املنافسات  ظروف  املحاكاة 
تدريبية مثالية تتوافر فيها كل عنارص اإلنجاز التي حيتاج إليها 

العبو رياضة املستويات العليا ومن ثم البطل الريايض.

معدالت منو إيرادات سوق األحداث الرياضية العاملية

 A.T. Kearney analysis :املصدر
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كام يلعب االستثامر يف املجال الريايض دوًرا مهاًم يف تطوير 
قطاع البطولة وصناعة البطل الريايض وذلك من خالل عقود 
الذي  األمر  الرياضيني  والالعبني  للفرق  املبارشة  الرعاية 
يساعد اهليئات الرياضية يف:  يف املجمل، من خالل ما تم حتليله 
اقتصادية  دورة  يمثل  الريايض  االستثامر  أن  فسنستخلص  

ا  اقتصاديًّ قطاًعا  يمثل  حيث  بذاهتا  قائمة  وصناعة  متكاملة 
وسلع  وطلب  عرض  بقوى  وخمرجات  بمدخالت  متكاماًل 
وخدمات وله ميزانيته ومتويله، وله أجهزته وإدارته ومنظامته، 
وأصبحت الرياضة ترتبط باالستثامر ارتباًطا كبرًيا ملا يف ذلك 
)صناعية  االقتصادية  املنظامت  إن  حتى  متبادلة  منافع  من 
مثل  وترعاها  بالرياضة  هتتم  أصبحت  خدمية(  أو  جتارية  أو 
املنظامت الرياضية )الدولية واألوملبية( واحلكومات الوطنية، 
إىل  االقتصادية  املصالح  الرياضة مع  ارتباط  يرجع سبب  كام 
أن نظام الرياضة يقوم عىل دعائم اقتصادية يف جوهرها مثل 
وأجور  واألجهزة،  واألدوات  والربامج  األنشطة  ميزانيات 
يقوم  املقابل  ويف  الرياضيني،  ومكافآت  واإلداريني  املدربني 
وزيادة  املهنية  الوظائف  من  عدد  بتوفري  الريايض  املجال 
العوائد االقتصادية عرب آليات السوق احلر وآليات االقتصاد 

الفعال.
ومن هنا جيب أن ختتلف زاوية النظر لالستثامر الريايض يف 
مرص كأحد قطاعات اإلنتاج وكآلية جديدة ُتضاف للموارد 

األساسية لتحقيق التنوع االقتصادي املرصي.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أبرز التوصيات كام ييل:
املجال  يف  األعامل  ريادة  لتطوير  تنفيذية  رؤية  وضع   ·
ووسائل  ومكونات  عنارص  من  تتكون  والتي  الريايض 
والتجهيزات  )األدوات  استثامرات:  مثل  الريايض  االستثامر 

يف  اإللكرتونية  التجارة   - الرياضية  السياحة   - الرياضية 
املجال الريايض - الرشكات الرياضية....(

· وضع رؤية تنفيذية ملا يوفره االستثامر يف املجال الريايض 
وطبيعة  تتناسب  جديدة  ورؤى  آفاق  ذات  عمل  فرص  من 
تلبية طموحات وآمال  الوقت والعنرص البرشي، ويسهم يف 

املجتمع املرصي.
رضورة التعامل بآليات االستثامر الريايض املحرتف من   ·
– اإلدارة االقتصادية  خالل اآلليات الثالث: تقديم اخلدمة 

– اإلدارة االستثامرية.
وصناعة  رعاية  مفهوم  لتطوير  تنفيذية  رؤية  وضع   ·
التعامل  يف  الدولية  االحرتاف  آليات  وفق  الريايض  البطل 
ختطيطي  وفكر  استثامري.  بمفهوم  املحرتفني  الالعبني  مع 
التي تتعاون مع  واسرتاتيجي من خالل املرشوعات القومية 

القطاع اخلاص  واالستثامري.
للمرافق  التحتية  البنية  لتطوير  تنفيذية  رؤية  وضع   ·

واملنشآت الرياضية من خالل  االستثامر الريايض.

 املتطلبات االستثمارية لتطوير رياضة املستويات العليا وصناعة البطل الرياضي  •

منظومة متكاملة لتطوير املنشآت الرياضية وفًقا للمواصفات الدولية	 

 	outsourceتطوير إدارة املنشآت الرياضية من منظور اقتصادي وتدعيم مفهوم ال

وضع قاعدة هرمية من املمارسة إلى البطولة. •

تطوير أداء املنتخبات القومية. •

تطوير أداء املشاركات الدولية. •

استضافة األحداث الرياضية الكبرى. •


