
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إطالق استراتيجية تحّول كرة القدم السعودية 

بحضور ورعاية ودعم من قبل صاحب السمو الملكي األمير/ عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة,  

جية تحول كرة القدم السعودية التي االتحاد السعودي لكرة القدم في التاسع من سبتمبر استراتي أطلق

ركائز أساسية هي: المسابقات، ومسار تطوير المواهب، والتحّول التقني، وكرة القدم  7ترتكز على 

لكل فئة حلول  إيجادالنسائية، والقوى العاملة، والحوكمة، والتأثير العالمي، وتهدف االستراتيجية إلى 

ومسارات  روح تنافسية عالية األداء بين الالعبينسابقات، وإيجاد ، وتجديد هيكلة المعمرية يمر بها الالعب

إلدارة وتطوير المواهب واستقطاب وتدريب  التقنيةلتحديد المواهب وتدريبها وتنميتها، واستخدام 

 المدربين والحكام وكّشافي المواهب، وتنمية كرة القدم النسائية.

وتهدف كامل هذه الركائز للوصول  المستقبل،الشغف.. الخطة..  ية تحت شعار:وجاءت هذه االستراتيج 

( دولة حول العالم بحلول عام 20لهدف أساسي وهو رفع تصنيف المنتخب السعودي ليكون من أعلى )

2034. 

 

  :تعزيز العالقات الدولية 

من  ا  ، حيث التقى عددخالل الفترة الماضية في توسيع قاعدة العالقات الدولية عملهواصل المجلس 

 القيادات الدولية الرياضية أبرزها: 

 .جياني انفانتينو /ـ رئيس االتحاد الدولي السيد

 .سلمان آل خليفة /ـ رئيس االتحاد اآلسيوي الشيخ

 .باتريس موتسيبي /ـ رئيس االتحاد األفريقي السيد

تحاد م: االتحاد المالديفي، االكما تم توقيع وتجديد عدد من مذكرات التفاهم مع اتحادات أهلية وه

للمواهب الكروية في مخيم الزعتري بحضور سعادة  ا  وافتتح المجلس ملعب, الطاجيكي، االتحاد العماني

 .لإلغاثةسفير خادم الحرمين الشريفين لدى األردن نايف السديري ومركز الملك سلمان 

 

 

 تقرير الرئيس:



 
 

 

  الثبيتي: األستاذ/ خالد الفيفا يختار 

السعودي مبر اختار االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( سعادة نائب رئيس االتحاد في العاشر من سبت

ا في غرفة فض المنازعات الدولية للفترة من بن عواض خالد األستاذ/   م.2025ـ  2021الثبيتي ليكون عضو 

 

  :أعضاء الكونغرس يقبلون المقترح السعودي 

( على المقترح الذي تقدم به االتحاد الفيفا قدم )كونغرسلالتحاد الدولي لكرة ال وافقت الجمعية العمومية

أعوام،  4إقامة نهائيات كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدال  من  جدوىالسعودي لكرة القدم بدراسة 

مع كافة االتحادات  2021سبتمبر  30في  ا  موسع ا  وسيعقد اجتماع الدراسات،ويجري الفيفا حاليا  عدد من 

 . ترحاألعضاء لبحث المق

 

 من عضوية المجلس: العريفي أضواء  األستاذ/ قبول استقالة 

في االستمرار  عنأضواء بنت عبدالرحمن العريفي  ة/قِبل المجلس اعتذار عضو المجلس السابق األستاذ

ا في المجلس  /عضوية المجلس لظروفها العملية، وتعيين األستاذة لمياء بنت إبراهيم بن بهيان عضو 

ا إلدارة , وقدم المجلس لألستاذة/ أضواء بنت عبدالرحمن العريفي خالص الشكر كرة القدم النسائية ومدير 

 والتقدير على كافة جهودها المبذولة وتحديدا  في تأسيس ودعم نشاط كرة القدم النسائية.

 

  رعايات وشراكات جديدةتجديد عقود : 

شركة مايسترو بيتزا، والتوقيع مع شركة لينوفو لتكون  رعايةنجحت إدارة التسويق في تجديد عقد 

شريك تقني لالتحاد، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة مياه بيرين لتكون المياه الرسمية للكرة 

, وتعزيز العالقة مع رعاة االتحاد )البنك ودها لزيادة مداخيل االتحادالسعودية، ويأتي ذلك ضمن جه

 .بدجت( –بيرين  –يسترو بيتزا ما  – يندزجيلموبايل  –لينوفو  –نايكي  –هلي السعودي األ

كما تم توقيع اتفاقية مع رابطة دوري أحياء المملكة لكرة القدم، إضافة إلى دعم تأسيس رابطة 

 الالعبين المحترفين في السعودية. 

 

 

 



 
 

 

  :منتخب الشباب أبطاال  للعرب 

ا في تحقيق كأس العرب للشباب  19نجح المنتخب الوطني تحت   لعاصمة المصريةالتي استضافتها اوعام 

تجاوز مجموعته التي ضمت منتخبات تونس واليمن وأوزبكستان، ليصل إلى  تمكن منالقاهرة، بعد أن 

ليتوج باللقب على على مصر في الدور نصف النهائي،  قبل الفوزتجاوز السنغال، ويالدور ربع النهائي 

  حساب الجزائر في المباراة النهائية.

 

 :تصنيف المنتخب األول 

( عالميا  في أخر تصنيف والصادر من 56إلى المركز ) المنتخب السعودي األول لكرة القدم تصنيف دمتق 

 م.2019( لعام 70م, بعد أن كان في المركز )2021سبتمبر  17رة القدم بتاريخ االتحاد الدولي لك

 

 :استضافات جديدة 

النهائي من  ربع ونصفتضيف الدور السعودية لتسالمملكة العربية اختار االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

إضافة  الرياض،بمدينة  2021أكتوبر  19إلى  16من خالل الفترة  والتي ستقام م2021دوري أبطال آسيا 

، وذلك بعد أن نجح االتحاد السعودي لكرة 2021نوفمبر  23تاريخ بوالتي ستقام  إلى المباراة النهائية

ي الستضافة المباراة ان، والثربع ونصف النهائي، األول الستضافة منفصلين القدم في تقديم ملفين

من استضافة ما تبقى من مباريات مجموعة  لكرة القدم دة االتحاد اآلسيويكما نجح االتحاد بشها, النهائية

                ،2022وكأس العالم  2023المنتخب الوطني األول خالل التصفيات األولية المؤهلة إلى نهائية كأس آسيا 

 وفلسطين. : اليمن وسنغافورة وأوزبكستانمنتخبات من إذ ضمت المجموعة منتخبات كال  

 

 ادة تشكيل وتعيين في اللجان: إع 

 أعاد مجلس إدارة االتحاد تشكيل لجنة االنضباط واألخالق على النحو التالي: 

 بندر بن عبدالهادي الحميداني )رئيس( /ـ األستاذ

 عبدالعزيز بن محمد الفضلي )نائب( /ـ الدكتور

 عبدالعزيز بن عبدالله الرشود )عضو( /ـ الدكتور

 

 



 
 

 

 دالله الحمود )عضو(ثامر بن عب /ـ األستاذ

  عبدالرحمن بن محمد المسند )عضو( /ـ الدكتور

 أعاد المجلس تشكيل لجنة الحكام لتكون على النحو التالي: 

 يل نافارو )رئيس(ومان /ـ السيد

 عبدالله العقيل )نائب( /ـ األستاذ

 عبدالعزيز العقيلي )عضو( /ـ األستاذ

 صالح الهذلول )عضو( /ـ األستاذ

 عبدالعزيز الكثيري )عضو( /ذـ األستا

ا لدائرة الحكام.فرها /كما تم تعيين السيد  د عبدالله مدير 

 

 اإلشرافية لتطوير الفئات السنية إنشاء اللجنة:  

اعتمد مجلس إدارة االتحاد إنشاء اللجنة اإلشرافية لتطوير الفئات السنية, لوضع استراتيجية عامة 

والبرامج لمراكز التدريب اإلقليمية, وبرمجة المسابقات السنية لمنتخبات الفئات السنية, ووضع الخطط 

بما يتواكب مع االستحقاقات القادمة للمنتخبات, وتطوير مسارات العبي النخبة من الفئات السنية 

, وجاء تشكيل أعضاء اللجنة واإلشراف عليها, والتنسيق واإلشراف على المدراء الفنيين في المناطق

 على النحو التالي:

 الثبيتي )رئيس( بن عواض خالد األستاذ/

 مقرن )عضو( عبدالعزيز بن خالد بن /الدكتور

 البكر )عضو( بن بكر نعيم األستاذ/

 إيوان لوبيسكو )عضو(السيد/ 

 ورينت بونادي )عضو(السيد/ ل

 محمد أمين حيدر )عضو(األستاذ/ 

 إد جرابر )عضو ـ أكاديمية مهد(السيد/ 

 

 



 
 

 

 

 ن: دعم المدربين الوطنيي 

ـ  2020( و )2020ـ  2019) الرياضيينأقامت اللجنة الفنية حفل تكريم المدربين المنجزين للموسمين 

(، كما أقر المجلس استمرار مبادرة تمكين عمل المدرب الوطني في األندية الرياضية للموسم 2021

لثالثة والرابعة في الفريق الثالث على التوالي، مع إقرار رفع المستفيدين في المبادرة بأندية الدرجتين ا

 .أربعة مدربين بدال  من مدرب واحداألول إلى 

 

  (تفاعل وتكريم) االجتماعية،المسؤولية: 

أعلنت لجنة المسؤولية االجتماعية األندية الفائزة في جائزة المسؤولية االجتماعية لألندية الرياضية 

أندية فائزة، كما تم إطالق نادي  5سم حيث شمل التكريم هذا المو م,2021ـ  2020للموسم الرياضي 

 سفراء المسؤولية االجتماعية الخاصة بنجوم المنتخب الوطني المنجزين السابقين.

 

  :العمل على تطوير المسابقات السعودية 

قرر مجلس إدارة االتحاد السعودي تكليف لجنة المسابقات بدراسة ومراجعة رفع مكافآت الفوز في دوري 

والثالثة وبطولة المملكة ألندية الدرجة الرابعة ومسابقات الفئات السنية، إضافة إلى  الدرجتين الثانية

ا من الموسم الرياضي  يق والمشاركة ( فر16وذلك بمشاركة ) م2023ـ  2022إقرار الدوري الرديف اعتبار 

 ( مباراة.240في دوري المحترفين بعدد مباريات )

( 306( إلى )240( فريق بزيادة عدد مباريات من )18( إلى )16زيادة فرق دوري الشباب والناشئين من )

 مباراة لكل دوري.

كما أطلقت اللجنة بالتعاون مع إدارة اإلعالم مسابقة تصميم شعار دوري الدرجة الثانية بهدف إشراك 

مصممين والمبدعين في شعار الدوري ليكون االنطالقة الرسمية لدوري أكثر الجماهير الرياضية وال

 احترافية وتطبيق للقوانين التنظيمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  :تشكيل مجلس جمهور المنتخب الوطني 

ا لألخضر في  أقر مجلس إدارة االتحاد السعودي تشكيل مجلس جمهور المنتخب الوطني، ليكون داعم 

المؤهلة إلى كأس العالم، بهدف تنظيم الجماهير وآلية التشجيع، وذلك مشواره خالل التصفيات النهائية 

 ألول مرة في تاريخ االتحاد، وجاء التشكيل على النحو التالي: 

 فهد الشاطري )رئيس(األستاذ/ 

 ياسر الطالسي )عضو(األستاذ/ 

 فيصل الدوسري )عضو( األستاذ/

 أحمد الجماز )عضو(األستاذ/ 

 البركاتي )عضو( عبدالرحمن األستاذ/

 راشد العليان )عضو( األستاذ/

 
 

 القوائم المالية : 

مجموعة االتحاد السعودي لكرة القدم والشركة التابعة له عن السنة إصدار القوائم المالية الموحدة لم ت

 /ومرفق بها تقرير المراجعة والصادر من مكتب المراجع الخارجي الدكتور 2021-6-30المالية المنتهية في 

تقرير نظيف )أعلى درجة في التقييم( وذلك للسنة الثانية على  ,بدون مالحظات BDO محمد العمري

 .التوالي

 
 


