


١سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

تجربة في ادارة المنشآت الرياضية       

التنظيم واإلدارة الرياضية 

 نمشانسلمان بن محمد بن  
آبير مهندسين معماريين 

 الملك فهد الدولي     أستاد مدير عام  
 رياضية ستاداتأ مفتش امن وسالمة

 باالتحادين الدولي واآلسيوي    



٢سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

التنظيم واإلدارة الرياضية 



٣سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

التنظيم واإلدارة الرياضية 



٤سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

التنظيم واإلدارة الرياضية 



٥سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

التنظيم واإلدارة الرياضية 



٦سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

التنظيم واإلدارة الرياضية 



٧سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

التنظيم واإلدارة الرياضية 



٨سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

المقدمة

 :تعريف المنشأة الرياضية    
هي أي منشأة سواء مفتوحة او مغلقه يمارس عليها  

مجموعة انشطة رياضية مختلفة وفق برامج زمنية  
 ، الصاالت الرياضيةمحدده  مثال ذلك 

او هي مالعب او ميادين  مخصصة لنوع واحد او   
آمالعب آرة القدم او نوعين من الرياضة  

.الفروسية او ما شابه ذلك  
استاد الملك والنموذج الذي سنطرحه هذا اليوم هو  

فهد الدولي بالرياض



٩سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

الهيكل االداري والفني للمنشأة     

الرئاسة العامة لرعاية الشباب    

االتحاد العربي السعودي 
 لكرة القدم

و
االتحاد العربي السعودي  

أللعاب القوى   

وآالة الشؤون الفنية  
مكتب 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب    
بالرياض   



١٠سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

 لكل ما يخص جميع الجهة المشرعة  
النشاطات الرياضية حسب االختصاص عن طريق   

وآاالت الرئاسة المختصة  في آل مجال اداري   
).فني(مالي وهندسي  



١١سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

                   مكتب                    
الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرياض

 على أي نشاط رياضي الجهة ألمشرفة اداريا  
يقام على إستاد الملك فهد الدولي ومهمة المكتب 

تتلخص في مخاطبة الجهات االمنية والصحية    
حسب الجداول المعتمده للنشاطات التي تقام على 

. االستاد واإلشراف االداري على النشاط 



١٢سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

وآالة الشؤون الفنية   

 هو الموقع الوحيد الذي تتولى فيه  استاد الملك فهد الدولي      
 االشراف المباشر اداريا وفنيا وآالة الشؤون الفنية      

بينما بقية المنشآت تتولى وآالة الشؤون الفنية  
االشراف على االعمال الفنية من صيانة ونظافة 

 االدارة عن طريق مكاتب الرئاسة   وتشغيل فقط وتتولى  
.مدير مكلف من قبل المكتب 



١٣سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

اإلتحاد العربي السعودي لكرة          
واإلتحاد العربي السعودي         /القدم  

أللعاب القوى      

مهمتهما اعداد الجداول للمناسبات التي ستقام على 
.االستاد واإلشراف الفني على اقامة اللعبة 



١٤سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

 الملك فهد الدولي   الستاد  الهيكل االداري    
موظفي المسانده اثناء 

المناسبات 
موظفي المسانده اثناء 

المناسبات 

العالقات العامة   العالقات العامة   

الصيانة والنظافة امن المنشأة امن المنشأة 
والتشغيل

الصيانة والنظافة 
والتشغيل

الشؤون االدارية والمالية الشؤون االدارية والمالية 

مدير االستادمدير االستاد



١٥سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

التنسيق للنشاطات فنيا
االتصاالت  الهاتفية 

الجهات االمنية  
المختلفة 

وزارة النقل 

امانة مدينة الرياض 

االرصاد  
االعالم وحماية البيئة

المستثمر  

الجهة المستضيفه  

وزارة المياه 
 والكهرباء 

ادارة االستاد  
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التجهيز فنيا للمناسبة

استالم خطاب تحديد الموعد إلقامة المناسبة من الجهة      •
.المختصة  

التعميم على الجهات المرتبطة بأعمال الصيانة            •
لإلعداد والتجهيز وتعديل برامج الصيانة الوقائية اذا          

 .آانت تتطلب ايقاف أي معده عن العمل       
تعديل برامج عمل المهندسين والفنيين بحيث يتم فصل    •

فترة ، عناصر التشغيل عن الصيانة الى فترتين       
وفترة ، صباحية للمختصين بأعمال الصيانة والتجهيز          

 .مسائية للمختصين بالتشغيل     



١٧سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

: مخاطبة الجهات ذات العالقة فنيا مثال ذلك           

.امانة مدينة الرياض              * 
.الشرآة السعودية الموحده للكهرباء            * 
.وزارة النقل بالرياض          * 
.وزارة ألمياه بالرياض           * 
.االرصاد وحماية البيئة       * 
.التعميم على الشرآات العاملة بالموقع          * 
 

     



١٨سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

ساعه على االقل دخول ٢٤قبل موعد المناسبة ب •
الشرآات الراعية وعربات النقل التلفزيوني ومراقبة 

التنفيذ ألعمالهم وفق اشتراطات السالمه للمنشأة والتأآد 
.من سالمة التوصيالت الكهربائية    

بموجب تقارير درجات الحرارة في الموقع وعن طريق  •
االرصاد وحماية البيئة يتم معايرة اجهزة التكييف    

لضمان ان تكون درجة الحرارة الداخلية في صالة آبار 
 درجة مئوية بينما   ٢٢الى ٢٠الشخصيات في حدود  

درجة ٢٤الى ٢٢تكون في منطقة الالعبين والحكام من 
مئوية 



١٩سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

منطقة آبار الشخصيات      من الساعة التاسعة صباحا يبدأ العمل على فحص آامل االقسام سواء في                         
آد من ان جميع       او في منطقة الالعبين وفق نموذج حسب تخصص الفنيين والمهندسين للتأ                    

على ان تسلم النماذج بعد توقيعها من قبل المشرف المسئول عن                    ، المتطلبات موفره ومتكاملة وتعمل          
فيها ومن ثم تسلم لمدير االستاد         القسم  الى مدير الموقع والذي يقوم باعتماد صحة المعلومات الوارده                          

.ساعات من بدء المناسبة          ٤قبل  

ساعات وتمرآز آل منهم في موقعه المحدد             ٥التأآد من تواجد جميع ألعاملين قبل بدء المناسبة ب                    
. عهم   استعدادا لفتح االبواب للجماهير بعد اآتمال عناصر االمن وأخذ  مواق                        

قبال الجماهير   التنسيق مع قائد الموقع امنيا لفتح االبواب للجماهير والبدء في است                       
.  حسب البرنامج المتفق عليه ومواقع الجماهير وأسعار التذاآر                  

. لمهمة  والضباط المختصين       معالجة مشاآل الجماهير اوال بأول بالتنسيق مع قائد األمن المكلف با                        



٢٠سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

االلمام التام بالموقع ومكوناته ومداخله ومخارجه 
.ومواقع الخدمات

في حالة وجود ادارة مختصة بالصيانة وإدارة خاصة  
بالمنشأة يجب ان يكون التنسيق قائما على اعلى  

.المستويات بين االدارتين  
يجب ان يتم تدريب العاملين آل حسب تخصصه    

.والمهام الموآلة اليه 

-: فكر االدارة للمنشآت الرياضية  



٢١سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

.ال للمرآزية اثناء العمل شعار يجب ان يفعل عمليا          
آلما تعددت االجتماعات بين الجهات ذات العالقة قبل           

المناسبة للتنسيق والتهيئة للعمل آلما آان في ذلك            
.نجاح اآبر

نجاح فريق العمل يجب ان يسبق أي رغبة في  
تحقيق النجاح الشخصي للوصول الى اعلى معدالت         

.النجاح   
سالمة االفراد سواء جماهير او عاملين يجب ان     
.تعطى االولوية ثم يتم النظر الى االمور االخرى      
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ابعاد أي موظف  عن العمل ممن يطغى ميوله        
.الرياضي لفريق على اداء عمله في المنشأة          

العمل الميداني هو اساس النجاح وقت المناسبة             
إليجاد الحلول مباشرة وهذا ال يتم إال عن طريق      

توفير مكتب عمليات مشترآة وأجهزة اتصال السلكية     
.ومشرفين تنفيذيين في الميدان  

الهدوء وعدم التفاعل بعصبية مع ما قد يالحظ من      
مشاآل بل المطلوب امتصاص انفعال االخرين        

. للسيطرة وفرض النظام     
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الحصول على اخر االصدارات من تعليمات        
االتحادات المحلية واإلقليمية والدولية وقوانين          

.اللعبة     
:ضرورة وجود مكتبه تحدث سنويا تحوي 

.         اشرطة السالم الوطني للدول  
.         اعالم الدول   

         ارشيف آامل للمناسبات التي اقيمت على      
.                        المنشأة 

 . معلومات آاملة عن الدولة وآتيبات اعالمية      



٢٤سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

ال
للمرآزية 
للميول

. مسبقإلثارة الجماهير بقرارات فجائية دون اعالم  
.للسماح بإغالق أي باب بقفل 

.للرآون الى تحقيق نجاحات سابقة   
.لرمي المسؤوليات على جهات اخرى عند الخطأ

.التخاذ قرارات شخصية اثناء الحدث دون تنسيق    



٢٥سلمان بن محمد بن نمشان/آبير مهندسين  ٠٤/١١/١٤٢٨

نعم
.لتدريب الموظفين وتأهيلهم 

.لتوزيع المهام وإيضاح المسؤوليات  
.التنسيق الدائم مع جميع الجهات ذات العالقة 

.حسن التعامل مع الجميع وآسب االحترام  
.بناء جسر المعلومات مع وسائل االعالم 

.التواجد في موقع الحدث اذا تطلب الوضع  
.متابعة المستجدات والحصول على المعلومات  
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الختام

 نائفشكر وتقدير للمسئولين عن جامعة األمير 
.للعلوم األمنية على اتاحة الفرصة لي للقاء بكم 

.شكرا لكم على االصغاء
اسأل اهللا سبحانه وتعالى ان اآون قد وفقت فيما 

طرحت من معلومات فما آان من صواب فهو من 
.اهللا وما آان من خطئ فهو مني ومن الشيطان 


