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مقدمة
ج
ت�سد أندية كرة القدم ف� ي� الوقت الـحاضر أهم الظواهر
االست�ثمارية والثقافية ف� ي� مختلف ج
وتعت�ر كرة القدم
ب
امل��تمعات،
ةً
شعبي� ملعظم الناس وأصبحت أحد
أك�ر األلعاب الرياضية
من ث
أهم األنشطة االقتصادية وذلك بحسب التحوالت ا جل�ديدة ف� ي�
ً
ج
عامليا.
م�ال تسويق املباريات

الهدف
من التقرير
وتأث�رها االقتصادي،
ي
تسليط الضوء على صناعة كرة القدم
ج
رك��ز على نادي الهالل
ال� ي
و�دوى رعاية أندية كرة القدم مع ت
كأحد األندية الرياضية الرا�ئ دة ف� ي� اململكة العربية السعودية.
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لـمحة عن صناعة
كـ ــرة القـ ــدم عالـمياً
تُ�نسب نشأة الشكل الحديث لرياضة كرة القدم ةً
عاد� إلى دولة
ج
ج
الص� ن� القديمة
تش�ر إلى أن ي
الس�الت التاريخية ي
إن� تل�را  ،إال أن
حوال�  200سنة قبل
أنشأت النسخة األولى من كرة القدم
ي
امليالد.

ف� ي� عام 1863م

ُعقدت ج
ا��تماعات ف� ي� ج�ميع أنحاء لندن لتوحيد سلسلة من
ي
القوان� ن� لتنظ�يم طريقة اللعبة ،وتشكيل اتحاد كرة القدم )(FA
الذي يحكم اللعبة ج
اإلن� يل��ز ية ح�تى يومنا هذا.

ف� ي� عام 1872م

إن� يل��ز ًي�ا ف� ي� هذه الرياضة ُ
ناد�ا ج
ولعبت أول
أك�ر من ً 50ي
شارك ث
مباراة بينهم على كأس االتحاد ج
اإلن� يل��ز ي.
ا

عامل�ا ف� ي� اسكتلندا يب� ن� ج
إن� تل�را واسكتلندا،
ُلعبت أول مباراة دولية ًي
ّج
مش�ع.
وانتهت املباراة بتعادل سل�بى بحضور 4000
ا

source: https://shortest.link/1ncE
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من عام 1889م ح ت�ى 1900م

أعلنت الدول البارزة ف� ي� رياضة كرة القدم عن تشكيل
ج
نت� ن� ،وإيطاليا ،وأوروغواي،
واألر� ي
ال�رازيل،
اتحاداتها ،مثل :ب
وأملانيا.

ف� ي� عام 1904م

الدول� لكرة القدم (الفيفا) ف� ي� باريس؛ بهدف
ش� االتحاد
أن� � ئ
ي
توحيد مختلف االتحادات الوطنية الت ــي تشكلت ف� ي� ج�ميع
قوان� ن�
ي
أنحاء العامل ف� ي� مطلع القرن التاسع عشر ،وتم سن
أك�ر يمكن من خاللها إقامة
اللعبة مع ي
توف�ر وسيلة رسمية ث
املباريات واملسابقات الدولية.
ا

source: https://shortest.link/1ncE
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حقا�ئ ق عن كرة القدم
3,903

128,983

91%

املح�رفة ج
املو�ودة
عدد األندية ت
ف� ي�  201دولة ح ـ ــول الـعالـم و
 16منها ف� ي� الـمملكة.

رف� ن� ف� ي�
املح� ي
ي
عدد
الالعب� ن� ت
 187دولة حول الـعالـم.

ط�قت نظام
من الدول ّب
ترخيص األندية

 4مليار

 270مليون

 9.65كم

ا

شخص حول العامل يصنفون
من عشاق كرة القدم.

ا

شخص حول العامل يمارسون
رياضة كرة القدم.

املعاي�ر الـمالية،
ي
الذي يهدف إلى تنظ�يم
اإلدارية ،القانونية ،الرياضي ــة ،والب�نى
إي� ً
التحتية ،مما ينعكس ج
ابا على
األندية.

ا

متوسط مسـ ـ ــافة ركـ ـ ــض
ف�رة مباراة
ي
الالعب� ن� خالل ت
كرة القدم.

 1.8ثانية

ا

مدة أسرع هدف ُج
س�ل لالعب بديل ف� ي� تاريخ كرة
ـارك� نيكالس بيندت نـ�ر
القدم عن طريق الالعب الدنمـ ي

وذلك ف� ي� مباراة ج�معت يب� ن� فريقي أرسنال وتوتنهام ج
اإلن� يل��ز يي� ن�

عام 1962م

ُ
�أ طلقت البطاق ــات الـحمراء

والصف ــراء للمبـ ــاريــات وتم
استلهام الفكرة من إشارات
املرور.

ال�رازيل حصلت على
ب
الكأس  5مرات

 1من كل 20

الالعب� ن� ف� ي�
ي
من إصابات
الـمباريات تكون بسبب
ج
تس�يل
احتفاالتهم بعد
األهداف.

أملانيا وإيطاليا حصال على
الكأس  4مرات

8

دول فقط حصلت على بطولة
كأس العالـم ,كما هو موضح
بالشكل أدناه:

مرت� ن� لكل من ج
نت� ن�
األر� ي
ي
و أوروغواي

https://shortest.link/1neJ

مرة واحدة لكل من
إسبانيا و ج
إن� تل�را

source: https://shortest.link/1neH
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وتأث�ر أندية
ي
أهمية
كرة القدم اقتصاديـاً
على الـمملكة
7

ض� وصناعة الرياضة أحد أهم مقومات
ب
يعت�ر االست ث�مار الريا� ي
ً
عامليا.
االقتصاد ف� ي� الدول ومن أسباب ازدهاره
ساهمت أندية كرة القدم ف� ي� نمو االقتصاد حيث أصبحت أداة
من أدوات الت ن�مية االقتصادية وال ت�ماسك ج
تأث�ر
وي�رز ي
اال� ت�ماعي ،ب
وأهمية أندية كرة القدم على اقتصاد اململكة من عدة نواحي
أهمها:

ازدهار قطاع السياحة
ساهم التوسع ف� ي� تنظ�ي م بطوالت األندية الرياضية باململكة ف� ي�
ازدهار السياحة؛ وذلك من خالل املباريات املقامة ف� ي� مختلف
مناطق اململكة.

زيادة االيرادات الضريبية
تساعد األندية الرياضية ف� ي� زيادة اإليرادات الضريبية من خالل
ح�م املبيعات واإليرادات ،وال�ت ي� يزداد ج
زيادة ج
ح�مها من خالل
الفوز ف� ي� البطوالت.

خفض معدالت البطالة
توف�ر األندية الرياضية فرص عمل متعددة
ي
وذلك من خالل
امل�االت على عدة شرا�ئ ح من ج
ج
امل��تمع مما يسهم ف� ي� زيادة معدالت
التوظيف وخفض معدالت البطالة.

وتمك� ن� ج�اهزيتها
ي
تطوير البنية التحتية

ساعد ج
و�ود األندية الرياضية على تطوير البنية التحتية للمدن
وتهي�ة املرافق
حول اململكة وذلك من خالل إقامة املالعب
ئ
الستضافة املباريات.

خلق سمعة وحضور عاملي
ساعدت االندية الرياضية ف� ي� خلق حضور عاملي وذلك من خالل
رف� ن� ،مما يساهم ف� ي� التسويق
املح� ي
ي
الالعب� ن�
ي
استقطاب
العاملي� ن� ت
ض� ويرفع من اإليرادات.
للمدينة والنادي الريا� ي
االس� ج
راتي�ي للموارد البشرية ف� ي� لعبة كرة القدم
كتاب :االست�ثمار
ت

source:
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مبادرات الـمملكة
لدعم أندية كرة القدم
“برنام� ج�ودة الحياة” أحد برام�ج رؤية اململكة
ج
كان النطالق
�
�
2030م تأثي ــر كب يـ�ر ومست ـمـر على دعم القطاع الريـ ــاض ــي
رنام� إلى تحقيق عدد من
ج
ال�
والفعاليات العاملية ،و يطمح ب
�
مستهدفات رؤية اململكة ،أهمها ال�ت يم��ز ف� ي� عدة رياضات عاملية
ً
ً
عامليا للفعاليات الرياضية،
مركزا
ككرة القدم ،وأن تكون اململكة
ومن أبرز هذه املبادرات:

الفعاليات الرياضية لكرة القدم
استضافة العديد من الفعاليات الرياضية لكرة القدم،
مليو�ن� زا�ئ ـر خالل عـام 2018م
وذلـك بحضـور أكثـر مـن
ي
إلـى عـام 2020م ،ومـن أبرز تلك البطوالت:

اإليطال� لكرة القدم
كأس السوبر
ي
بحضور  84.500ألف شخص
source: vision2030.gov.sa/media/c1oaba3c/vision-2030-achievements-2016-to2020-.pdf
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اإلسبا�ن� لكــرة القــدم
كأس السوبر
ي
بحضـور ج
مال�  158ألـف شـخص علـى مـدى البطولة
إ� ي

مبادرة دوري كرة القدم
ج
امل� ت�معي للسيدات
هــي مبــادرة مــن “اتحــاد الرياضــة ج
لل�ميــع” ض�من
مبادرات عـدة تأ�ت ي� تل�رسيخ ثقافـة الرياضـة فـي ج
امل��تمـع،
حيث أطلقت أول بطولة ج
م� ت�معية للسيدات لكرة القدم
فــي عــام 2020م ،وتم تأسيس فرق نســا�ئ ية ألول مـرة،
ً
فريقا فـي 2020م.
وال�ت ي� وصلت إلـى 25

ماه�ري”
مبادرة “الحضور ا جل� ي
مال�ا لألندية عند ج
ن�اح
ًّي
توفر هذه املبادرة تموي ًال
كا� ف� ي� مباريات الدوري
ماه�رها ف� ي� تحقيق حضور ف ٍ
ج� ي
معاي�ر محددة ،بحيث تحصل األندية على دعم
ي
وفق
م��ز ايد قدره مليون ريال كحد أقصى ،وبواقع 66,666
ت
ج
ج
مش�ع
مش�ع ،وصو ًال إلى  15ألف
ألف ريال لكل 1000
ي
كحد أقصى الستحقاق هذا الدعم؛ وذلك بهدف
التحف��ز
ج
املش�ع
ماه�ري وتعزيز مشاركة
لزيادة الحضور ا جل� ي
بشكل فعال.

source: mos.gov.sa/ar/mediacenter/news/Pages/N8102020.aspx
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نظرة عامة عن
الرعاية الرياضية
م�ال الرياضة أحد أهم ج
يعد ج
امل�االت االست�ثمارية امل�ثمرة وذو
صلة وثيقة بالقطاع االقتصادي بحسب ما أثبتته األرقام
األخ�رة  ،وهذا ما أدركته الدول
ي
واإلحصا�ئ يات ف� ي� السنوات

الك�رى فأصبحت تتعامل مع الرياضة كصناعة
الصناعية ب
ضخمة تست�ثمر فيها ،و انعكس ذلك بصورة ج
إي�ابية على أوضاع
الرياضة ف� ي� هذه الدول ،وسمح بتطور مؤسساتها الرياضية
وأداء أنديتها وتفوقها ،فأصبحت الرياضة فيها من ج
أن�ح
املشاريع االست�ثمارية.
ض� لتبادل
ب
وتعت�ر الرعاية الرياضية أحد عناصر التسويق الريا� ي
وي�رز دورها ف� ي� العوا�ئ د املالية الضخمة و تعزيز صورة
الفوا�ئ د  ،ب
الرعاة من خالل ظهور العالمة ج
الت�ارية.
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مراحل تطور
الرعاية الرياضية
ظهرت ثـ ـ ــورة الرع ــاية الريـ ــاضي ـ ــة الـحقيقيـ ــة مع التغطيـ ـ ــة
التلفزيوني ــةللفعالياتالرياضية ف� ي�األربعينياتوالـخمسينيات،
ومع مرور الوقت تم بث الفعاليات الرياضية على مستوى
العامل؛ مما يمنح العالمات ج
الت�ارية الفرصة ملشاهدتها ف� ي� ج�ميع
أنحاء العامل.
الزمن

الهدف من الرعاية

طريقة الرعاية

العصر اليونا�ن ي�
والروما�ن ي�

إظهار ق�يمة املدن ومكانتها

االست ث�مار ف� ي� رعاية الفعاليات
مثل األلعاب األوملبية ،ومعارك
املصارع� ن� ،وسباق العربات
ي

بدايات القرن
العشرين

إظهار املنت

توف�ر معدات ج
م�انية للفرق
ي
الرياضية

منتصف وأواخر
القرن العشرين

ظهور العالمة ج
الت�ارية

وضع شعار العالمة ج
الت�ارية
الالعب� ن� ،وامللعب
ي
على مالبس

القرن الواحد
والعشرين

بناء عالقة مع ا جل�مهور
والتفاعل معهم

قصص� على وسا�ئ ل
سرد
ي
التواصل ج
اال��تماعي

�ج

source: shorturl.at/qrMW5
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ف
االستثـم ــار � ي� رعاية
أندية كرة القدم
ت�ذب الرعاية الرياضية ج
ج
م�موعة مختلفة ومتنوعة من
ج
الت�ارية ،وقد ازدادت رعاية أندية كرة القدم
العالمات
على مدى السنوات العشر املاضية وهذا يعكس زيادة ثقة
قً
سو�ا ج
العالمات ج
نا� ًحا للرعاية ،إذ
الت�ارية بأن قطاع الرياضة
حال� لرياضة كرة القدم أفضل أوقات االست ث�مار
يمثل الوضع ال ي
ف� ي� الرعاية وذلك لعدة أسباب أهمها:
نمو وتزايد سوق الصناعة الرياضية

بلغ سوق الرياضة العاملية ما يقارب  1.4تريليون ريال ف� ي� عام 2020م،

بعد ارتفاعه عن عام 2015م حيث بلغ  545مليار ريال وذلك بحسب
ومن املتوقع أن يصل السوق إلى  2.2تريليون ريال ر بحلول ) (pwcتقرير

عام 2025م ،و  3تريليون ريال بحلول عام 2030م .

3T
SAR

2.2T
SAR

1.4T
SAR

545B
SAR

2015

2025

2020

2030

االح�رافية لتصبح صناعة ترفيهية عاملية ،وحققت كرة
تطورت كرة القدم ت
القدم النسب ـ ــة األ ك ـ ـ بـ�ر يب� ن� مختلف الرياضات وذلك حسب تقرير ج�امعة
Torrens
األس�رالية.
ت

43%

كرة القدم

12%

البيسبول

6%

كرة السلة

4%

الهوك�
ي

4%

التنس

4%

ا جل�ولف

7%

الفورموال

source: www.thebusinessresearchcompany.com/report/sports-market
https://shortest.link/1Pom
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الرقمنة والتطور ف� ي� وسا�ئ ل اإلعالم

وسعت التطورات الرقمية دا�ئ رة الرعاية وإمكانية ظهور العالمات
ع�ر وسا�ئ ل التواصل ج
ج
اال� ت�ماعي ،وخلق تفاعل يب� ن� ا جل�مهور
الت�ارية ب
والعالمات ج
الت�ارية .وأدى تطور القنوات اإلعالمية الحالية إلى ج�عل كرة
وغ�رت
القدم ف� ي� متناول معظم الناس بتكلفة أقل على نطاق عاملي ،ي

ج
ج
ونتي�ة لذلك أصبحت أندية كرة القدم
ع� ن�،
املش� ي
عادات االستهالك لدى
ج
ع� ن� على نطاق عاملي ،مما خلق
املش� ي
تتنافس جل�ذب وقت فراغ واه ت�مام

فرصة رعاية ق�ي ّمة للعالمات ج
الت�ارية الرا�ئ دة.

نمو ج
ح�م إيرادات الرعاية الرياضية
أظهرت اإلحصا�ئ ية ج
ح�م اإليرادات من الرعاية الرياضية حول العامل لعام
2020م حيث بلغت  213مليار ريال ،ومن املتوقع أن ي�نمو ج
ح�م السوق
بنسبة  6.72ف� ي� املا�ئ ة ليصل إلى  336مليار ريال لعام 2027م.

213B SAR

2020

336B SAR

2027

زيادة االست ث�مارات ف� ي� رعاية أندية كرة القدم

ج
ملش�عي كرة القدم وتنوعهم اتاح
ماه�رية
ساهمت زيادة القاعدة ا جل� ي
الفرصة للعالمات ج
الت�ارية العاملية ال�ت ي� تتطلع إلى االستفادة من انتشار
العالمة ج
الت�ارية ألندية كرة القدم الرا�ئ دة؛ مما أدى إلى زيادة االست ث�مار ف� ي�

ً
وخصوصا من منطق ـ ـ ــة الشـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط
رعايـ ـ ــة أنديـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم
قً
وف�ا لـ  KPMG Football Benchmarkيمثل الشرق األوســط أكـ ـ ـ ـ بـ�ر

الع�ب� األندية بق�ي مة  200يورو أي ما
مست�ثمر ف� ي� رعاية كرة القدم لقمصان
ي
أك�ر األندية األوروبية.
سنو�ا مع بعض ب
ًي
يعادل  872مليون ريال

رسم توضيحي لالست�ثمارات ف� ي� رعاية قمصان أندية كرة القدم األوربية
195M SAR

هون�
ج
كون�
ج

403M SAR

بريطانيا

442M SAR

اليابان

535M SAR

أملانيا

872M SAR

الشرق األوسط

127M SAR

روسيا

229M SAR
119M SAR

الفلب� ن�
ي

إيطاليا

259M SAR

فرنسا

539M SAR

أمريكا

source: shortest.link/1neA
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ً
عامليا
انتشار كرة القدم
ج
غ�رت العوملة ج
الدر�ة األولى مما خلق ً
فرصا
و�ه رعاية كرة القدم من
ي
والالعب� ن� والرعاة ،قً
راتي�ية ج
إس� ج
وف�ا
ي
وت�ارية ج�ديدة ألندية كرة القدم
ت

األك�ر مشاهدة على
لتقارير الصناعة العاملية؛ فإن كرة القدم هي الرياضة ث
نطاق واسع ف� ي� ج�ميع املناطق على مستوى العامل ،وأصبح من املألوف اآلن

ماه�رية ج
مو�ودة
الك�رى  % 80-90من قاعدتها ا جل� ي
أن يكون لدى األندية ب
ماه�ر سلوكيات مختلفة ج
وغال�ا ما يكون ج
ت�اه
لل� ي
ًب
خار�ج نطاق دولتها،
�
ناديهم من حيث املشاركة واالستهالك مما يقدم ً
فرصا ج�ديدة لألندية
الرا�ئ دة والعالمات ج
الت�ارية الراعية.
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نظرة عامة
عن نــادي الهــالل
السعودي
نادي الهالل السعودي هو أحد أعرق وأشهر األندية ف� ي� اململكة
ض� ،ثقا ف� ي� ،ج
ا� ت�ماعي أسس عام
العربية السعودية ،وهو نادٍ ريا� ي
1957م ،ومقره ف� ي� العاصمة السعودية “الرياض” وهو نادٍ
مح�رف متعدد الرياضات.
ت
ترك��ز نادي الهالل على كرة القدم فقط وإنما ف� ي�
ولـم يقتصر ي
رياضات مختلفة استطاع من خاللها تحقيـ ـ ــق العديـ ـ ــد من
البطوالت املحلية وا خل� ج
لي�ية والعربية والقارية.

الرياضات األخرى

كرة القدم

كرة الطا�ئ رة

كرة السلة

كرة اليد

كرة املضرب

لعبة السكواتش

لعبة الكاراتية

لعبة التيكواندو

آلعاب القوى

تنس الطاولة

السباحة

االلك�رونية
الرياضات
ت

source: alhilal.com/pages/show/1 / alhilal.com/pages/show/38
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تاريخ نادي الهالل
السعودي
ف� ي� عام 1957م

قً
ساب�ا
األومل�ب�
تأسس نادي الهالل باسم النادي
ي
على يد عبدالرحمن بن سعيد.

ف� ي� عام 1958م
سمي نادي الهالل بهذا االسم باختيار امللك
سعود بن عبدالعزيز -رحمه هللا -وكان من
ض�من ثالثة أسماء رفعت إليه (الوحدة ،وال�يمامة،
(األومل�ب�)
والهالل) بعد تحفظه على االسم القديم
ي
غ�ر عر� يب�.
على اعتبار أنه اسم ي

ف� ي� عام 1960م
قدم ً
عددا من الشخصيات الهاللية بت�رعهم
باالن�ض مام إلى النادي ملعاونة املؤسس حيث تم
تشكيل أول ج
م�لس إدارة للنادي.

ف� ي� عام 1961م
بعد عدة سنوات من تشكيل الفريق ،استطاع
النادي وضع بصماته بإحراز أول بطولة رسمية،
وتحقيق بطولة كأس امللك.

source: alhilal.com/pages/show/1
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أبرز إن ـ جـ� ــازات
نادي الهالل السعودي
ج
إن�ازات رياضية

عام 1961م

استطاع نادي الهالل السعودي الحصول
على أول لقب له أي بعد ثالث سنوات فقط
من تأسيسه

62

بطولة تم تحقيقها
ح ت�ى اآلن

يصنف ض�من أفضل  100نادي ف� ي� العامل

واحتل املركز ا خل�امس عشر ف� ي� عام 2019م ،كما تصدر قا�ئ مة
األندية اآلسيوية والعربية ً
وفقا لتصنيف World Club Ranking

حصول نادي الهالل
السعودي على املركز الرابع
ف� ي� كأس العامل لألندية لعام
2019م

وصول نادي الهالل
السعودي إلى نها�ئ ي� دوري
أبطال آسيا  4مرات ف� ي� آخر
 8سنوات منذ 2014م

حقق نادي الهالل
السعودي بطولة الدوري
 9مرات منذ 2000م

نادي القرن اآلسيوي
اخت�ر نادي الهالل السعودي عام 2009م كأفضل نادي
ي
كرة قدم آسيوي ف� ي� القرن العشرين وذلك من االتحاد
الدول� لإلحصاء والتاريخ
ي

source: alhilal.com/ www.spa.gov.sa/780027?lang=ar&newsid=780027 / shorturl.at/xCMS7
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وتأث�ر
ي
شعبية
نادي الهالل السعودي
املتابع� ن� ف� ي� منصات التواصل ج
اال� ت�ماعي
ي
أعداد

9.6M+
472K+

24k+

1.7M+

3.3M+

134M+

ج
م�موع التفاعل
منشــور على وسا�ئ ــل
التواصل ج
اال� ت�ماعي

226M+

12.7B+

العوا�ئ د املقدرة
من وسا�ئ ل التواصل
ج
اال� ت�ماعي

عدد
مرات الظهور

،

1.5M+

608K+

source: Blinkfire analytics / Al Hilal s official accounts on social media
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متابع� ن� الهالل
ي
مقارنة يب� ن� عدد
توي�ر
واألندية اآلسيوية ف� ي� ت

127.1K

433.2K

سيد�ن� نادي كاش�يما انتلرز
ويس�رن
نادي
ت
ي

489.6K
الع� ن�
نادي ي

3.2M

نادي النصر

4.1M

نادي االتحاد

9.6M

نادي الهالل

متابع� ن� الهالل
ي
مقارنة يب� ن� عدد
ف
توي�ر
�
�
ت
واألندية العاملية ي

إن�ر ميالن نادي بوكا ج�ونيورز
نادي ت

س� ميالن
نادي بايرن ميونخ نادي اي ي

نادي يوفنتوس

نادي الهالل

،

2.4M

4.3M

5.7M

8M

9.5M

9.6M

source: Al Hilal s official accounts on social media / Official accounts on social media platforms
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أعلى  10أندية آسيوية
متابعة ف� ي� ج�ميع منصات التواصل
ج
اال�تـماعي

+14.6M
نادي الهالل
السعودية

+8M

+5.5M

+5.4M

نادي ج�وانزهو

نادي يب�رسبوليس

نادي االتحاد

+4.9M

+4.1M

+3M

نادي النصر

نادي االستقالل

+2.9M

+1M

+89K

األهل�
نادي
ي

نادي شانغهاي إيست آسيا

الع� ن�
نادي ي

نادي شنغهاي شينهوا
الص� ن�
ي

السعودية

السعودية

الص� ن�
ي

إيران

اإلمارات

،

الص� ن�
ي

إيران

السعودية

source: Al Hilal s official accounts on social media / Official accounts on social media platforms
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املشاهدات والعوا�ئ د
لـموسـم ـ 2020 - 2019

80M+

عوا�ئ د املشاهدات التلفزيونية بنسبة نمو 62%

62M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
األم�ر محمد بن سلمان
ف� ي� كأس ي

37M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
ف� ي� كأس آسيا

10M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
ف� ي� كأس الـملك سلمان

3M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
ف� ي� كأس العالـم لألندية
أعلى الـمباريات مشاهدة

7.9M

4.4M

2.6M
كأس امللك

VS

VS

VS

source: Ipsos Report “The number of views of Al-Hilal matches” 2021-2020
Youtube Views / Nielsen s Quality Index
،

كأس أبطال آسيا

األم�ر
كأس ي
محمد بن سلمان
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املشاهدات والعوا�ئ د
لـموسـم ـ 2021 - 2020

133M+

عوا�ئ د املشاهدات التلفزيونية بنسبة نمو 66%

54.2M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
األم�ر محمد بن سلمان
ف� ي� كأس ي

18.1M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
ف� ي� كأس آسيا

3.7M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
ف� ي� كأس السوبر السعودي

1.7M+

ج
م�موع عدد املشاهدات
ف� ي� كأس الـملك سلمان
أعلى الـمباريات مشاهدة

األم�ر
كأس ي
محمد بن سلمان

3.1M
كأس أبطال آسيا

1.7M
كأس امللك

VS

VS

VS

source: Ipsos Report “The number of views of Al-Hilal matches” 2021-2020
Youtube Views / Nielsen s Quality Index
،

4M
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مقارنة مشاهدات املباريات
لـموسـم ـ 2021 - 2020

77.7M+

38

ج
م�موع عدد الـمشاهدات
عبـر يوتيوب

عدد الـمباريات
ال ت� ي� تم لعبها

62M+

40

ج
م�موع عدد الـمشاهدات
عبـر يوتيوب

عدد الـمباريات
ال�ت ي� تم لعبها

42M+

37

ج
م�موع عدد الـمشاهدات
عبـر يوتيوب

عدد الـمباريات
ال ت� ي� تم لعبها

40M+

37

ج
م�موع عدد الـمشاهدات
عبـر يوتيوب

عدد الـمباريات
ال ت� ي� تم لعبها

source: YouTube Views
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ج�دوى االست ث�مار
والرعاية ف� ي� نادي الهالل
السعودي

395M

69.2M

بلغ ج
رف� ن� السعودي  395مليون ريال،
املح� ي
ح�م سوق دوري ت
ويعت�ر الهالل األعلى ق�ي مة من يب� ن� األندية السعودية بـ69.2
ب
ً
وفقا لـ  transfer marketالـمختصة بك ـ ــرة
مليون ريال ،
القدم .يعمل الهالل ج
بتسخ�ر
ي
بات�اه أهدافه املستقبلية ويقوم
املؤسس�،
إمكانياته وقدراته لتحقيقها ،كما يسعى إلى ال ت� يم��ز
ي
وتطوير الهيكل التنظ�ي مي ،وتوظيف الكفاءات املؤهلة وتدريبها؛
مما ج
األك�ر تنظ�ي ًما من الناحية اإلدارية.
ض� ث
ي�عله النادي الريا� ي
source: www.transfermarkt.com
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تكمن أهمية ج�دوى االست�ثمار ف� ي� رعاية نادي الهالل السعودي
لعدة أسباب أهمها:

ج
ن�اح مؤشرات األداء الر�ئ يسية

عمل الهالل ضـمن مؤشرات أداء ر�ئ يسيـ ــة واضحـ ــة وقابلـ ــة
ـمال�،
ض� ،وال جـ�انب اإلداري ،وال ي
للقياس تشـمل ا جل�انب الريا� ي
باإلضافة إلى املسؤولية ج
اال� ت�ماعية مما يساعد ف� ي� التأكد من
وتحس� ن� وتطوير كافة العمليات الداخلية
ي
فعالية األهداف،
وا خل� ج
ار�ية للنادي ،أبرزها:
البطوالت املحققة لأللعاب املختلفة

هو مؤشر يقيس مدى تحقي ـ ــق النادي للبطوالت
الف�ات
الـخاص ــة باأللعاب املختلفة وعلى ج�ميع ئ
مستهدف موسم 65 :2024-2025

ـحال�65.1 :
الوضع ال ي

اح�را ف� ي�
معدل تحويل املواهب إلى عقد ت

بف�ة الشباب الذين
ي
يقيس املؤشر نسبة
الالعب� ن� ئ
خار� النادي
ج
اح�رافية داخل أو
يوقعون عقود
ت
�
مستهدف موسم 2024-2025م35% :

حال�20% :
الوضع ال ي

ض� ف� ي� كرة القدم
مؤشر األداء الريا� ي

وهو مؤشر يقيس مدى تحقيق النادي للبطوالت ا خل�اصة
بكرة القدم للفريق األول
مستهدف موسم 10/8.1 :2024-2025

حال�10/8.1 :
الوضع ال ي

ج
مال� اإليرادات املتكررة من قبل النادي
إ� ي

مؤشر يستهدف قياس ق�يمة اإليرادات تحت تحكم
النادي املحققة من قبل النادي بشكل سنوي
مستهدف موسم 2024-2025م100 :مليون

حال� 99.8 :مليون ريال
الوضع ال ي

حصول نادي الهالل على شهادة
رت� ن� متتالييـن
لف� ي
الكفــاءة الـماليــة ت
باملعاي�ر املحددة
ي
حيث تهدف جل�نة الكفاءة إلى ض�مان تقيد األندية
ال�ت ي� تركز على إدارة التكاليف بفعالية وكفاءة ،وأن تكون أولوية
باالل��ز امات ذات
الالعب� ن� والوفاء
ي
الصرف لتسديد رواتب
ت
الصلة؛ ج
لت�نيب األندية القضايا الدولية والعقوبات املرتبطة
بها.

source: https://alhilal.com/pages/show/33
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عن شركة
الهالل االست ث�مارية
كب�ر وملحوظ
تطور نادي الهالل خالل السنوات املاضية بشكل ي
ج
الت�اري واالست�ثماري والتسويقي ،من خالل
ف� ي� ا جل�انب
موظف� ن�
ي
وتعي� ن�
ي
استحداث شركة نادي الهالل االست�ثمارية
بدوام كامل إلدارة العالقة مع الشركاء والرعاة بشكل يومي
ت�ارية مع عدد من ا جل�هات ج
ومسؤول� ن� عن إبرام عقود ج
الت�ارية،
ي
كما يعملون على تنويع مصادر دخل النادي من ناحية إضافة
ج
منت�ات وخدمات ج�ديدة لتعظ�يم إيرادات النادي.
ج
تحس� ن� ج
ع� ن� عند شراء
املش� ي
ت�ربة
ي
كما أن ض�من هذه األعمال
ج
منت�ات النادي أو أثناء حضور مبارياته والتعاون مع الشركات
ج
منت�اتهم من خالل االستفادة من
الراعية واملعلنة على تروي�ج
�
املنصات الرسمية للنادي والعبيه وظهورها ألعلى عدد ممكن
من ا جل�مهور املستهدف.
وقام النادي بإنشاء أكاديميات نادي الهالل الرياضية بمختلف
األحياء داخل مدينة الرياض وعدد من مدن اململكة الكتشاف
املواهب ف� ي� كرة القدم بمختلف األعمار السنية ،واالست�ثمار ف� ي�
التق�ن�
اإللك�رونية ال�ت ي� من شأنها مواكبة التطور
عامل الرياضات
ت
ي
ف� ي� اململكة على املدى البعيد.

source: https://alhilal.com/pages/show/42
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أماكن ظهور الرعاة
أطقم الـمباريات  -أطقم التدريبات
الفريق األول لكرة القدم

ا لـمنصات
ا لـ ــر قـ ـم ـ ـي ـ ــة

الفعاليات
الـمصاحبة للمباريات

فــرق
األلعاب املختلفة

أكاديميات
نادي الهالل

أنديــة
اللياقة البدنية

نادي الهالل
اإللك�رونية
للرياضات
ت

معسكرات الفريق
األول لكرة القدم

العبو الفريق
األول لكرة القدم

العيادات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ـ ــة

ج
منه�ية الهالل ف� ي� الرعاية
يقوم الهالل بتحديد عدد مرات ظهور العالمة ج
الت�ارية أثناء البث،

وي ت�م تحديد الـمدة الزمنية لعرض العالمة ج
الت�ارية على الشاشة.

املعادلة اإلعالمية بنسبة  100%هي الق�ي مة ج
اإل�مالية لوسا�ئ ل

اإلعالم املستعملة لعرض العالمة ج
وت�مل وزن
الت�ارية أثناء البث ،ش
ج
(الح�م) وا جل�مهور والتكلفة لكل ألف.
مدة العرض

الق�ي مة اإلعالميـ ــة  QIوتشـمل ج�مي ــع عناصر معادلة اإلعالم بنسبة

والتأث�رات.
ي
 100%باإلضافة إلى ج�ودة التعرض

ج
ومنه�ية الهالل لها عدة عوامل لقياس
ق�يمة العا�ئ د من الظهور وهي:
التلفزيو�ن� املباشر.
عدد مرات ظهور شعار شركاء النادي خالل النقل
ي

التلفزيو�ن� املباشر.
قيـمـة العا�ئ د من الظهور خالل النقل
ي

قيـمـة ظهور شعار الشركاء على منصات التواصل ج
اال��تماعي التابع

للنادي.

عدد مشاهدات مباريات الهالل ف� ي� مختلف املسابقات.

ماه�ري ملباريات الفريق.
عدد الحضور ا جل� ي

source: https://alhilal.com/
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ف
رعاة الهالل � ي� أرقام
لـموسـم ـ 2021-2020

العوا�ئ د الـمالية إلعمار من الرعاية

79M

SAR

املال� إلعمار من الظهور ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
العا�ئ د ي
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

38M
SAR

املال� إلعمار من الظهور ف� ي� املباريات
العا�ئ د ي

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال� ت�ماعي

3.2B

35M

عدد مرات ظهور
املنشورات ال�ت ي� تت�ض من
شعار إعمار ف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال��تماعي

ماه�ر مع
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال�ت ي� ظهر بها
شعار إعمار

6K

59hrs

عدد مرات رصد شعار
إعمار ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
ج
اال� ت�ماعي لنادي الهالل

39K

عدد مرات ظهور شعار
إعمار ف� ي� املبارايات

ج
مال� ساعات ظهور
إ� ي
إعمار ف� ي� املباريات

source: NIELSEN SPORTS / blinkfire analytics
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العوا�ئ د الـمالية ل جـ�اهز من الرعاية

30M
SAR

املال� جل�اهز من الظهور ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
العا�ئ د ي
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال� ت�ماعي

1.9B

عدد مرات ظهور
املنشورات ال�ت ي� تت�ض من
شعار ج�اهز ف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال��تماعي

19M

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال�ت ي� ظهر بها
شعار ج�اهز

العوا�ئ د الـمالية للتعاونية من الرعاية

19M
SAR

املال� للتعاونية من الظهور ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
العا�ئ د ي
ج
اال� ت�ماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال��تماعي

1.4B

عدد مرات ظهور
املنشورات ال ت� ي� تت�ض من
شعار التعاونية ف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال� ت�ماعي

14M

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال ت� ي� ظهر بها
شعار التعاونية

15M
SAR

املال� جل�اهز من الظهور ف� ي� املباريات
العا�ئ د ي

3.5K

28hrs

ج
مال� ساعات ظهور
عدد مرات رصد شعار
إ� ي
ج�اهز ف� ي� وسا�ئ ل التواصل ج�اهز ف� ي� املباريات
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

14M
SAR

املال� للتعاونية من الظهور ف� ي� املباريات
العا�ئ د ي

2.5K

عدد مرات رصد شعار
التعاونية ف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال� ت�ماعي لنادي
الهالل

23hrs

ج
مال� ساعات ظهور
إ� ي
التعاونية ف� ي� املباريات

source: NIELSEN SPORTS / blinkfire analytics
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العوا�ئ د الـمالية ل ـ  S TEAMمن الرعاية

22M
SAR

املال� من ظهور  S TEAMف� ي� وسا�ئ ل التواصل
العا�ئ د ي
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال� ت�ماعي

1.6B

عدد مرات ظهور
الـمنشورات ال�ت ي� تتضن
شعار  S TEAMف� ي�
وسا�ئ ل التواصل ج
اال��تماعي

15.6M

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال�ت ي� ظهر بها
S TEAM

العوا�ئ د الـمالية لشاورمر من الرعاية

15M
SAR

املال� لشاورمر من الظهور ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
العا�ئ د ي
ج
اال� ت�ماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال��تماعي

988M

عدد مرات ظهور
املنشورات ال ت� ي� تت�ض من
شعار شاورمر ف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال� ت�ماعي

11M

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال ت� ي� ظهر بها
شعار شاورمر

12.6M
SAR

املال� من الظهور ف� ي� املباريات
العا�ئ د ي

3K

عدد مرات رصد شعار
 S TEAMف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال��تماعي لنادي
الهالل

24hrs

ج
مال� ساعات ظهور
إ� ي
 S TEAMف� ي� املباريات

10.6M
SAR

املال� لشاورمر من الظهور ف� ي� املباريات
العا�ئ د ي

1.7K

عدد مرات رصد شعار
الشاورمر ف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال� ت�ماعي لنادي
الهالل

17hrs

ج
مال� ساعات ظهور
إ� ي
شاورمر ف� ي� املباريات

source: NIELSEN SPORTS / blinkfire analytics
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العوا�ئ د الـمالية ملستشفى اململكة من الرعاية

17M
SAR

املال� من ظهور مستشفى اململكة ف� ي� وسا�ئ ل
العا�ئ د ي
التواصل ج
اال��تماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال� ت�ماعي

1.1B

عدد مرات ظهور
املنشورات ال�ت ي� تت�ض من
شعار مستشفى اململكة
ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
ج
اال��تماعي

11.1M

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال�ت ي� ظهرت بها
مستشفى اململكة

العوا�ئ د الـمالية ملدارس اململكة من الرعاية

22M
SAR

املال� ملدارس اململكة من الظهور ف� ي� وسا�ئ ل
العا�ئ د ي
التواصل ج
اال� ت�ماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال��تماعي

1.2B

عدد مرات ظهور
املنشورات ال ت� ي� تت�ض من
شعار مدارس اململكة
ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
ج
اال� ت�ماعي

13M

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال ت� ي� ظهر بها
شعار مدارس اململكة

7.8M
SAR

املال� من ظهور مستشفى اململكة
العا�ئ د ي
ف� ي� املباريات

2.2K

عدد مرات رصد شعار
مستشفى اململكة
ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

14hrs

ج
مال� ساعات ظهور
إ� ي
مستشفى اململكة ف� ي�
املباريات

8M
SAR

املال� ملدارس اململكة من الظهور ف� ي�
العا�ئ د ي
املباريات

2.2K

عدد مرات رصد شعار
مدارس الـمملكة ف� ي�
وسا�ئ ل التواصل لنادي
الهالل

15hrs

ج
مال� ساعات ظهور
إ� ي
مدارس اململكة ف� ي�
املباريات

source: NIELSEN SPORTS / blinkfire analytics
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العوا�ئ د الـمالية لـ  X ELEMENTمن الرعاية

56K
SAR

املال� من ظهور X ELEMENT
العا�ئ د ي

ف� ي� وسا�ئ ل ج
اال��تماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال� ت�ماعي

1.2M

عدد مرات ظهور
املنشورات ال�ت ي� تت�ض من
شعار  X ELEMENTف� ي�
وسا�ئ ل التواصل ج
اال��تماعي

10M
SAR

25K

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال�ت ي� ظهرت بها

X ELEMENT

إيرادات مو�ج من الظهور ف� ي�
�
املباريات

11K

509K
SAR

املال� من ظهور X ELEMENT
العا�ئ د ي
ف� ي� املباريات

3

عدد مرات رصد
شعار X ELEMENT
ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

مو� ف� ي�
ج
عدد مرات ظهور
�
املباريات

37min

ج
مال� ساعات ظهور
إ� ي

X ELEMENT
ف� ي� املباريات

9hrs

ج
مو� ف� ي�
ج
مال� ساعات ظهور
إ�
ي
�
املباريات

source: NIELSEN SPORTS / blinkfire analytics
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العوا�ئ د الـمالية لسيار من الرعاية

20M
SAR

املال� من ظهور سيار ف� ي� وسا�ئ ل التواصل
العا�ئ د ي
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

الظهور ف� ي� املباريات ومنصات التواصل ج
اال� ت�ماعي

1.3B

عدد مرات ظهور
املنشورات ال�ت ي� تت�ض من
شعار سيار ف� ي� وسا�ئ ل
التواصل ج
اال��تماعي

271K

13M

ماه�ر ف� ي�
تفاعل ا جل� ي
املنشورات ال�ت ي� ظهر بها
سيار

إيرادات فالي إن من الظهور
ف� ي� املباريات

249

13M
SAR

املال� من ظهور سيار
العا�ئ د ي
ف� ي� املباريات

2.3K

23hrs

ج
مال� ساعات ظهور
عدد مرات رصد شعار
إ� ي
سيار ف� ي� وسا�ئ ل التواصل سيار ف� ي� املباريات
ج
اال��تماعي لنادي الهالل

عدد مرات ظهور فالي إن
ف� ي� املباريات

23min

ج
مال� ساعات ظهور فالي
إ� ي
إن ف� ي� املباريات

source: NIELSEN SPORTS / blinkfire analytics
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ن جـ� ـ ـ ــوم الذاكرة الهاللية
صالح النع�ي مة
لعب ف� ي� نادي الهالل واملنتخب السعودي منذ عام  1976ج
س�ل مع نــادي
الهالل  39فً
مس�رته الكروية بالتألق وقد حقق كأس الـملك
ي
هد�ا ،وامتازت
(مرت��ن) ،وبطولة أندية ا خل�لي (مرة واحدة) وكأس
ي
( )4مرات ،وكأس آسيا
�ج
ـمثال� املمنوح من
(مرت��ن) وحصل على لقب الالعـ ــب ال
ي
االتحاد لكرة القدم
ي
ج
اع��ز ل ف� ي� سنة 1990م.
الل�نة األوملبية السعودية  3مرات ،وقد ت

عبدهللا الدعيع
ج
اإلن�ازات والبطوالت ال�ت ي� ج�اءت بداية انطالقة الكرة السعودية
ساهم ف� ي�
نحو العاملية ،مثل كأس آسيا مع املنتخب عام 1984م و1988م ،وقد ساهم
ً
ج
اإلن�ازات مع الهالل ،ومن أبرز األلقاب ال�ت ي� نال عليها
أيضا ف� ي� العديد من
لقب أفضل حارس ف� ي� آسيا كأول حارس سعودي يحصل على هذا اللقب
باإلضافة لتحقيقه لقب الدوري السعودي ف� ي� عام 1416م وكأس آسيا أبطال
اع��ز ل ف� ي� عام 1997م.
الكؤوس 1417م ،وقد ت

يوسف الثنيان
مس�رته مع نادي الهالل حيث ان�ض م إلى الفريق األول ف� ي�
ي
لعب الثنيان كامل
الف�رة أثبت نفسه كأحد أفضل
عام 1984م وتقاعد ف� ي� عام 2005م ،ف� ي� تلك ت
الع�ب� كرة القدم ف� ي� نادي الهالل من خالل فوزه ف� ي�  24لقبا ف� ي� النادي ،كما أنه
ي
اع��ز ل ف� ي� سنة
نال العديد من ا جل�وا�ئ ز ،ومنها ج�ا�ئ زة أفضل العب ف� ي� آسيا ،وقد ت
2005م.
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سامي ا جل�ابر
عاما
لف�رة امتدت ً 18
لعب ا جل�ابر لصالح نادي الهالل منذ عام 1989م ت
واستطاع أن يحقق العديد من البطوالت ،ومنها دوري أبطال الكؤوس
مرت� ن� .ومن أبرز ج
الذه�ب�
إن�ازاته ج�ا�ئ زة أفضل العب عر� يب� ،والحذاء
اآلسيوية ي
ي
ويعت�ر الالعب العر� يب� الوحيد الذي ج
س�ل
ب
العر� يب� ألفضل هداف ف� ي� عام ،1990
فيه  3أهداف ف� ي� تاريخ كأس العامل والعديد من ج
اع��ز ل
اإلن�ازات األخرى ،وقد ت
ف� ي� سنة 2007م.

محمد الدعيع
لعب ف� ي� نادي الهالل عام 2000م بعد قدومه من نادي الطا�ئ ي� ،وحقق العديد
من البطوالت منها كأس املؤسس عام 1420هـ ف� ي� بطولة ال تقام إال كل 100
“لوكوب��ز ي اإليطالية” املرتبة السابعة ض�من
ي
اخت�ر من قبل صحيفة
عام .كما ي
واخت�ر ف� ي� املرتبة  39ض�من
ي
أفضل عشرة حراس ف� ي� العامل ف� ي� عام  2004م،
ع�ر التاريخ من قبل موقع الفيفا
عامل�ا ب
أفضل وأبرز وأشهر حراس املرمى ًي
اع��ز ل ف� ي� سنة 2010م.
لإلحصاء ،وقد ت

نواف ال ت�مياط
حقق مع نادي الهالل العديد من األلقاب الرياضية ،وقد حصل على لقب
الكب�رة ف� ي� تحقيق
أفضل العب آسيوي وعر� يب� ف� ي� عام 2000م بعد مساهمته ي
ستة بطوالت مع نادي الهالل ف� ي� تلك السنة ،كما ساهم ف� ي� تحقيق عدة
بطوالت ويعد من أبرزها وأهمها الدوري السعودي خل�مسة مرات 1996
اع��ز ل ف� ي� سنة 2010م .
و 1998و 2002و 2005و2008م ،وقد ت

القحطا�ن�
ياسر
ي

الكث�ر من والبطوالت حيث وصلت عدد
ي
ساهم مع نادي الهالل بتحقيق
وس�ل فيها  88فً
ج
هد�ا ،كما أنه نال العديد
مبارياته ما يقارب  160مباراة
من ا جل�وا�ئ ز ا جل�ماعية والفردية وأبرزها :تحقيق الدوري السعودي  5مرات،
ول� العهد  6مرات ،هداف كأس آسيا 2007م بإحرازه ألربعة أهداف،
كأس ي
اع��ز ل ف� ي� سنة 2018م.
وأفضل العب ف� ي� قارة آسيا 2007م ،وقد ت

محمد الشلهوب
وتدر� إلى أن
ج
التحق الشلهوب ف� ي� بداية التسعينات مع براعم نادي الهالل
�
صعد للفريق األول ف� ي� نادي الهالل ف� ي� منتصف 1998م وقد حصل على املركز
وفاء ألنديتهم بعدما أم�ض ى
ي
أك�ر
الالعب� ن� ً
الثالث على مستوى العامل ف� ي� قا�ئ مة ث
ً
تحقيقا
الع�ا
أك�ر ًب
مع الهالل ً 22
عاما وشهرين ،باإلضافة إلى أنه يعد سادس ث
لأللقاب على مستوى العامل بـ “ 34بطولة” وحقق العديد من البطوالت املحلية
اع��ز ل ف� ي�
والقارية وال�ت ي� يعد أبرزها كأس آسيا ف� ي� أواخر سنة 2019م ،وقد ت
عام 2020م.
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فريق
عمل التقرير
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فريق عمل التقرير
إبراه�يم الزه�يميل  -الر�ئ يس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس
مال� ،وحاصل على ج
اس�راليا ،ومق�ي م
ما� ي
ست�ر إدارة مالية من ج�امعة قريفث  -ت
مستشار ي
الهي�ة السعودية للمق�ي يم� ن� املع�تمدين ،ومدير ومستشار
منشآت اقتصادية مع�تمد من
ئ
لعدد من الحاضنات واملسرعات ف� ي� اململكة العربية السعودية.

مروة ا جل�ازي  -مدير أبحاث السوق
مدير أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس علوم حياتية من ا جل�امعة
األردنية ،حاصلة على شهادات متخصصة متعددة ف� ي� التسويق الرقمي ،متخصصة ف� ي�
م�ال االستشارات والتسويق ،مه ت�مة ف� ي� ج
ج
م�ال األبحاث وتحليل البيانات.

املط�ري  -مدير التسويق
فواز ي
متخصص بالتسويق والعالقات العامة ،حاصل على بكالوريس تسويق من ج�امعة امللك
خب�ر بصناعة املحتوى والتسويق الرقمي ،ومه�تم بريادة األعمال واالبتكار.
سعود ،ي

غالية الحموي  -مدير التصم�يم
مدير التصم�يم ف� ي� أوشن إكس ،مختصة ف� ي� ج
البي�ية
م�ال التصمي ــم اإلبــداعي وتصم�ي م النظم ئ
راتي�يات تصم�ي م العالمات ج
اس� ج
ابداع�ا لكل
ًي
حكومية.مديرا
الت�ارية وال
وتطويرها ،ي
خب�رة ف� ي� ت
ً
رافيك� ووسا�ئ ط رقمية
من (بزنس نورة ،ڤوم ،بريكسل) حاصلة على بكالوريوس تصم�ي م ج�
ي
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
من ج�امعة ي

سارة الصالح  -محلل أبحاث السوق
محلل أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ,حاصلة على ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة
ج
وال� ج
ج
وات�اهاته
األم�رة نورة .متخصصة ف� ي� تحليل السوق
ي
ر�مة من ج�امعة
اإلن� يل��ز ية ت
وإعداد وإنتا�ج محتوى التقارير .مه ت�مة ف� ي� إدارة األبحاث وريادة األعمال.
�

عب�ر العوبثا�ن ي�  -مسؤول أبحاث السوق
ي
مسؤول أبحاث السوق ف� ي� أوشن إكس ،حاصلة على ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� تقنيات
برنام� الشراكة يب� ن� ج�امعة مدينة دبلن ج
األم�رة نورة،
ي
و�امعة
ج
التسويق واالبتكار من
�
متخصصة ف� ي� إعداد وانتا�ج محتوى التقارير .مه�تمة ف� ي� إدارة االبحاث والتطوير.
�

وفاء الشهري  -باحث اقتصادي
باحث ومحلل اقتصادي ف� ي� أوشن إكس حاصلة على ج
در�ه البكالوريوس ف� ي� تخصص
املال� واالقتصادي
االقتصاد من ج�امعة ي
االم�رة نورة ،متخصصة بابحاث السوق والتحليل ي
وإعداد وانتا�ج التقارير.
�

عبدهللا الشيبان  -مسؤول عالقات عامة
م�ال اإلعالم والعالقات العامة ،حاصل على ج
متخصص ف� ي� ج
در�ة البكالوريوس ف� ي� العالقات
خب�ر بالتسويق وصناعة املحتوى ،ومه ت�م بريادة األعمال
العامة من ج�امعة امللك سعود ،ي
واالبتكار.

ش�  -مدقق لغوي
نورة الدهم� ي
مختصة ف� ي� ج
م�ال التدقيق اللغوي ف� ي� شركة أوشن إكس ،مه�تمة بصناعة املحتوى ،حاصلة
در�ة البكالوريوس ف� ي� تخصص اللغة العربية ،ج
على ج
األم�رة نورة بنت عبدالرحمن.
ب�امعة ي
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عن أوشن إكس

أوشن إكس هي شركـ ـ ــة استشاري ـ ــة سعوديـ ـ ـ ـ ــة ،تأسست ف� ي� عام
للقطاع� ن� الحكومي وا خل�اص؛
ي
2012م تقدم خدماتها االستشـ ـ ــارية
من خالل نخبة من املستشارين والكفاءات.

عن إدارة أبحاث السوق
هي إحدى إدارات أوشن إكس ال�ت ي� تختص بنشر التقارير والـمعلومات
ف� ي� مختلف ال ج
ـم�االت للقطاع الحكومي والخ�اص ؛ من خالل استخــدام
أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة التطور
املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .وقد حصلت اإلدارة على اع�تماد ج�ه ـ ـ ــات عالـمية ف� ي�
ج
م�ال األبح ـ ـ ـ ــاث والتطويـ ـ ـ ـ ــر وهي عضويـة ” “ESOMARاألوروبية
و ” “insights associationاألمريكية.
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