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كبيرة مكانة  ولها  زاٍه  وحاضر  تليد  ماٍض  السعودية   للفروسية 
 جتذرت يف تاريخنا فهي ليست رياضة فحسب، إمنا رسالة تعكس
 جزًءا مهًما من رحلة تأسيس اململكة العربية السعودية على يد

فارسها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
طيب اهلل ثراه.

 اهتم املؤسس عبدالعزيز-طيب اهلل ثراه- باخليول اهتماًما بالًغا
 حتى بعد ظهور السيارات والطائرات، وامتلك ما يقارب الـ 1000

فرس، واحتوت إسطبالت خيوله على أشهر املرابط

وتعليم عليها  واحملافظة  األصيلة  اخليل  اقتناء  على   وحرص 
وتدريب أبنائه على ركوب اخليل

املقدمـــة
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 صاحب السمو األمير
 عبداهلل بن فهد بن عبداهلل آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

كان عام 2022 م من األعوام الناجحة التي مّرت على االحتاد السعودي للفروسية وهذا النجاح ما 
املتواصل من موالي خادم  الرياضي واالهتمام  للقطاع  الالمحدود  الدعم  امتداًدا ملسيرة  إال  هو 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة مباشرة من صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 

بن تركي الفيصل وزير الرياضة. 
أصبحت اململكة اليوم بيئًة جاذبة الستضافة البطوالت الدولية، ففي هذا العام استقبلنا أفضل 
الفرسان والفارسات حول العالم يف منافسات قفز احلواجز، أبرزها جوالت لوجنني العاملية والتي 

أُقيمت ألول مرة يف اململكة، وبطوالت قفز السعودية بنسختها الثانية.
وقد قّدم االحتاد السعودي للفروسية جتارب مميزة يف استضافة البطوالت الدولية واحمللية حيث 

أصبح عددها يف عام 2022 م )65( بطولة، وشارك فيها أكثر من 30 دولة. 
وعلى ضوء استراتيجيتنا شهد االحتاد تغييًرا جذرًيّا على جميع املستويات، وانطلقت العديد من 
املشروعات لتحقيق أهداف االحتاد، وهي أن تكون اململكة إحدى الدول الرائدة يف رياضة الفروسية 
على الصعيد العاملي، وحتقيق جناح عاملّي يف جميع مجاالت الفروسية، وشهرة عاملية الستضافة 
للجميع. متساوية  فرصاً  توفر  شاملة  برامج  وتقدمي  الفروسية،  فعاليات   أبرز 
وحتت ظل رؤية بالدنا الطموحة 2030 بُنيت أهداف االحتاد لتحقيق مستهدفات "برنامج جودة 
الترفيه  وتنويع فرص  املجتمع، تطوير  الرياضية يف  األنشطة  بتعزيز ممارسة  تُعنى  التي  احلياة" 
لتلبية احتياجات السكان، تطوير قطاع السياحة، حتقيق التمّيز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً، 

واحملافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به.
بالنسبة لنا، فإن اإلجنازات التي حققناها يف عام 2022 م ال تكفي رغم أهميتها، ألن سقف 

طموحنا عال لتحقيق نتائج أكثر متيًزا يف السنوات القادمة -بإذن اهلل-.
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مجلس اإلدارة
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 صاحب السمو األمير
 عبداهلل بن فهد بن عبداهلل آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

صاحبــة السمـو امللــكي األمـيرة
دليل بنت نهار بن سعود آل سعود

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
كمال بن عبداهلل باحمدان

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
ناصر بن عبداللطيف الفوزان

عضو مجلس اإلدارة
ينتخب الحقا

ممثل جلنة الالعبني

مجلس إدارة االحتاد السعودي للفروسية
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الهيكل التنظيمي
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نـــبذة
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تأسيس االحتاد السعودي للفروسية حتت مسمى 
االحتاد السعودي أللعاب الفروسية والسهام

تغيير املسمى إلى االحتاد 
السعودي للفروسية

عدد رياضات االحتاد 
السعودي للفروسية

1989م

2002م

6
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29/5/1410  -  27/12/1989

قرار  مبوجب  للفروسية  السعودي  االحتاد  تأسيس 
صاحب السمو امللكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 
8252 حتت مظلة اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية.

يُقيــــم االحتــــاد السعـــــودي للفروسيـــــة 
بطوالت دولية ومحلية مبختلف الفئات.

االحتاد الدولي للفروسيةقفز احلواجز 

للرماية سباقات القدرة والتحمل الدولي  االحتاد 
من على ظهر اخليل

االحتاد الدولي اللتقاط األوتادالرماية من على ظهر اخليل 

 رياضات االحتاد السعودي للفروسية

التقاط األوتاد

الترويض

االحتاد اآلسيوي للفروسية

سياحة الفروسية
االتــحــــــاد الدولــــــــي 

لسياحـــة الفروسية

االحتاد العربي للفروسية

البطوالت

عضويات االحتاد السعودي للفروسية
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حملة عن االستراتيجية
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االحتاد  استراتيجية  إطالق 
السعودي للفروسية

استراتيجية  مبادرات  عدد 
االحتاد السعودي للفروسية

عدد أهداف استراتيجية 
االحتاد السعودي للفروسية

2020224م
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تتماشى استراتيجية االحتاد السعودي للفروسية مع رؤية اململكة 2030 "برنامج جودة احلياة" 
وأهدافه التي تتمحور حول: 

تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية يف املجتمع.	♦
تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.	♦
تطوير قطاع السياحة.	♦
حتقيق التمّيز يف عدة رياضات إقليمياً وعاملياً.	♦
احملافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به.	♦
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الرؤية

الرسالة

بقيادة 	♦ السعودية  العربية  للمملكة  الفروسية  رياضة  يف  التمّيز  متكني 
مجتمع شغوف ومتقّبل للتغّيرات. 

الترويج ملجاالت رياضة الفروسية املختلفة وتنظيمها والتنسيق بينهما.	♦
تعزيز مجتمع رياضة الفروسية ودعمه يف اململكة.	♦
تطوير مهارات الفرسان واخليل ذوي األداء العالي وإدارتها؛ لتحقيق النجاحات على 	♦

الصعيدين الوطني والدولي وعلى جميع املستويات.
احلفاظ على اإلرث السعودي لرياضة الفروسية.	♦
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أبرز املبادرات االستراتيجية 
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تصميم برامج للفرسان والهواة 	♦

أطلق االحتاد السعودي للفروسية يف يوليو 2022 برنامج "خطوة فارس" جلميع فئات الفرسان والفارسات. 
ومت تصنيف الفرسان والفارسات املهتمني باملشاركة يف املنافسات التي ينظمها االحتاد إلى:

عدد الفرسان والفارسات املستويات	♦

 118 فارس 1 )متقدم(

224 فارس 2 )متوسط(

464 فارس 3 )هاٍو(

931 فارس 4 )مبتدئ(

117 مستوى تأسيسي

1854 اإلجمالي

مدربو برنامج خطوة فــارس

48 مدرب ومدربة
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التطوير واإلشراف على املدربني واحلكام املسؤولني	♦

مت إقامة:

♦  دورات للمدربني.	

♦  دورات للحكام اجلدد. 	

♦ دورات للحكام املرشحني للترقية )داخلّيًا وخارجّيًا(. 	

♦ دورات لألطباء البيطريني. 	

♦ دورات للمشرفني. 	

امتداًدا ملسيرة االحتاد السعودي للفروسية يف التطوير 

املهني للمدربني واحلكام، مت تخريج:

♦ 48 مدرب فرسان معتمد.	

♦ 652 مدرب خيل للقدرة والتحمل.	

♦ 164 حكم.	
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الترخيص ووضع املعايير للنوادي ومدارس الفروسية	♦

حتت ظّل برنامج جودة احلياة ورؤية اململكة 2030 الطموحة، يساهم برنامج "نافس" يف زيادة 
الرياضي  املستوى  تعزيز  يف  رغبًة  اخلاصة،  الرياضية  والصاالت  واألكادمييات  األندية  عدد 

وجودة املنافسة، وتطوير أداء الرياضيني، ودعم منو الرياضة واالقتصاد. 
وقد مت اختيار الفروسية لتكون ضمن الرياضات األولى يف برنامج "نافس". 

ومن خالل برنامج "نافس" مت تسجيل:
♦ 67 نادي	
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عضويات الفرسان ومالك اخليل	♦
♦ حقق االحتاد السعودي للفروسية أرقاًما مميزة 	

2022 2021 املوسم

6158 5244 عضوية الفرسان والفارسات

2022 2021 املوسم

 91  87 األكادمييات

1077 910 مالك اخليل
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خلق فرص لزيادة اخلدمات املتعلقة برياضة الفروسية	♦

♦ نفذ االحتاد السعودي للفروسية مع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبادرة لـ:	

♦ بالبطوالت 	 للتحكيم  لتأهيلهم  ودولّيًا  محلّيًا  الفروسية  تخص  الوزارة  لدى  املرشحني  لألطباء  تثقيفية  دورات  عمل 

والتنسيق املسبق للبطوالت الدولية وتخصيص أطباء بيطريني يف هذه البطوالت لسحب عينات الدم املطلوبة لفحص 

املنشطات أو إجراءات االستيراد والتصدير.

♦ إنشاء نظام تسجيل جديد لالحتاد من خالل املختصني الفنيني التقنيني بوزارة الزراعة ليتم ربطه مباشرة بني املنصة 	

اإللكترونية ونظام تسجيل االحتاد السعودي للفروسية.
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استضافة األحداث والبطوالت الدولية 	♦

نحو حتقيق مستهدفات رؤية بالدنا وتنفيذ اخلطط واالستراتيجيات، لتعزيز مكانة اململكة العربية السعودية إقليمّيًا وعاملّيًا، 
ونحو صناعة مجتمع رياضي حيوي بأعلى معايير جودة احلياة.

عاملّيًا، لقد قّدم االحتاد السعودي للفروسية جتارب مميزة الستضافة البطوالت الدولية وقد شارك فيها أكثر من 30 دولة. 

2018

71315

20212022
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أبرز استضافات البطوالت الدولية	♦

♦ بطوالت قفز السعودية 	

♦ 	)Longines Global Champions Tour & League( بطولة لوجنني العاملية

بطولة قفز السعودية لقفز احلواجز إحدى محطات الدوري العربي املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لقفز احلواجز. 

استضافت الرياض )الدرعية( ألول مرة يف تاريخ اململكة بطولة لوجنني العاملية التي تعد من أهم وأقوى بطوالت قفز 
احلواجز يف العالم يف 22-20 أكتوبر. 
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 األهداف املستقبلية
لعام 2023 م
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متابعة برنامج خطوة فارس وتطويره   	♦

تطوير مستوى املدربني واحلكام 	♦

♦ إقامة دورة مستوى ثاني للمدربني. 	
♦ إقامة دورة مستوى أول للحكام. 	

التراخيص ووضع املعايير للنوادي ومدارس الفروسية	♦

♦ متابعة معايير النوادي. 	

♦ مراجعة معايير التراخيص.	

♦ إنشاء آليات حتفيزية ألفضل نادي يستضيف البطوالت.	

إنشاء برامج عضويات للفرسان وغير الفرسان 	♦

♦ بناء مواد تسويقية للعضويات. 	

♦ أن تكون عملية االنضمام للعضويات إلكترونية عبر تطبيق االحتاد السعودي للفروسية. 	



31
التقرير السنوي لعام 2022 م

♦ خلق االهتمام والظهور اإلعالمي لرياضة الفروسية	

♦ بناء محتوى تثقيفي عن رياضات الفروسية عبر جميع منصات االحتاد اإللكترونية. 	

♦ تغطية البطوالت عبر جميع منصات االحتاد اإللكترونية. 	

♦ بناء مواد تسويقية قبل أي موسم رياضي. 	

♦ إطالق املوقع اإللكتروني لالحتاد السعودي للفروسية.	

العمل على سياسات وإجراءات ترفع من معايير خدمات الفروسية. 	♦

إنشاء شراكات مع مع القطاع العام واخلاص. 	♦

إنشاء وتنفيذ لوائح وسياسات االحتاد السعودي للفروسية.	♦

♦ العمل على هيكل تنظيمي موسع لتغطية جميع جوانب الرياضة.  	

♦ إنشاء حوكمة فعالة للقطاع بني جميع أصحاب املصالح يف قطاع الفروسية.	
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االتــحـاد األفضـــل 	♦

ورئيس  الرياضة  وزير  سمو 

والباراملبية  األوملبية  اللجنة 

األمير  سمو  يكرم  السعودية 

رئيس  فـــهـــد  بـــن  عبداهلل 

للفروسية  السعودي  االحتاد 

االحتاد  بجائزة  الفوز  بعد 

األفضل خالل العام 2022
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إجنازات اإلدارة الفنية
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للفروسية  السعودي  االحتاد  اعتماد 
قفز احلواجز ورياضة القدرة والتحمل 

كرياضة رسمية منذ تأسيسه

 انضمام اململكة العربية السعودية لالحتاد 
مظلة  حتت  الفروسية  لسياحة  الدولي 

االحتاد السعودي للفروسية

اعتماد رياضة الرماية من على 
رياضات  ضمن  اخليل  ظهر 

االحتاد السعودي للفروسية

االحتاد  أقامها  بطولة  أول 
السعودي للفروسية للعبة لقفز 

احلواجز

أول بطولة أقامها االحتاد 
السعودي للفروسية لسباقات 

القدرة والتحمل يف اململكة

1990م

2020 م 2020 م

1992م1990م

انضمام االحتاد السعودي 
للفروسية إلى االحتاد الدولي 

اللتقاط األوتاد

 2014 م
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كان موسم 2022 الرياضي مميًزا أللعاب الفروسية، فقد مت إقامة: 

♦ 15 بطولة دولية 	

♦ 50 بطولة محلية	

♦ 65 إجمالي البطوالت الدولية واحمللية	

 البطوالت الدولية
لقفز احلواجز

10
بطوالت

 البطوالت الدولية
 لسباقات القدرة والتحمل

5
بطوالت

 البطوالت احمللية للرماية
 من على ظهر اخليل

 البطوالت احمللية
اللتقاط األوتاد

 البطوالت احمللية
30

بطوالت

 البطوالت احمللية
7

بطوالت
6

بطوالت
7

بطوالت

401267
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البطولة التصنيف املدينة النادي التاريخ البطولة
قفز محلية جدة مركز الصواري للفروسية 5-7/01/2023 البطولة املفتوحة الثانية
قفز دولية جدة مركز سيتي هورس للفروسية 11-14/01/2023 CSI2* + CSIJ-A/CSIY-A بطولة
قفز محلية جدة مركز الغزاوي للفروسية 19-21/1/2023 البطولة املفتوحة األولى
قفز محلية الرياض مركز ميادين للفروسية 26-28/01/2023  بطولة دوري جاهز )9(  
قفز محلية جدة مركز املطبقاني للفروسية 26-28/01/2023  بطولة دوري جاهز )10( 
قفز محلية الرياض مركز ميادين للفروسية 2-4/02/2023  بطولة دوري جاهز )11(  
قفز محلية جدة مركز املطبقاني للفروسية 2-4/02/2023  بطولة دوري جاهز )12( 
قفز محلية جدة مركز الصواري للفروسية 9-11/02/2023 البطولة املفتوحة الثالثة
قفز دولية الرياض الرياض الدولي للمؤمترات واملعارض 15-18/02/2023 CSI2*  
قفز محلية الرياض مركز الدهامي للفروسية 2/22/2023 كأس الطريف
قفز دولية الرياض مقر قفز السعودية - اجلنادرية 1-4/03/2023  CSI3*  كأس اللجنة األوملبية و الباراملبية السعودية
قفز دولية الرياض مقر قفز السعودية - اجلنادرية 8-11/03/2023 CSI3* كأس الدرعية
قفز محلية الرياض مقر قفز السعودية - اجلنادرية 15-17/03/2023 نهائي دوري جاهز لقفز احلواجز
قفز محلية الرياض مركز ميادين للفروسية 23-25/03/2023  بطولة دوري جاهز )7(  )غير تأهيلية(
قفز محلية جدة مركز الغزاوي للفروسية 23-25/03/2023  بطولة دوري جاهز )8(  )غير تأهيلية(
قفز محلية عسير نادي الفروسية الدولي بعسير 24-25/3/2023  اإلحلاقية )5(

♦ بطوالت االحتاد السعودي للفروسية للربع األول من عام 2023:	
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البطولة التصنيف املدينة النادي التاريخ البطولة
حتمل دولية الرياض ميدان اجلنادرية 19-21/01/2023    CEI2* 120 KM  & CEI1* 100 KM كأس التحدي
تحمل محلية الرياض ميدان الجنادرية 02-03/02/2023 السباق التأهيلي الرابع 
حتمل دولية الرياض ميدان اجلنادرية 09-11/02/2023   CEI2* 120 KM &CEI1* 100 KM كأس القدرة والتحمل
حتمل محلية الرياض ميدان اجلنادرية 17-18/02/2023 السباق التأهيلي اخلامس 
حتمل دولية العال العال 03-04/03/2023 CEI2* 120 KM )سباق القدرة والتحمل الدولي )العال
حتمل محلية الرياض ميدان اجلنادرية 10-11/03/2023 السباق التأهيلي السادس 

حتمل دولية الرياض ميدان اجلنادرية 16-18/03/2023 كأس االحتاد السعودي للفروسية 
CEI3* 160 KM &CEI2* 120 KM &CEI1* 100 KM

أوتاد محلية الرياض
مركز امللك عبدالعزيز للخيل 

العربية االصيلة 
19-21/1/2023 البطولة اخلامسة إللتقاط األوتاد

أوتاد محلية الرياض مركز القصب 9-11/3/2023 كأس االحتاد السعودي اللتقاط االوتاد

رماية محلية الرياض
مركز امللك عبدالعزيز للخيل 

العربية االصيلة 
5-7/1/2023 البطولة الثالثة  للرماية من على ظهر اخليل

رماية محلية الرياض
مركز امللك عبدالعزيز للخيل 

العربية االصيلة 
2-4/2/2023 البطولة الرابعة للرماية من على ظهر اخليل

رماية محلية الرياض
مركز امللك عبدالعزيز للخيل 

العربية االصيلة 
9-11/3/2023 كأس االحتاد السعودي للرماية من على ظهر اخليل

♦ بطوالت االحتاد السعودي للفروسية للربع األول من عام 2023:	
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املعسكرات الداخلية

التاريخ اللجنة املدينة
 الشرقية التقاط األوتاد من 20-12-2022 إلى 2023-1-5
من 25-12-2022 إلى 2023-1-10 الرماية من عىل ظهر الخيل الرياض

املعسكرات اخلارجية

التاريخ اللجنة الدولة
 األردن التقاط األوتاد من 8-1-2023 إلى 2023-1-24
من 12-1-2023 إلى 2023-1-22 الرماية من عىل ظهر الخيل جنوب أفريقيا 

♦ املعسكرات الداخلية واخلارجية:	
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خالل عام 2022 م مت إجراء: 
35 زيارة فنية ألكثر من 25 نادي وأكادميية للفروسية. 

 املنطقة 
اجلوف 
الشرقية 
الوسطى 
الوسطى 
القصيم 

عسير
تبوك 
حائل 
جنران
جازان

الوسطى
الوسطى
الوسطى

 عدد الزيارات 
1
1
2
12
1
3
1
1
1
1
4
1
6

 نوع الزيارة 
ترخيص األندية
ترخيص األندية

التأكد من جاهزية املوقع
ترخيص األندية
ترخيص األندية
ترخيص األندية
ترخيص األندية
ترخيص األندية
ترخيص األندية
ترخيص األندية

التأكد من جاهزية املوقع
إصدار ترخيص أكادميية 

جتهيز املوقع إلقامة البطوالت

 الرياضة 
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز
قفز احلواجز

القدرة والتحمل
القدرة والتحمل
التقاط األوتاد

الزيارات الفنية ألندية 
وأكادمييــــات الفروسيـــة
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خالل عام 2022 م مت إقامة:  9 دورات

 عنوان الدورة  

 دورة مدربني قفز مستوى 1 دولي

دورة ترفيع حكام 

دورة تدريبية للفرسان مع الفارسة إدوينا 

الدورة التكوينية للمشرفني ومدخلي البيانات البيطرية األولى

الدورة التكوينية للمشرفني ومدخلي البيانات البيطرية الثانية

الدورة التكوينية للمشرفني ومدخلي البيانات البيطرية الثالثة

الدورة التكوينية للمشرفني ومدخلي البيانات البيطرية الرابعة

دورة مدربني محليني

دورة إعداد مدربي رياضة الرماية من على ظهر اخليل

 املكان املستضيف  

  مقر قفز السعودية

اللجنة األوملبية

مقر قفز السعودية

الهيئة امللكية حملافظة العال

الهيئة امللكية حملافظة العال

الهيئة امللكية حملافظة العال

الهيئة امللكية حملافظة العال

مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة

مركز امللك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة

الفئة املستهدفة

  مدربني

حكام

فرسان

مساعدي بيطريني

مساعدي بيطريني

مساعدي بيطريني

مساعدي بيطريني

مدربني

مدربني

الفئة املستهدفة

   قف احلواجز

قفز احلواجز

قفز احلواجز

القدرة والتحمل

القدرة والتحمل

القدرة والتحمل

القدرة والتحمل

التقاط األوتاد

الرماية من على ظهر للخيل

التاريخ

   فبراير

يونيو

ديسمبر

أكتوبر

أكتوبر

أكتوبر

نوفمبر

نوفمبر

نوفمبر 

إقامة دورات للمدربني واحلكام 
والفـــــــــرســـــــــــــان والبـــيطـــــــرييـــــــن  
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املكان املستضيف التاريخ الرياضة الفئة املستهدفة عنوان الدورة 

 الدورة التكوينية للمشرفني ومدخلي البيانات  مساعدي بيطريني القدرة والتحمل مارس الهيئة امللكية حملافظة العال
البيطرية اخلامسة

مقر قفز السعودية مارس القدرة والتحمل األطباء البيطريني
تسعة دورات معتمدة من االتحاد الدويل للفروسية لكافة 

املستويات 

يف الربع األول من عام 2023م مت إقامة:
10 دورات. 

إقامة دورات للمدربني واحلكام 
والفرسان والبيطريني  
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أقام االحتاد السعودي للفروسية أول برنامج على مستوى اململكة يف اكتشاف املوهوبني يف رياضة الترويض 	♦
يف مركز الرياض الدولي للمؤمترات واملعارض بقيادة املدربة الراساتي غادنق خالل الفترة:

١١ - ١٤ فبراير ٢٠٢٣ 	♦

وشارك فيها: 	♦
٤٠ فارًسا وفارسة 	♦
خالل ٣٠ ساعة تدريبية 	♦

أول برنامج على مستوى اململكة يف اكتشاف املوهوبني يف رياضة الترويض 	♦
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إجنازات اللجنة الفنية 	♦
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إجنازات اللجنة الفنية 	♦
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♦ 6158 فارس وفارسة 	

 فرسان وفارسات
 قفز احلواجز

 فرسان وفارسات
القدرة والتحمل

 فرسان وفارسات
 الرماية من على ظهر

 اخليل

 فرسان وفارسات
 التقاط األوتاد

26153176120247

إجمالـــي عـــدد فرســــان وفارســــات االحتـــــاد السعــــودي 
للفروسية جلميع الرياضات وملختلف الفئات العمرية
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 عمر 14
 سنة فما دون

 فوق 17
 سنة

 عمر 15
 حتى 18

مجموع الذكور مجموع اإلناث

 عمر 19
 حتى 21

282

897

611

5261

7754490
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  إجنازات فرسان االحتاد
السعودي للفروسية 2022
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بطوالت دولية داخلية	♦

بطولة قفز حواجز دولية 4* - مؤهلة لكأس العالم	♦
بطولة قفز حواجز دولية 5* - مؤهلة لكأس العالم	♦

♦	 CEI*3 160KM للفروسية  الدولي  االحتاد  من  ثالثة جنوم  املصنف  السباق 
ضمن كأس التحدي 

♦	 CEI*3 160KM السباق املصنف ثالثة جنوم  من االحتاد الدولي للفروسية
ضمن كأس الشباب والناشئني 

شارك الفرسان السعوديني يف 10 بطوالت دولية أقيمت داخل اململكة العربية السعودية يف عام 2022 م، لفئة قفز 
احلواجز من ضمنها بطولتني مؤهلتني لكأس العالم:

كما شارك فرساننا السعوديني يف 5 بطوالت دولية ُأقيمت داخل اململكة يف عام 2022 م، لفئة القدرة والتحمل ومن 
أهمها: 
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بطولة قفز حواجز دولية 4* - مؤهلة لكأس العالم	♦

 املركز	♦ اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز 

12/8/2022 مشاري احلربي 2

12/8/2022 خالد عبدالرحمن املبطي 3

12/10/2022 سعد العجمي 2
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بطولة قفز حواجز دولية 5* - مؤهلة لكأس العالم	♦

 املركز	♦ اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز 

12/15/2022 خالد عبدالرحمن املبطي 1

12/15/2022 عبداهلل وليد شربتلي  2

12/16/2022 مشاري احلربي 2

12/16/2022 عبداهلل وليد شربتلي  3

12/16/2022 عبدالرحمن الراجحي  1

12/17/2022 عبداهلل وليد شربتلي  2

12/17/2022 عبداهلل وليد شربتلي  2

12/17/2022 عبدالرحمن الراجحي  3
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♦	 CEI*3 160KM السباق املصنف ثالثة جنوم من االحتاد الدولي للفروسية
ضمن كأس التحدي

 املركز	♦ اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز 

 3/26/2022 1 سليمان فهد اخلليفة

3/26/2022 عبدالعزيز الزعاق 3
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♦	 CEI*3 160KM السباق املصنف ثالثة جنوم من االحتاد الدولي للفروسية
ضمن كأس الشباب والناشئني 

 املركز	♦ اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز 

 12/24/2022 1 عبداهلل احلويريني 

12/24/2022 زكي خضر القرشي  2

12/24/2022 ريان املبطي 3
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بطوالت دولية خارجية	♦

شارك الفرسان السعوديني يف 24 بطولة دولية أقيمت خارج اململكة العربية السعودية يف عام 2022 م، يف عدة فئات: 

بطولة قفز دولية  CSI4* - مؤهلة لكأس العالم 	♦
بطولة قفز دولية  CSI5* - مؤهلة لكأس العالم 	♦
♦	 *CSI4  بطولة قفز دولية
♦	 *CSI3  بطولة قفز دولية
♦	 *CSIL2    *2 بطولة قفز دولية للسيدات
♦	 CSIJ-A بطولة قفز دولية للناشئني
♦	CSIO5*-NC MEast    *5 بطولة قفز كأس أمم الشرق األوسط
♦	 CSIOJ بطولة قفز كأس أمم الناشئني
♦	 CSIOY بطولة قفز كأس أمم الشباب

♦	 CSIOY-A بطولة قفز دولية للشباب
♦	*CSI2  *2 بطولة قفز دولية
♦	 CSI2* Open *2 بطولة قفز دولية
♦	 *CSIYH1     *1 بطولة قفز دولية للخيول الصغيرة
♦	*CSI1      *1 بطولة قفز دولية
بطولة قفز دولية  CSI2* - مؤهلة لكأس العالم 	♦
بطولة التقاط أوتاد دولية كأس رئيس دولة اإلمارات 	♦
♦	 CEI2* 120KM بطولة قدرة وحتمل دولية
♦	CEI3* 160KM بطولة قدرة وحتمل دولية
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منجزات فرسان االحتاد السعودي للفروسية خارج اململكة 	♦

حقق الفرسان السعوديني مراكز متقدمة يف البطوالت الدولية التي شارك فيها االحتاد خالل عام  
2022 م، يف املنافسات التي ُأقيمت يف الشرق األوسط وأوروبا يف رياضات:

القدرة والتحمل	♦التقاط األوتاد	♦قفز احلواجز	♦
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منجزات الربع األول	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

2 CSI4*-W UAE 1/7/2022  عبداهلل وليد شربتلي

2 CSIL2* UAE 1/14/2022 اجلوهرة بنت منصور بن ثنيان آل 
سعود

3 CSIJ-A UAE 1/15/2022 عبدالعزيز فهد العيد 

1 CSIL2* UAE 1/15/2022 اجلوهرة بنت منصور بن ثنيان آل 
سعود

2 CSIL2* UAE 1/15/2022 وطفه عبدالعزيز آل سعود

2 CSIL2* UAE 1/16/2022 وطفه عبدالعزيز آل سعود

2 CSIO5*-NC MEast UAE 1/21/2022 عبداهلل وليد شربتلي

3 CSIO5*-NC MEast UAE 1/21/2022 خالد عبدالرحمن املبطي 

3 CSIJ-A UAE 1/22/2022 عبدالعزيز فهد العيد 
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منجزات الربع األول	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

1 CSIJ-A UAE 1/23/2022 عثمان رياض باكرمان

2 CSIOJ UAE 1/22/2022 عبدالعزيز فهد العيد

2 CSIOY UAE 2/6/2022 نايف فخر الشواف

2 CSIOY UAE 2/6/2022 وطفه عبدالعزيز آل سعود

2 CSIOY UAE 2/6/2022 أحمد بن رياض باكرمان

1 CSIJ-A UAE 2/10/2022 عبدالعزيز فهد العيد 

1 CSIJ-A UAE 2/10/2022 عثمان رياض باكرمان

1 CSIJ-A UAE 2/11/2022 عبدالعزيز فهد العيد

1 CSIJ-A UAE 2/11/2022 عثمان رياض باكرمان

1 CSIY-A UAE 2/11/2022 نايف فخر الشواف

1 CSIYH1* UAE 2/11/2022 رمزي حمد الدهامي

1 CSIJ-A UAE 2/12/2022 عثمان رياض باكرمان 
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منجزات الربع الثاني	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 1  CSI2* Open  FRA  كمال عبداهلل باحمدان 5/20/2022

3 CSI2* Open FRA 5/21/2022 كمال عبداهلل باحمدان
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منجزات الربع الثالث	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 1  CSI1*  NED  مشاري احلربي  7/9/2022

1 CSI1* BEL 7/15/2022 مشاري احلربي 

1 CSI2* BEL 7/15/2022 خالد عبدالرحمن املبطي

1 CSI1* BEL 7/16/2022 مشاري احلربي

1 CSI2* BEL 7/16/2022 خالد عبدالرحمن املبطي

3 CSI1* ITA 7/17/2022 سارة جديع

1 CSI2*-W LAT 7/23/2022 عبداهلل وليد شربتلي

1 CSI2*-W LAT 7/24/2022 عبداهلل وليد شربتلي
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منجزات الربع الثالث	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 3  CSI2*  NED  خالد عبدالرحمن املبطي 7/29/2022

1 CSI2* NED 7/31/2022 خالد عبدالرحمن املبطي

1 CSI2* ITA 8/5/2022 عبداهلل وليد شربتلي

1 CSI2* ITA 8/6/2022 عبداهلل وليد شربتلي

2 CSI2* ITA 8/7/2022 عبداهلل وليد شربتلي

3 CSI2* ITA 8/14/2022 عبداهلل وليد شربتلي

1 CSI2* NED 8/18/2022 عبداهلل وليد شربتلي

1 CSI4* ESP 8/28/2022 عبداهلل وليد شربتلي

2 CSI4* ESP 8/28/2022 عبداهلل وليد شربتلي
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منجزات الربع الثالث	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 1  CSI1*  BEL  سعد العجمي 9/2/2022

3 CSI1* BEL 9/3/2022 سعد العجمي

1 CSI2*-W LTU 9/4/2022 عبداهلل وليد شربتلي

2 CSI1* BEL 9/4/2022 صالح بن عميرة

3 CSI1* BEL 9/4/2022 سعد العجمي

2 CSI2* NED 9/7/2022 خالد عبدالرحمن املبطي

1 CEI3* 160 SVK 8/13/2022 ريان املبطي 
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منجزات الربع الرابع	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 2  CSI2*  BEL  رمزي حمد الدهامي 10/20/2022

1 CSI3* BEL 10/27/2022 رمزي حمد الدهامي 

1 CSI1* ITA 11/12/2022 عبداهلل اليماني 

1 CEI2* 120 QAT 10/28/2022 أبرار العبدالقادر 
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  إجنازات فرسان االحتاد
السعودي للفروسية 2023



63
التقرير السنوي لعام 2022 م

منجزات فرسان االحتاد السعودي للفروسية خارج اململكة	♦

قفز احلواجز 	♦
الرماية على ظهر اخليل 	♦
التقاط األوتاد	♦

حقق الفرسان السعوديني مراكز متقدمة يف البطوالت الدولية التي شارك فيها االحتاد خالل الربع األول من 
2023م، يف املنافسات التي ُأقيمت يف الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا يف رياضات: 
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إجنازاٌت يسطرها أبطال املنتخب السعودي	♦

تأهل املنتخب السعودي لقفز احلواجز ألوملبياد باريس 2024م. 	♦
تأهل املنتخب السعودي لقفز احلواجز لنهائيات كأس األمم برشلونة 2023م. 	♦
تأهل املنتخب السعودي لاللتقاط األوتاد لكأس العالم 2023م.	♦
تأهل املنتخب السعودي للرماية من على ظهر اخليل لكأس العالم 2023م. 	♦

حقق فرسان االحتاد السعودي جناحاٌت ُتضاف لرصيد اململكة يف الربع األول من عام 2023م، حيث: 
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بطوالت دولية خارجية	♦

بطولة قفز دولية - CSIO5*-NC MEast - مؤهلة لنهائيات كأس األمم برشلونة 2023	♦
♦	F مؤهلة لدورة األلعاب األوملبية باريس 2024 للمجموعة - *CSIO4 بطولة قفز دولية
بطولة قفز دولية  CSI5* - مؤهلة لكأس العالم 	♦
♦	 *CSI3  بطولة قفز دولية
♦	 *CSI2  3 بطوالت قفز دولية
♦	 *CSI1  بطولتني قفز دولية
♦	 CSIJ-A  بطولة قفز دولية
بطولة التقاط أوتاد دولية - مؤهلة لكأس العالم 2023	♦
بطولة رماية من على ظهر اخليل دولية - مؤهلة لكأس العالم 2023	♦

عام  األول من  الربع  السعودية يف  العربية  اململكة  أقيمت خارج  دولية  13 بطولة  السعوديني يف  الفرسان  شارك 
2023م يف عدة فئات: 
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منجزات الربع األول	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 3  CSIO5*-NC MEast  UAE  رمزي حمد الدهامي 1/22/2023

املركز الرابع 
للفرق وتأهل 

املنتخب 
لنهائيات كأس 
األمم برشلونة 

2023

CSIO5*-NC MEast UAE 1/22/2023 عبداهلل شربتلي، خالد املبطي، عبد 
الرحمن الراجحي، رمزي الدهامي

1 CSIO4* Designated Olym-
pic Qualifier for Group F QAT 2/28/2023 رمزي حمد الدهامي

 األول للفرق 
وتأهل املنتخب 
ألوملبياد باريس 

2024

CSIO4* Designated Olym-
pic Qualifier for Group F QAT 2/27/2023 عبداهلل شربتلي، خالد املبطي، عبد 

الرحمن الراجحي، رمزي الدهامي

1 فردي CSIO4* Designated Olym-
pic Qualifier for Group F QAT 2/27/2023 عبداهلل وليد شربتلي

3 فردي  CSIO4* Designated Olym-
pic Qualifier for Group F QAT  خالد عبدالرحمن املبطي 2/27/2023

1 CSIO4* Designated Olym-
pic Qualifier for Group F QAT 2/27/2023 عبد الرحمن الراجحي
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منجزات الربع األول	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 2  CSI2*  QAT  كمال عبد اهلل باحمدان 2/23/2023

2 CSI5*-W UAE 2/18/2023 رمزي حمد الدهامي

2 CSI2* UAE 2/16/2023 رمزي حمد الدهامي

1 CSIJ-A UAE 2/11/2023 عبد العزيز العوهلي

1 CSI1* UAE 2/3/2023 رمزي حمد الدهامي

2 CSI3* QAT 3/4/2023 رمزي حمد الدهامي

3 CSI3* QAT 3/4/2023 كمال عبد اهلل باحمدان

1 CSI3* QAT 3/2/2023 رمزي حمد الدهامي

الثاني للفرق ومت 
التأهل لكأس 
العالم 2023

Tent Pegging 2023 World 
Cup qualifier* EGY 23-25/01/2023 حسن عسيري، عبد الوهاب عسيري، راشد 

املري، مهذل القحطاني، مشعل الشمري
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منجزات الربع األول	♦

املركز   اسم الفارس	♦ تاريخ اإلجناز	♦ الدولة  البطولة 

 Tent Pegging 2023 World  2 فردي
Cup qualifier*  EGY  حسن عسيري 23-25/01/2023

3 فردي Tent Pegging 2023 World 
Cup qualifier* EGY 23-25/01/2023 راشد املري

 األول للفرق ومت 
التأهل لكأس 
العالم 2023

 Horseback Archery 2023 
World Cup qualifier  S.Africa  عبد امللك اخلريف، عبد احلميد العبود،  15-20/01/2023

محمد الظفيان، هشام التميمي

1 فردي Horseback Archery 2023 
World Cup qualifier S.Africa 15-20/01/2023 عبد امللك اخلريف

3 فردي Horseback Archery 2023 
World Cup qualifier S.Africa 15-20/01/2023 محمد الظفيان

2 CSI2* QAT 2/25/2023 كمال عبد اهلل باحمدان

3 CSI1* ITA 2/24/2023 عبد اهلل اليماني

3  CSI2* UAE عبد العزيز العوهلي 2/26/2023
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إجنازات اإلدارة املالية
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مت إجناز العمل على اللوائح والسياسات واإلجراءات املالية وجدول الصالحيات املالية اخلاص باالحتاد 	♦
السعودي للفروسية واعتماده وتطبيقه خالل العام 2022م.

حوكمة العمل واإلجراءات املالية  داخلًيّا يف االحتاد. 	♦

تقدمي 12 تقريًرا مالًيّا للمراجع الداخلي جلميع األشهر اخلاصة بسنة 2022م، ولم يتم رصد أي مالحظات 	♦
على نتيجة الفحص الشهري. 

مت العمل على احلوكمة املالية لبند شراء اخليول واعتماده من وزارة الرياضة وتطبيقه، ومت تزويد وزارة 	♦
الرياضة بجميع تقارير احلركة على البند. 

مت العمل على مسطرة احلكام واألطباء البيطريني اخلاصة باالحتاد داخلًيّا بالتنسيق مع اإلدارات املعنية 	♦
واعتمادها وتطبيقها. 

مت العمل على مشروع املوازنة اخلاصة باالحتاد واعتمادها للعام 2022م.	♦
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إجنازات إدارة املوارد البشرية
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عدد املوظفني واملوظفات 
الذين مت استقطابهم يف 

عــــــــــــــــــــــام 2022 م

عدد لوائح االنضباط ولوائح 
احلكام التي مت إجنازها

عدد العقود التي متت 
مراجعتها وصياغتها

8+14%12+
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منجزات التواصل الداخلي	♦

التدريب والتطوير 	♦

السياسات واإلجراءات	♦الهيكلة التنظيمية 	♦

إنشاء منصة Linkedin للموظفني. 	♦
♦	 ."Jisr - استحداث برنامج جديد للموظفني - برنامج"جسر 
تفعيل برنامج "تيمز - Teams" للموظفني إلجراء االجتماعات. 	♦
 مت إرسال أكثر من 50 نشرة بريدية للموظفني. 	♦
مت إقامة أكثر من 7 فعاليات للموظفني. 	♦

12+ موظف وموظفة استفادوا من الدورات املقدمة من إدارة املوارد البشرية لالحتاد. 	♦
تطوير آليات العمل. 	♦
 استقطاب الكفاءات واملواهب. 	♦
 إجراء التقييم السنوي بالتنسيق مع مدراء األقسام. 	♦
 احلصول على الدرجة الكاملة يف التقييم التشغيلي لعام 2022م. 	♦

تطوير بعض السياسات واإلجراءات. 	♦تطوير الهيكلة التنظيمية. 	♦
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إجنازات االحتاد التشغيلية
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♦ مقر  قفز  السعودية 	

خــــــالل عــــــام   2022 م متـت 
مضـــاعفـــــة مساحــــــة القريـــــــة 
وأجنحــة املبيعــــات واملطاعم:

2021

1013

1012

  9009 م  5193 م

2022

 املساحة الكلية للقرية

عدد أجنحة املبيعات

عدد أجنحة املطاعم
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اإلسطبالت	♦

امليادين	♦

تتسع اإلسطبالت يف مقر "قفز السعودية" لـ 310 جواًدا.	♦
 تقسم خالل استضافة املقر ألي بطولة لثالثة أقسام.	♦
 اجلياد األوروبية 50 غرفة و 50 بوكس.	♦
جياد الشرق األوسط ودول اخلليج 50 غرفة.	♦
 160 غرفة للجياد احمللية.  	♦

m 85*55 مساحة امليدان الرئيسي. 	♦
m 70*35 مساحة ميدان التدريب املكشوف.	♦
m 70*30 مساحة ميدان اإلحماء املغطى. 	♦
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قرية اجلنادرية للقدرة والتحمل	♦

إسطبالت اخليل وتضم عدد 300 بوكس. 	♦مرافق القرية 	♦
العيادة البيطرية. 	♦
منطقة الفحص. 	♦
استراحة الفرسان. 	♦
منطقة التبريد. 	♦

بوابات الدخول واخلروج. 	♦

املنصة الرئيسة للضيوف وتضم العديد من املرافق املهيأة للضيوف. 	♦

منصة اجلمهور.	♦

 منصة التتويج. 	♦

يف أكتوبر 2022م مت إنشاء قرية اجلنادرية للقدرة والتحمل يف مدينة الرياض -اجلنادرية. 	♦
أقيم عليها عدداً من السباقات احمللية والدولية منها:	♦
سباق الفرق ضمن دورة األلعاب السعودية مبشاركة 13 فريق من مختلف مناطق اململكة.	♦
 سباق كأس وزارة الرياضة والسباقات الدولية املصاحب له على مسافة 100 كم و 120 كم مبشاركة 230 فارس وفارسة من عدة دول.	♦
سباق الشباب والناشئني والسباقات الدولية املصاحبة له ملسافة 100 كم و 110 كم و 120 كم و 160 كم مبشاركة 170 فارس وفارسة من عدة دول. 	♦

مسار 20 كم 	♦
مسار 25 كم 	♦
مسار 30 كم 	♦
مسار 37 كم 	♦

املميز 	♦ مبوقعها  والتحمل  للقدرة  اجلنادرية  قرية  تتميز 
القريب من اخلدمات الالزمة الستضافة السباقات الدولية 

مثل اإلسطبالت ومستشفى اخليل واملطار والفنادق.  
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بطولة الرياض الدولية )البطولة التحضيرية لكأس العالم 2024( 	♦

جنح االحتاد السعودي للفروسية يف تنظيم البطولة التحضيرية لكأس العالم 2024 من الـ 16 حتى الـ 18 من فبراير، وذلك يف 
مركز الرياض الدولي للمؤمترات واملعارض، حيث تعدُّ هذه البطولة أول بطولة قفز حواجز تقام يف اململكة يف ميدان مغلق.

وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن مساعي االحتاد السعودي للفروسية الختبار اجلاهزية للحدث األكبر املتمثل باستضافة الرياض 
بطولة كأس العالم لقفز احلواجز والترويض 2024، حيث تعدُّ االستضافة هي األولى على مستوى الشرق األوسط.

وقد اختار االحتاد الدولي للفروسية يف الـ 17 من نوفمبر عام 2019م، اململكة العربية السعودية الستضافة نهائي كأس العالم 
2024م، وهذا االختيار تأكيًدا جديًدا على ما حتظى به اململكة من ثقة كبيرة يف استضافة  لقفز احلواجز والترويض لعام 
املنافسة والنجاح يف كسب حقوق واحدة من  العاملية، بفضل ما متتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من  الرياضية  األحداث 

بطوالت الفروسية الدولية.
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 إجنازات إدارة الشؤون القانونية
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عدد اإلجراءات القانونية 
التي مت تفعيلها وحوكمتها

ولوائح  االنضباط  لوائح  عدد 
احلكام التي مت إجنازها

عدد العقود التي متت 
مراجعتها وصياغتها

4+210+
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القانونية 	♦ الشؤون  جلنة  أهداف  من 
خالل عام 2022م: 

وبناًء على ذلك مت إجناز التالي:	♦

رفع جودة العمل وإكمال منظومة اللوائح 	♦
والسياسات وفق األنظمة املعتمدة. 

تطوير وتفعيل وحوكمة اإلجراءات القانونية.  	♦
مت إجناز العمل على لوائح االنضباط ولوائح احلكام. 	♦
إكمال منظومة مراجعة وصياغة العقود.	♦
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 إجنازات إدارة تقنية املعلومات
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عدد األنظمة والتقنيات املستخدمة يف 
االحتاد التي مت تشغيلها ودعمها

واخلدمات  الويب  تطبيقات  عدد 
اإللكترونية التي مت تطويرها

عدد حسابات البريد 
اإللكتروني التي مت تفعيلها 

ودعمها

عدد األجهزة التقنية )أجهزة احلاسب 
املكتبي والالب توب والطابعات 

والتصوير،…( التي مت دعمها وصيانتها

104

 5986 +
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باإلضافة إلى تنفيذ األعمال واملهام الروتينية لقسم تقنية املعلومات من توفير أجهزة وتقدمي 
الدعم الفني، فقد مت حتقيق العديد من األعمال واإلجنازات  خالل سنة 2022م، أبرزها: 

 تنظيم القسم	♦ تطوير إجراءات العمل	♦ اخلدمات الرقمية  التطوير واالبتكار

احلوكمة  الربط الشبكي وخدمات اإلنترنت مشاريع ومبادرات جديدة دور القسم
دراسة املشاريع التقنية وإعداد كراسات 

الشروط واملواصفات
تطوير موقع االحتاد  الضوابط والسياسات  الرؤية 

املتابعة والتقييم تطوير تطبيق االحتاد األمن واحلماية  الرسالة

إعداد اخلطط التطويرية إدارة وتشغيل األنظمة  العهد والتسليمات  املهام
توفير تطبيقات الويب واخلدمات 

السحابية  تهيئة احتياجات املوظف اجلديد األهداف
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إدارة وتشغيل التقنيات املستخدمة واألنظمة الداخلية ودعمها	♦

دفاتر "مالي".	♦
دفاتر "مشتريات". 	♦
جسر "شؤون املوظفني".	♦

EPM نظام املشاريع. 	♦
الصادر والوارد "االتصاالت اإلدارية". 	♦
MS 365 املوظفني. 	♦
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مبادرة ظهور االحتاد السعودي للفروسية على شبكة اإلنترنت	♦
من أبرز املبادرات التي مت العمل على حتقيقها بالتنسيق مع اإلدارات املعنية واللجنة اإلعالمية خالل 	♦

مستمرة  عملية  وهي  اإلنترنت  على شبكة  للفروسية  السعودي  االحتاد  ظهور  تدور حول   2022 سنة 
وتنقسم إلى ست أقسام رئيسية: 

االحتاد السعودي للفروسية	♦

خدمات الطرف الثالث قنوات التواصل التكامل  الظهور تطبيقات  دور القسم

وزارة الرياضة  الشراكات البريد اإللكتروني   نسخة الكمبيوتر  نظام  املدفوعات

ويكبيديا، عني الرياض… اخلدمات الشبكات االجتماعية اإلشعارات نظام أندرويد  نسخة اجلوال
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إجنازات إدارة املشاريع
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تدشني مشروع نظام إدارة املشاريع وتفعيله	♦
تدشني نظام إدارة املشاريع لتخطيط مشاريع االحتاد وتتبع العمل وحالتها بكفاءة، صمم وطور النظام خصيصاً ملتطلبات 	♦

االحتاد السعودي للفروسية مبا يلبي احتياجاته. 

رئيس مجلس اإلدارة

اللجان الفنيةاإلدارة التنفيذية

قفز احلواجزاإلدارة االستراتيجية

القدرة والتحملاإلدارة املالية

التقاط األوتادإدارة املوارد البشرية

الرماية بالسهاماللجنة اإلعالمية

إدارة املشاريع

1+

6

7

8

9

2

3

4

5
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واجهة نظام إدارة املشاريع	♦
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شاشة لوحة املؤشرات ومتابعة األداء	♦
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املعايير التشغيلية والفنية	♦

إدراج جميع املعايير التشغيلية والفنية إلى النظام.	♦
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إجنازات اإلدارة اإلعالمية
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عــــــــدد متابعـــــــي جميــــــع 
قنوات التواصل االجتماعي 

لالحتاد السعودي 
للفروسية

عدد وسائل التواصل االجتماعي قنوات البث
لالحتــــاد السعـــــودي 

50,000+20+6
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نشرت حسابات االحتاد السعودي للفروسية +2,328 منشوراً خالل سنة 2022م.  	♦

إجمالي املتابعني اجلدد خالل سنة 2022م 18,988 متابعاً. 	♦

حصدت منشوات تويتر 6,934,126 مليون مشاهدة و 29,600,513 مليون تفاعاًل. 	♦

حصدت منشورات انستقرام أكثر من 4 مليون يف الظهور والوصول وأكثر من 200 ألف تفاعاًل. 	♦

منذ بداية إنشاء حساب تيك توك يف شهر سبتمبر حصدت املنشورات أكثر من 4 مليون مشاهدة. 	♦

ميكنك االطالع على صور متنوعة لالحتاد السعودي للفروسية عبر مسح كود الباركود أدناه أو الضغط عليه:
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عدد املنشورات يف كل منصة خالل 2022

إجمالي الزيادة يف عدد املتابعني مقارنة بعام 2021

عدد التفاعل يف كل منصة خالل 2022

إجمالي الظهور والوصول خالل 2022

907

13.1k

213k

29.6M

741

5.2k

+200k

+4.6M

5230k

+4M

50+

436

600

252

+2.5k

veiws 37k
102K الظهور

415K مرات الظهور

املجموع الكلي 2,328+ منشور

املجموع الكلي لعدد زيادة املتابعني 
مقارنًة بعام 2021: 18,988 

املجموع الكلي 445+ ألف

37.5M املجموع الكلي



96
التقرير السنوي لعام 2022 م

 تطوير محتوى منصات التواصل االجتماعي	♦

اتخذ االحتاد السعودي للفروسية منهًجا لتطوير محتوى منصات التواصل االجتماعي باالعتماد على جانب التغطيات 
امليدانية واملعلومات التثقيفية يف جميع مجاالت رياضات الفروسية والتفاعل مع األيام العاملّية مبا يتناسب مع رؤية 

االحتاد ورسالته وأهدافه. 

منصة تويتر 
2020

5 آالف متابع
2022

37.5 آالف متابع

منصة انستقرام 
2020

2000 متابع

2022

20 ألف متابع 

نسبة زيادة املتابعني 
     650% تويتر: 
انستقرام:        900%
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خلق االهتمام والظهور اإلعالمي لرياضة الفروسية	♦

2019202020212022

لغة األرقام.. حديث اإلجنازات

 نسبة الوصول
  اإلعالمي

47.1
مليون 

9
قنوات 

10
قنوات 

23
قناة 

185.4
مليون 

255
مليون 

 عدد القنوات

280
مليون 

24
قناة 
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بطولة كأس اليوم الوطني لقفز احلواجز )22-23 سبتمبر 2022(	♦
بطولة دوري األبطال العاملي وجوالت لوجنني العاملية )22-20 أكتوبر 2022(	♦
بطولة جاهز لقفز احلواجز الدولية النسخة األولى )12-11 نوفمبر 2022(	♦
بطولة جاهز لقفز احلواجز الدولية النسخة الثانية )19-18 نوفمبر 2022(	♦
بطولة كأس وزارة الرياضة لقفز احلواجز )3-2 ديسمبر 2022(	♦
بطولة قفز السعودية الدولية )10-9-8 ديسمبر 2022(	♦
بطولة قفز السعودية الدولية )17-16-15 ديسمبر 2022(	♦
بطولة الرياض الدولية )البطولة التحضيرية لكأس العالم 2024(	♦
كأس الطريف )22 فبراير 2023(	♦
كأس اللجنة األوملبية والباراملبية السعودية )4-3 مارس 2023(	♦
كأس الدرعية لقفز احلواجز )11-10 مارس 2023(	♦

بث بطوالت االحتاد السعودي للفروسية وذلك خالل الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مارس 2023:

أيام البث	♦

ساعات البث	♦
117 ساعة 	♦
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املواد اإلعالمية	♦

♦ 	 290 من  أكثر 
خبر مت تداوله

♦ ألف 	  50 من  أكثر 
صورة مت التقاطها

♦ 236 فيديو مت نشره 	
وأكثر من 200 فيديو 

أرشيفي

♦ 50 حملة 	
إلكترونية 
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مناذج من البث التلفزيوني	♦
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مناذج من املواد اإلعالمية املنشورة 	♦
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الشراكات واالتفاقيات	♦

♦ االحتاد السعودي للخماسي احلديث	

♦ االحتاد السعودي للسهام 	

♦ جاهز الدولية	

♦ املسار الرياضي 	

♦ شركة الدرعية	

♦  الهيئة امللكية حملافظة العال 	
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شكــــــًرا


