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 دارة المنشآت الرياضيةانجازات إ

" المفاهيم الحديثة في آمن وسالمة المنشآت الرياضية ومواجهة تنظيم دورة تدريبية  -1

للعاملين بالمنشآت الرياضية بمديريات الشباب والرياضة بالمشاركة مع االمن  الجماهير "

 الوطني.
اتخاذ اجراءات تفعيل البرنامج اإللكتروني لتحديث بيانات المنشآت الرياضية مع االدارة  -2

 العامة لنظم المعلومات الرياضية.
)الصاالت ومراكز التنمية ة المتابعة الدورية للمنشآت الرياضية التابعة للمجلس القومي للرياض -3

 .الرياضية(

اجتماعات تحضرية مع مسئولي شبكات المحمول للشركات الثالثة لالتفاق على القيمة  -4

 .لتنمية موارد المنشآت المالية التقديرية والمواقع المطلوبة الخاصة بأبراج المحمول
مقترحات  إلعدادللرقابة والمعايير اجتماعات تحضرية مع المختصين باإلدارة المركزية  -5

 الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية بالمحافظات 2007لسنة  127تعديل الئحة 
مركز  –أكتوبر  6أتخاذ اجراءات تحديث اللوائح الخاصة بالمنشآت الرياضية )صالة  -6

 التنمية الرياضية بمصر الجديدة( وذلك لتنمية الموارد وتعظيم العائد الخاص بالمنشأة
فتح اكاديميات لأللعاب الرياضية لسكان أكتوبر ب 6دات الصالة المغطاة بـ راإيتم تعظيم  -7

 .وبالفعل زاد عدد المترددين عليها المناطق المحيطة
تم اتخاذ إجراءات طرح مناطق الدعاية واالعالن الخاصة بمركز التنمية الرياضية بمصر  -8

على نسبة  واالتفاقلية الشماالجديدة مع السيد اللواء/ نائب محافظ القاهرة للمنطقة 

 %50المحافظة والوزارة من االعالنات بمركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة )

تم االنتهاء من كراسة الشروط والمواقع االعالنية بالتنسيق  – للوزارة( %50للمحافظة , 

 .مع المحافظة
نادى  تم عمل دراسة جدوى لتحويل مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة إلى فرع -9

 الموهوبين رياضيا بمدينة نصر وذلك لعدة نقاط:
 

 االجراءات الحكومية المعوقة للتشغيل االمثل للمركز. -أ

وقوع المركز بمجاورة العديد من المنافسين مقدمي الخدمات الرياضية يتطلب تقديم  -ب

 خدمات أكثر تميزا للبيئة المحيطة والمستفيدين. 

ارتفاع قيمة المصروفات الخاصة بالمركز وذلك بسبب التعاقدات مع الشركات  -ت

 .الخ.واالمن،الخاصة للصيانة والنظافة 

تم موافقة السيد المهندس/ وزير الشباب والرياضة على الدراسة المقترحة وتحويل مركز  -10

 .17/1/2017التنمية الرياضية بمصر الجديدة لفرع نادى الموهوبين بمدينة نصر بتاريخ 
تم موافقة السيد المهندس/ وزير الشباب والرياضة على الدراسة المقترحة لتكوين مدن  -11

القرارات الهادفة لالستغالل االمثل  من اتخاذرياضية بالمحافظات لها مجلس إدارة يمكنه 

 لتلك المنشآت ومشاركة تلك المنشآت في أنشطة االتحادات الرياضية.

 2017 يونيو 30يوليه إلى  1الانجازات المنفذة خلال الفترة من 
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شغيل المباني والمنشآت الخاصة بمدرسة الموهوبين بمدينة وضع تصور كامل ومقترح لت -12

 نصر.
 دراسات جدوى خاصة بـ  -13
  تطوير مركز التنمية الرياضية. 
 ( لمدينة ترفيهية رياضية وبدء  70تحويل قطعة االرض الخاصة بإستاد السادس من أكتوبر )فدان

تمويل المشروع بأحد االنظمة التنسيق مع وحدة المشاركة في القطاع الخاص بوزارة المالية لبحث 

 االستثمارية.
 جارى دراسة جدوى إلنشاء شركة مساهمه خاصة بالرياضة تابعة بالمجلس القومي للرياضة 

 . التسويق(-النظافة-االمن-الصيانة-ألعمال )االدارة والتشغيل
  القطاع الخاص بوزارة الماليةالتنسيق مع وحدة المشاركة مع (P.P.P) رح بعض لدراسة امكانية ط

 .المشروعات االنشائية أو المشروعات القائمة لمستثمرين وفقا الحد االنظمة االستثمارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية              

 

 دارة تنمية المواردانجازات إ

تمممممم عممممممل حصمممممر بمممممإيرادات المنشمممممآت الرياضمممممية بالمحافظمممممات عمممممن الفتمممممرة ممممممن  -1

و قمممممممممد بلغمممممممممم اجممممممممممالي االيمممممممممرادات مبلممممممممم   30/6/2016 حتمممممممممي 1/7/2015

ج و  8728988.13ج و بلغمممممممم اجممممممممالي المصمممممممروفات مبلممممممم  17458285.06

 ج. 8729296.93بل  صافي االيراد مبل  
م وقممممح الحسمممماب بنمممماء علممممى كتمممماب وزارة الماليممممة لمممممديريات الشممممباب والرياضممممة تمممم -2

 .25/7/2016حتى  1/10/2015 الخاص من
تمممم عمممرض مممماكرة علمممى السممميد المهنمممدس وزيمممر الشمممباب والرياضمممة لمخاطبمممة رئممميس  -3

ممممن  ( لمممنل الفقمممرة الثانيمممة5الستصمممدار قمممرار بإضمممافة بنمممد جديمممد بمممرقم )الجمهوريمممة 

 . 2005لسنة  426المادة الرابعة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 
بتممماري  الصمممادر  2016لسمممنة  331قمممرار السممميد/ رئممميس الجمهوريمممة رقمممم صمممدور  -4

لسمممممنة  426بتعمممممديل بعمممممض احكمممممام قمممممرار رئممممميس الجمهوريمممممة رقمممممم  25/7/2016

( 5بإنشمممماء المجلممممس القممممومي للرياضممممة وذلممممك بإضممممافة بنممممد جديممممد بممممرقم ) 2005

م لمممنل الفقمممرة الثانيمممة ممممن الممممادة الرابعمممة عشمممرة ممممن قمممرار رئممميس الجمهوريمممة رقممم

ات المممممادة المشممممار اليممممه كممممما تسممممتبدل الفقممممرة األخيممممرة مممممن ذ 2005لسممممنة  426

 وذلك كله على النحو التالي :.   

  0إيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات  -

وينشمممممج المجلمممممس القمممممومي للرياضمممممة حسمممممابا خاصممممما لحصممممميلة تلمممممك   -

المممممموارد ضممممممن حسممممماب الخزانمممممة الموحمممممد بالبنمممممك المركمممممز  ويرحمممممل 

 فائض الموارد الااتية لهاا الحساب من سنة مالية الي أخرى.

مخاطبممممة مممممديريات الشممممباب و الرياضممممة بالمحافظممممات لتطبيممممق ممممما جمممماء بقممممرار تممممم  -5

 ت الرياضمممية ممممع مراعممماة تطبيمممق احكمممامتوريمممد إيمممرادات المنشمممآ رئممميس الجمهوريمممة

واسمممممتمرار قيمممممام  ت الرياضمممممية( الخممممماص بالئحمممممة المنشمممممآ127القمممممرار )و قواعمممممد 

 -بلغم: المديريات بتوريد االيرادات الخاصة بالمنشآت الرياضية والتي
 صافى االيراد إمجالي مبلغ الفرتات من إىل م

 جنيها 3078495.77 جنيها 7460526.77 . 30/9/2016حتى  1/7/2016من 1

 جنيها 1799659.62 جنيها 4400791.35 .31/12/2016حتى1/10/2016من  2

 تيرياملدجارى حتصيل إيرادات الفرتة من ا .31/3/2017حتى  1/1/2017من  3

 جارى عمل تحليل مالي لإليرادات والمصروفات للمنشآت الرياضية . -6

 انجازات أدارة الصيانة

 تتمثل اعمال الصرف علي المنشآت الرياضية وفقًا لالتي

 للمنشممآتنظافممة(  –امممن وحراسممة  –جممدول التعاقممد السممنو  ألعمممال )صمميانة وتشممغيل  .1

 الرياضية بالمحافظات 
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  منشأ( 12عمل صيانة لها )عدد المنشآت الرياضية التي يتم 

 ( 2عدد المنشآت الرياضية التي يتم عمل أمن وحراسة لها )منشأ 

  منشأ( 5لها ) نظافةعدد المنشآت الرياضية التي يتم عمل 

 من بند تشغيل  (حراسةاعمال )الصيانة والنظافة وآمن و يتم الصرف على إجمالي

 .األهليوصيانة المنشآت الرياضية من صندوق التمويل 

   م مبل   30/6/2017جنية ومتبقى من البند حتى  6713090تم صرف أجمالي مبل

 جنية 3286910
 
 

 مصروفات الحساب الخاص .2
 الرياضية ومراكز التنمية الرياضية بالمحافظات  للمنشآتالتليفونات (  – المياه –صرف فواتير )الكهرباء 

 اوال : مصروفات مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة 

 507558.8التليفون( بأجمالى مبل  ) –المياه  –تم صرف إجمالي الفواتير الخاصة بـ )أعمال الكهرباء 

 جنية( من الحساب الخاص
 

 , مركز التنمية الرياضية بشرم الشي    اكتوبر 6ثانيًا : مصروفات الصالة المغطاة بمدينة 

 التليفون( شهريا من الحساب الخاص – المياه –الفواتير الخاصة بـ )أعمال الكهرباء  إجمالييتم صرف 

 

 يجابيات إلا
 بالتنسيق مع االدارة العامة  التطوير اإللكتروني ألليات تحديث البيانات للمنشآت الرياضية

 .لنظم المعلومات

 لإليرادات بالمنشآت الرياضيةادخال مصادر جديدة العمل على تعظيم العائد و. 

 .القيام بإعمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات و المنشآت الرياضية 

 . التحليل المالي الخاص باإليرادات الخاصة بالمنشآت الرياضية بالمحافظات 

 من عمليات تشغيل  والطلبات الواردة من المديرياتالمنشآت جميع  دراسة احتياجات

 .وامن وحراسةونظافة  وصيانة

  الخاص مع االدارة العامة للشئون المالية  حصر مصروفات الحساب 

  الرياضية التابعة للحساب الخاص بالمحافظات المنشآتاعداد تصور باحتياجات 

  6ابرام وتجديد عقود المدربين بمركز التنمية بمصر الجديدة والصالة المغطاة بمدينة 

 اكتوبر

مالحظاتالمدة إلىالمدة مناسم الشركةاجمالى سنوىاجمالى شهرىاالعمالاسم المنشآالمحافظة

2016/05/01217/4/30شركة كير سرفيس31460377520النظافةاالستاد الرياضياسوان

########2016/07/01بمعرفة المديرية13333160000النظافةمركز التنميةالبحر االحمر
########2016/11/19المصطفي للخدمات49700596400النظافةمركز التنميةالقاهرة
########2016/10/17توت لألمن والنظافة32600391200النظافةالصالة المغطاةأكتوبر

########2016/09/01المصطفي للخدمات69900838800النظافةمركز التنميةجنوب سيناء
########2016/01/01االنتاج الحربي45000540000صيانة وتشغيلمركز التنميةالقاهرة
########2016/07/01ام بي للتجارة 18150217800صيانة وتشغيلحمام السباحةالمنوفية
########2016/07/01ام بي للتجارة 19250231000صيانة وتشغيلالصالة المغطاةالمنوفية

########2016/07/01المتحدة لألعمال 18450221400صيانة وتشغيلالصالة المغطاةالوادي الجديد
########2016/07/17المقاولون العرب21500258000صيانة وتشغيلالصالة المغطاةأكتوبر

########2016/07/01الحمد للتوريدات 17460209520صيانة وتشغيلاالستاد الرياضيبنى سويف
########2016/08/24 محمود حسام الدين1750052500صيانة وتشغيلحمام السباحةسوهاج

########2016/06/01المقاولون العرب82125985500صيانة وتشغيلاالستاد الرياضياالسماعيلية
########2016/07/01المقاولون العرب58400175200صيانة وتشغيلاالستاد الرياضيالسويس
########2016/12/01المقاولون العرب650775800صيانة وتشغيلاالستاد الرياضياسوان

########2016/07/03السنوسي للمقاوالت12800153600صيانة وتشغيلالمالعب الفرعيةالسويس
########2016/07/01المقاولون العرب17600211200صيانة وتشغيلحمام السباحةالفيوم

########2016/06/01شركة القبائل 9000108000االمن والحراسةاالستاد الرياضيجنوب سيناء
########2016/07/01المصطفي للخدمات59900209650االمن والحراسةمركز التنميةجنوب سيناء

5947786713090االجمالى
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 السلبيات 
  إلنجاز التحديث الخاص بالبيانات.تعطيل مشروع منسقي االدارة العامة بالمديريات وذلك 

  م إلدارة وتشغيل المنشآت  2007لسنه  127عقبات ادارية ناتجة عن العمل بالئحة

 الرياضية "تعيق تحقيق المستهدف من خطة االدارة لتعظيم العائدات"

  متابعة شركات الصيانة و النظافة بشكل دور .عدم 

  مساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر العدم. 

  تقوم بعمليات التفتيش والكشح عن األعطال في من المديريات فرق مدربة  وجودعدم

 . المنشآتمرافق 

  بشأن  متابعة االعمال الهندسية بالمنشآت  المختصةانعدام التنسيق بين االدارة واالدارات

بشكل  أعداد خطط توزيع المنشآت والخطة االستثمارية مما يعيق عمل االدارة في

 .متوازن

 التوصيات 
 مع تحقيق أهداف المجلس القومي للرياضة من هدف خدمي إلى هدف "خدمي  تعديل

 " .لهاه المنشآت الرياضية اقتصاد عائد 

  مما يخدم القطاع الخاص ويزيد  2007لسنه  127العمل على االنتهاء من تعديل الئحة

 من فرص تعظيم الموارد للمنشآت.

 .تفعيل مشروع منسقي المديريات 

  أنشاء شركة استثمارية مساهمه إلدارة الموارد والمنشآت الرياضية التابعة للمجلس

 القومي للرياضة.

 التي تحتاج إلى  المنشآتللكشح عن  واإلدارة الهندسية تشكيل لجنة فنية من اإلدارة

 .ودراسة توصياتها صيانة

  ضرورة التأكيد على التنسيق مع اإلدارة العامة لتطوير المنشآت واالدارة العامة

لالستثمار والتمويل  إلعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات االنشائية قبل البدء 

 في تنفياها إلقرار صالحيتها وجدواها االقتصادية

  وضع خطة مستقبلية لتحديث وتحسين أعمال الصيانة بشكل عام. 

  .تطبيق أسس السالمة وحماية البيئة في كافة أعمال التشغيل والصيانة 

  اقتراح سبل وطرق تحسين ومعالجة بعض األخطاء التنفياية والتي ال تظهر إال بعد

 االستعمال. 

  معايير الجودة على تطبيق  بالمنشات الرياضية قادرينأن يكون القائمون على الصيانة

 . المنشآتكفاءة األنظمة والمعدات واألجهزة داخل  رفع تسهم في الشاملة التي

  جارى إعداد دراسة متكاملة لتفعيل منظومة خاصة بصيانة وتامين ونظافة المنشآت

الرياضية وفقا لما هو متاح بالموازنة العامة لإلدارة وكاا ما يمكن تدبيره من إيرادات كل 

 منشآه وفقا لحجم تشغيلها
 


