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 اإلدارات المركزية 

 اإلدارة المركزٌة لشإن مكتب الوزٌر1.

 اإلدارة المركزٌة للرلابة والمعاٌٌر2.

 اإلدارة المركزٌة للخدمات المساعدة3.

 اإلدارة المركزٌة لألداء الرٌاض4ً.

 اإلدارة المركزٌة للتنمٌة الرٌاضٌة5.

 اإلدارة المركزٌة لالستثمارات الرٌاضٌة6.

 اإلدارة المركزٌة للطب الرٌاض7ً.
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 األهداف العامة لوزارة الشباب والرياضة
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 من متكاملة منظومة توفٌر خالل من المواطنٌن معٌشة مستوى تحسٌن1.

 .المستدامة التنمٌة ذات الرٌاضٌة المرافك

 ممارسة ثمافة نشر خالل من المصري للمجتمع الرٌاضٌة التنمٌة2.

 .والجامعات المدارس فً الرٌاضٌة الممارسة لاعدة وتوسٌع الرٌاضة

 .الصحً النمط تحسٌن3.

 المشاركات أداء وتطوٌر وتعزٌز ورعاٌتهم رٌاضٌا   الموهوبٌن اكتشاف4.

 .والدولٌة واالللٌمٌة المحلٌة البطوالت فً المصرٌة

 والتدرٌب والتؤهٌل الرٌاضً المجال فً األداء وشفافٌة الحكومٌة اإلدارة5.

 .الرٌاضٌة المدرات وتنمٌة

 وترشٌد الذاتً للتموٌل وصوال   الرٌاضٌة الهٌئات فً الموارد تنمٌة6.

 .مرتفع نمو معدل وتحمٌك االنفاق



 (ديسمرب  –نىفمرب  –أكتىبز  )تبعا لألهذاف العامت خالل أشهز  (  وعذداملستفيذينالربامج املذرجت ) عذد 
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 أوال جمال الربامج واألنشطت الزياضيت

امجعدد  االهداف م  ما تم تنفيذه البر
عدد 

  المستهدفي   
  عدد المستفيدين

 الفعلي  

1 
التنمية الرياضية للمجتمع المرصي من خالل نشر 
ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة 

ي المدارس والجامعات
 
 .الرياضية ف

25 20 110,905 110,897 

 3,080 3,080 9 6 .تحسي   النمط الصحي  2

3 
 ورعايتهم وتعزيز وتطوير 

ً
اكتشاف الموهوبي   رياضيا

ي البطوالت المحلية 
 
أداء المشاركات المرصية ف

 .واالقليمية والدولية
2 1 1,522 1,522 

4 
ي 

ي المجال الرياض 
 
اإلدارة الحكومية وشفافية األداء ف

 .والتأهيل والتدريب وتنمية القدرات الرياضية
33 25 525 500 

5 
 للتمويل 

ً
ي الهيئات الرياضية وصوال

 
تنمية الموارد ف

ي وترشيد االنفاق وتحقيق معدل نمو مرتفع
 
 .الذات

4 0 0 0 

 115,999 116,032 55 70 اإلجمالـــــــــــــــــي 
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 ثانيا جمال املنشآث الزياضيت

 (ديسمرب  –نىفمرب  –أكتىبز  )خالل أشهز  الزئيسيت وما مت االنتهاء من تنفيذه املشزوعاث االنشائيت مجايل عذد إ

 الهدف م
وعات  عدد المشر
   االنشائية الرئيسية

ي المنشآت عدد 
  تم الت 

 االنتهاء من تنفيذها

تحسي   مستوى معيشة المواطني   من خالل توفب  منظومة متكاملة  1
 18 مشزوع 68 .من المرافق الرياضية ذات التنمية المستدامة

 18 68 اإلجمالـــــــــــــــــي 



 نسبة التنفٌذ اإلدارة المنفذة  المنشآتأهم 

بالعاصمة اإلدارٌة  ةالرٌاضٌ المدٌنة

 الجدٌدة
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 

100  % 

 جاري إجراءات التسلٌم

إنشاء الصالة المغطاة وممر االتحاد 

المصري لكرة الٌد واألكادٌمٌة 

 أكتوبر 6االفرٌمٌة لكرة الٌد بمدٌنة 

 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 

100  % 

 جاري إجراءات التسلٌم

إنشاء الصالة المغطاة لكرة الٌد بستاد 

 الجٌش ببرج العرب
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 

100  % 

 جاري إجراءات التسلٌم

مستوى معٌشة المواطنٌن من خالل توفٌر منظومة متكاملة من المرافك الرٌاضٌة تحسٌن 

 ذات التنمٌة المستدامة
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مستوى معٌشة المواطنٌن من خالل توفٌر منظومة متكاملة من المرافك الرٌاضٌة تحسٌن 

 ذات التنمٌة المستدامة
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اإلدارٌة الجدٌدةبالعاصمة المدٌنة الرٌاضٌة  اإلدارٌة الجدٌدةبالعاصمة المدٌنة الرٌاضٌة    

أكتوبر 6الٌد بمدٌنة لكرة الصالة المغطاة   الصالة المغطاة لكرة الٌد بستاد الجٌش ببرج العرب 



 نسبة التنفٌذ اإلدارة المنفذة  أهم المنشآت

 الصالة المغطاة لكرة الٌد بإستاد الماهرة
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 

100  % 

 جاري إجراءات التسلٌم

مشروع انشاء حمام السباحة االولٌمبً 

 بنادي روٌال الرٌاضً
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 
85  % 

حمام السباحة االولٌمبً بمركز التنمٌة 

 الرٌاضٌة بمصر الجدٌدة بشٌراتون
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 
85  % 

تطوٌر حمام السباحة االولٌمبً بالمركز 

 االولٌمبً بالمعادي
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 
85  % 

 انشاء حمام السباحة التدرٌبً بنادي بٌال 
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 

100  % 

 جاري إجراءات التسلٌم

تحسٌن مستوى معٌشة المواطنٌن من خالل توفٌر منظومة متكاملة من المرافك الرٌاضٌة 

 ذات التنمٌة المستدامة
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تحسٌن مستوى معٌشة المواطنٌن من خالل توفٌر منظومة متكاملة من المرافك الرٌاضٌة 

 ذات التنمٌة المستدامة
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 الصالة المغطاة لكرة الٌد بإستاد الماهرة
حمام السباحة االولٌمبً بمركز التنمٌة الرٌاضٌة بمصر 

 الجدٌدة بشٌراتون

 تطوٌر حمام السباحة االولٌمبً بالمركز االولٌمبً بالمعادي



 نسبة التنفٌذ اإلدارة المنفذة  أهم المنشآت

 بنادي الشمس المنازالتتطوٌر صالة 
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 

100  % 

 جاري إجراءات التسلٌم

 انشاء مدرجات نادي منٌة النصر
 الرٌاضٌة االدارة المركزٌة لالستثمارات

 اإلدارة العامة لتطوٌر المنشآت 

100  % 

 جاري إجراءات التسلٌم

تحسٌن مستوى معٌشة المواطنٌن من خالل توفٌر منظومة متكاملة من المرافك الرٌاضٌة 

 ذات التنمٌة المستدامة
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 نادي منٌة النصر



 اإلدارة المنفذة  الهدف البرامجأهم 

برنامج محاكاة دورة األلعاب األولمبٌة للطفل 

" النسخة الثانٌة "المصري   

 تهٌئة النشء نفسٌا وبدنٌا واجتماعٌا 
 زٌادة روح االنتماء والتواصٌل بٌن

 شباب 

 "اإلدارة المركزٌة للتنمٌة الرٌاضٌة "

 اإلدارة العامة للتعلٌم العام واألزهري

 بالمشاركة مع اإلدارة المركزٌة للطالئع 

 المحافظات الحدودٌة أولمبٌاد

 تهٌئة النشء نفسٌا وبدنٌا واجتماعٌا 
 زٌادة روح االنتماء والتواصٌل بٌن

 شباب المحافظات الحدودٌة 

 "اإلدارة المركزٌة للتنمٌة الرٌاضٌة "

 اإلدارة العامة للتعلٌم العام واألزهري

 بالمشاركة مع اإلدارة المركزٌة للطالئع 

التنمية الرياضية للمجتمع المرصي من خالل نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة 
ي المدارس والجامعات

 
 الممارسة الرياضية ف

النسخة "برنامج محاكاة دورة األلعاب األولمبٌة للطفل المصري 

" الثانٌة   أولمبٌاد المحافظات الحدودٌة 
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 اإلدارة المنفذة  الهدف أهم البرامج

اللماء الرٌاضً التروٌحً لطلبة وطالبات 

 الكلٌات المتخصصة 

مهارات طالب وطالبات الكلٌات  تنمٌة

المتخصصة فً اعداد وتصمٌم تنفٌذ 

 األلعاب التروٌحٌة

 "اإلدارة المركزٌة للتنمٌة الرٌاضٌة "

 الطالبً اإلدارة العامة للنشاط

 اللماء الرٌاضً ألولمبٌاد الفتاه الجامعٌة 
 "الرٌاضة.. عودة " تحت شعار

 تمكٌن الفتاة من ممارسة الرٌاضة
 "اإلدارة المركزٌة للتنمٌة الرٌاضٌة "

 اإلدارة العامة للنشاط الطالبً

التنمية الرياضية للمجتمع المرصي من خالل نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة 
ي المدارس والجامعات

 
 الممارسة الرياضية ف

 اللماء الرٌاضً التروٌحً لطلبة وطالبات الكلٌات المتخصصة 
 تحت شعار اللماء الرٌاضً ألولمبٌاد الفتاه الجامعٌة 

 "الرٌاضة.. عودة "
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 اإلدارة المنفذة  الهدف أهم البرامج
تنفٌذ ورشة عمل فً اطار مبادرة صحتن فً لٌالتن 

 للفتٌات من المرحلة الجامعٌة بعنوان

بمحافظة االسكندرٌة" بؤنفسنا نعدل سلوكنا"   

تعدٌل بعض السلوكٌات والظواهر السلبٌة فً 

 المجتمع الى السلون االٌجابً
 اإلدارة العامة للمرأة وتكافإ الفرص

المشاركة فً فعالٌات مإتمر رٌاضة المرأة العربٌة 

ٌوم لمناهضة العنف ضد المرأة  16النسخة الثانٌة خالل 

" معا لمكافحة العنف ضد المرأة "ة بعنوان   

مواجهة العنف الذي تتعرض الٌة المرأة فً المجال 

 الرٌاضً والحصول على كافة حمولها
 اإلدارة العامة للمرأة وتكافإ الفرص

 تحسي   النمط الصحي 

نعدل سلوكناورشة عمل بؤنفسنا   فعالٌات مإتمر رٌاضة المرأة العربٌة النسخة الثانٌة  
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 اإلدارة المنفذة  الهدف أهم البرامج

انًشزوع انقىيً نهًىهبت وانبطم 

 األونًٍبً

كخشاف انؼناصز انًخًٍشة رٌاضٍا ين إ

خًٍغ يحافظاث اندًهىرٌت وانخقائهى 

ورػاٌخهى طبٍا وفنٍا وبذنٍا ححج 

 اشزاف ػهًً وفنى

 االدارة المركزٌة لالداء الرٌاضً

 الداراة انؼايت نبزايح انًىهبت انزٌاضت 

اكتشاف الموهوبٌن رٌاضٌا  ورعاٌتهم وتعزٌز وتطوٌر أداء المشاركات المصرٌة فً 

 البطوالت المحلٌة واالللٌمٌة والدولٌة

والواعدٌنالمشروع المومً للناشئٌن   
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 اإلدارة المنفذة  الهدف أهم البرامج

ححىٌم انًكخبت انخاصت باإلدارة انؼايت 

نهبحىد انى يكخبت يزكشٌت رٌاضٍت 

 بدًهىرٌت يصز انؼزبٍت 

خذب انًؤسساث انحكىيٍت أو 

انخدارٌت نزػاٌت خذياث وأنشطت 

انًكخبت انزٌاضٍت كًكخبت يخخصصت 

وقىيٍت واألونى ين نىػها يحهٍاً 

وإقهًٍٍاً وحقذٌى خذيت يًٍشة نهباحثٍن 

 انزٌاضىفً انًدال 

 االدارة انًزكشٌت نهخذياث انًساػذة

 نهبحىد وانًكخباث انؼايت االداراة

 ع.و.جورش ػًم فً خًٍغ يحافظاث   

نهًىضىػاث انًخخهفت انخً حخذو احخٍاخاث 

 كم يحافظه ػهى حذي

أهًٍت دور انزٌاضت فً يؼاندت قضاٌا 

 انًدخًغ
 ين خالل خؼم انزٌاضت أسهىب حٍاة

نفٍزوص  االحخزسٌتواإلخزاءاث 

 كىرونا 

 االدارة انًزكشٌت نهخذياث انًساػذة

 نهبحىد وانًكخباث انؼايت االداراة

نشز انىػً انخثقٍفً انصحً انزٌاضً  إػذاد نشزاث حثقٍفٍت خذٌذة ويسخحذثت   

 االدارة انًزكشٌت نهخذياث انًساػذة واالخخًاػً بٍن أفزاد انًدخًغ

 نهبحىد وانًكخباث انؼايت االداراة

ي والتأهيل والتدريب وتنمية القدرات 
ي المجال الرياض 

 
اإلدارة الحكومية وشفافية األداء ف

 الرياضية
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 وسارة الشباب والزياضت 

 اإلدارة املزكشيت للتخطيط واملتابعت 


