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مقدمة

سـاهمت الحكومـة يف تأسـيس  القطـاع الريـايض منـذ البدايـة، ومـن األمثلـة أن جميـع األنديـة التنافسـية  يف مسـابقات االتحـاد هـي 

فقـط أنديـة حكوميـة. ومتاشـياً مـع رؤيـة 2030 و رؤيـة وزارة الرياضة إلمناء االقتصـاد الريايض  واسـتحداث فرص جديدة للمسـتثمرين 

السـعودين واألجانـب  وتحسـن الرحلـة التطويريـة يف القطـاع الريـايض عـن طريق اسـتحداث تراخيص جديـدة و هي األنديـة الخاصة  

واألكادمييـات الخاصـة واملراكـز والصـاالت الرياضيـة. وذلـك لتمكـن القطـاع الخـاص مـن الدخـول واملسـاهمة يف املجـال الريـايض عـر 

منافسـات االتحـادات عـى مسـتوى اململكـة وخارجهـا والتدريب عـر األكادمييـات ملختلـف الرياضات.

األهداف:

الرؤية: بناء نظام بيئي ريايض صحي واقتصاد ريايض متكامل و بيئة تنافسية مشجعة داخل وخارج امللعب.

الرسالة: زيادة فرص املشاركة والكفاءة  والفعالية يف خدمات الرتاخيص لتشجيع القطاع الخاص لالستثامر الريايض.

القيم: 

املسؤولية واالهتامم بالكوادر الفنية واإلدارية والالعبن واستشعار حجم الفرص واملنافسة.. 	

النزاهة واألمانة يف التعامالت يف املجال الريايض وفق الضوابط واالحكام املتبعة يف اململكة العربية السعودية.. 	

الشفافية والوضوح يف جميع التعامالت بن اطراف املجال الريايض.. 	

زيادة عدد األندية واالكادمييات

تعزيز مستوى وجودة املنافسة وأداء 
الالعبني يف البطوالت

فرص جديدة لنمو القطاع الريايض

زيادة حجم ونوعية االستثامرات 
املحلية والخارجية
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العمل: رشكاء 

املهام واملسؤوليات لرشكاء العمل:

 وزارة االسـتثامر: يف حال كان املسـتثمر غري سـعودي، يتم الحصول عى موافقة اسـتخراج سـجل تجاري عر التسـجيل يف بوابة 	. 
وزارة االستثامر. 

 هيئـة املنشـئات الصغـرة واملتوسـطة “منشـآت” : توفري حزمة متكاملة مـن الخدمات والرامج واملبـادرات لدعم ومتكن . 	
رواد األعـامل وأصحـاب املنشـآت الصغـرية واملتوسـطة ومنها: تسـهيل الوصـول إىل الحلول التمويليـة، وتنمية القدرات عـر التدريب 

واالستشـارات واإلرشـاد، إضافـة إىل تعزيز االبتكار وتطويـر األعامل.

 املركز الوطني للتنافسية: عرض الئحة الرتاخيص عى منصة تيسري وأخذ رأي العموم. . 	

 اللجنة الوطنية للرتاخيص: موامئة اإلجراءات مع الرتاخيص الحكومية األخرى وتسهيل رحلة املستثمر. . 	

	.    وزارة التجارة: استخراج السجل التجاري. 

	.    وزارة الداخلية: التسجيل يف برنامج شموس ان دعت الحاجة، والتقديم عى رخصة نادي رماية عر منصة أمن. 

	.    وزارة الشؤون البلدية والقروية: مير املستثمر عى الوزارة عند استخراج رخصة نشاط، واستخراج  ترصيح بناء يف حال 

         الرغبة يف بناء منشئة جديدة، ويكون ذلك عر منصة بلدي. 

	.   املركز الوطني للتنافسية	.  وزارة االستثامر

	.   وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 	.   هيئة املنشآت الصغرة واملتوسطة

	.   اللجنة الوطنية للرتاخيص

	.  وزارة التجارة

	.   وزارة الرياضة

	.   وزارة الداخلية

9.   االتحادات الرياضية
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الحوكمة:

يتم تطبيق معيار الحوكمة يف تحديد إستخراج الرخصة من الدوائر الحكومية و اإلتحادات املعنية. 

يتم تحديد معاير الحوكمة من:

	.   وزارة التجارة:

إستخراج سجل تجاري عن طريق موقع وزارة التجارة، واختيار االسم التجاري ومن ثم اختيار نوع املنشأة ونوع النشاط.

	.   وزارة الداخلية:

التسجيل يف برنامج شموس حيث يقوم صاحب املنشأة بالدخول عى موقع التسجيل يف نظام شموس )                                              ( 
ومـن ثـم اختيـار “تسـجيل” وبعـد ذلك تعبئـة جميع املعلومـات والبيانـات الخاصة بـه، ويقوم برفع صـورة من الوثائـق يف املوقع. 

بعد اكتامل التسجيل وحفظ البيانات سوف يقوم النظام آلياً بإصدار رقم مرجعي )يجب حفظ هذا الرقم للمراجعة(.

	.   وزارة الرياضة:

إستخراج رخصة من وزارة الرياضة، وإستيفاء لوائح ورشوط الوزارة.

	.   وزارة الشؤون البلدية و القروية واإلسكان:

إسـتخراج رخصـة موقـع التدريبـات ويتطلـب ذلك وجود رسـم توضيحـي )كرويك( ملوقـع وعنوان املحـل وإحداثياته، وعقـد االيجار 
ورخصـة البنـاء وشـهادة إمتـام البنـاء، وصـورة خارجية لواجهة املحـل، وصورة الوكالـة الرشعية وبطاقـة الوكيل مع األصـل للمطابقة 
اذا كانـت صاحبـة الطلـب امـرأة. ويكـون التقديـم عـر منصـة بلـدي ولالطـالع عى الـرشوط املطلوبـة يف وثيقـة اشـرتاطات املباين 

الرياضيـة الصادرة مـن الوزارة. 

	.   االتحادات الرياضية:

الحصـول عـى  عضويـة النـادي الخـاص أو املوافقـة عـى االكادمييـة. حيـث يتـم التقديـم عـى عضويـة االتحـاد للنادي عـر خدمة 
طلـب العضويـة بعـد اسـتخراج الرخصـة مـن وزارة الرياضة، أو طلب الحصـول عى موافقـة االتحاد لألكادمييات عـر نفس الخدمة 

https://www.mos.gov.sa/ar/nafes/Pages/default.aspxمن موقـع نافس.

www.Shomoos.com.sa
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املستثمر: رحلة 

خارطــة الطريق إلســتخراج رخصة نادي خاص

1.          إستخراج سجل تجاري لرشكة من وزارة التجارة.

2.          التسجيل يف برنامج شموس تحت وزارة الداخلية.

3.          التسجيل يف منصة نافس الستخراج رخصة من وزارة الرياضة ، ويتم تجديدها كل سنتن.

4.          التقدم بطلب اصدار رخصة موقع جديد من الشؤون البلدية والقروية واإلسكان يف حال االنشاء 

              عر منصة بلدي، ويف حال استئجار موقع جاهز ال تلزم هذه الخطوة. 

5.          التقدم بطلب ترصيح نشاط من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، ملامرسة النشاط.

6.          التقدم للحصول عى العضوية من اإلتحاد املعني ، ويتم تجديدها كل سنة.

خارطة الطريق إلســتخراج رخصــة أكادميية خاصة 

1.         إستخراج سجل تجاري لرشكة من وزارة التجارة.

2.         التسجيل يف برنامج شموس تحت وزارة الداخلية.

3.          التسجيل يف منصة نافس الستخراج رخصة من وزارة الرياضة، ويتم تجديدها كل سنتن.

4.        التقدم بطلب اصدار رخصة موقع جديد من الشؤون البلدية والقروية واإلسكان يف حال االنشاء عر 

           منصة بلدي، ويف حال استئجار موقع جاهز ال تلزم هذه الخطوة. 

5.         التقدم بطلب ترصيح نشاط من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، ملامرسة النشاط.

6.        الحصول عى املوافقة من اإلتحاد املعني ، ويتم تجديدها كل سنة.

آلية طلب السجل التجاري )املدة – يوم واحد(:

الدخول عى رابط وزارة التجاره التالية: 1. 

استكامل اإلجراءات كام هو موضح يف املوقع االلكرتوين لوزارة التجارة. 2. 

آلية التسجيل يف برنامج شموس )املدة – يوم واحد(:

1.      الدخول عى الرابط التايل: 

2.     استكامل اإلجراءات كام هو موضح يف املوقع االلكرتوين لرنامج شموس. 

آلية التقدم عىل الرتخيص االستثامر األجنبي:

1.    الضغط عى الرابط التايل: 

2.    استكامل اإلجراءات كام هو موضح يف املوقع االلكرتوين لوزارة االستثامر.

آلية طلب رخصة وزارة الرياضة )املدة – يوم واحد(:

تقديم طلب إصدار رخصة عر بوابة نافس                                                                                                                     

عر التسجيل يف املوقع، واختيار الرياضة املحددة واستيفاء الرشوط املوجودة يف اللوائح ورفع املتطلبات. 

https://ecr.mci.gov.sa/Land?returnUrl

 https://www.mos.gov.sa/ar/nafes/Pages/index.html

www.Shomoos.com.sa

 https://eservices.sagia.gov.sa/sagiastorefront/sagia/ar/login#register-apply
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الحصول عىل الرتخيص )املدة - يوم واحد(:

آلية املتابعة و التفتيش:

1.     التفتيش من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية و املديرية العامة للدفاع املدين، الشرتاطات املباين، للتقدم عى رخصة موقع جديد 

       الرجاء الضغط عى  

2.    التفتيش من قبل اتحاد اللعبة، لإلشرتاطات الفنية عند التقدم بطلب العضوية لالتحاد وذلك بحسب نوع الرياضة واملتطلبات، يكون 

      التنسيق مع االتحاد لجدولة زيارة ميدانية. 

آلية عمل االتحادات:

أن يكون النادي أو االكادميية مستويف جميع االشرتاطات املوجودة يف الالئحة الفنية الصادرة من االتحاد. 

1.    لكل إتحاد لوائحه الخاصة وميكن االطالع عليها يف موقع نافس قبل التقدم عى الطلب. 

2.   لوائح األندية الخاصة مختلفة عن األكادمييات ويلزم استيفاء الرشوط يف كل الئحة يف حال الرغبة عى التقدم للنادي واألكادميية سويا. 

الفني:  الدعم 
يف حـال وجـود مشـاكل تقنيـة ملوقـع نافـس، ميكـن رفع شـكوى وفتـح تذكرة ملعالجـة الطلب عر منصـة صوتك الخاصـة بـوزارة الرياضة، 

وسـوف يتـم التواصل معكم لحل املشـكلة. 

صوتك: منصة 
منصـة صوتـك متكـن املسـتثمرين من إرسـال طلبات دعم االعـامل واالستفسـارات وتقديم الشـكاوى واملقرتحات، والتقدم بطلبـات الدعم 

الفنـي بشـكل كامـل مـن خـالل قنـوات وطـرق إضافيـة إىل أن النظـام ميّكن الجهـات املقدمة للخدمـات والدعم مـن التواصـل املبارش مع 

املسـتفيدين حسـب نـوع املشـكلة، إمـا عـن طريق املوقـع أو الرسـائل الريدية وذلـك لتقديم الدعم بـأرسع وأفضـل طريقة متاحة.

يجب اكامل التسـجيل عى موقع الوزارة، وسـيتم تحويلك اىل مسـاحة العمل ومن القامئة اليمنى ميكن رفع البالغ أو االستفسـار بالنقر عى 

شـكوى أو بالغ ومن ثم تعبئة النموذج و ارسـاله.  ثم تعبئة النموذج وارسـاله عن طريق الرابط التايل 

والرسية: الخصوصية 
انقر هنااعتامد وثيقة الخصوصية والرسية املعمول بها  -  )وثيقة حامية املستهلك(.

https://balady.gov.sa/Services/Terms?id=23

https://sotek.gsa.gov.sa/
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الشائعة: األسئلة 

 إذا كان املسـتثمر ميلـك أكـر مـن ترخيص ألكـر من رياضه، هل يجب ان تكون جميع األلعاب تحت مسـمى واحد ويف 

نفـس املكان او املقر؟ 

ج. ميكن ان تكون كل لعبه تحت مسمى مختلف، وميكن ان تكون املقرات مختلفة.

س. هل التامني عىل الرياضيني الزامي لألكادمييات واألندية والصاالت؟

ج. ال، ليسـت إلزاميـة وميكـن للمسـتثمر توفـري التأمـن لحاميـة الالعبـن، ونقـرتح ذلـك لعـدم التكفـل باملصاريـف العالجيـة يف 
املسـتقبل عنـد وقـوع إصابـة السـمح اللـه. وتتوفـر البوليصـان عنـد بعـض رشكات التأمـن حيـث ميكـن اختيـار األنسـب لكـم. 

س. هل ميكن ملؤسسة او رشكة بيع الترصيح / الرخصة الحقا؟

ج. ال، ال ميكن بيعه ألي جهة أو شخص. ميكنكم إلغاءه.

س. كيفية ترخيص االكادمييات املوجودة الغر مرخصة؟
ج. بعـد طلـب السـجل التجـاري مـن وزارة التجـاره والتسـجيل يف شـموس، يتـم تقديم الطلـب الكرتونياً  كمسـتثمر جديـد. و بعد 

اسـتيفاء رشوط وزارة الرياضـة يتـم الحصـول عـى الرخصة.

س. كيفية ضبط املسابقات التي ال ترخص من االتحاد؟
ج. يجـب عـى أي نـادي أو أكادمييـة إبـالغ اإلتحـاد املعني بأي مسـابقة أو فعالية تقوم بهـا. إذا مل يتم ذلك سـوف يطبق العقوبات 

الالزمة. والجزاءات 

س. ما الفارق االسايس بني االكادميية والنادي؟

ج. األنديـة تنافسـية حيـث تتيـح رخصـة النـادي بالدخـول يف مسـابقات االتحـاد للفريـق األول وهـي رشط للدخول يف املسـابقات. 
ويتـم التنسـيق يف دخـول املنافسـات حسـب اشـرتاطات العضويـة لكل اتحـاد. أمـا األكادميية يكون تركيزها األسـايس عـى التدريب 

وميكـن الدخـول يف بعض املنافسـات حسـب رشوط االتحاد.

س.  هل الرسوم سنوية؟

ج. رسـوم  وزارة الرياضـة كل سـنتن، ولكـن تـم اعفـاء رسـوم وزارة الرياضـة يف الوقـت الحـايل تسـهيال للمسـتثمرين بحكم ظروف 
الجائحـة. أمـا بالنسـبة لرسـوم العضويـة يف االتحـاد لألندية واألكادمييات فهي تدفع بشـكل سـنوي عند التقـدم والتجديد، وتختلف 

قيمـة املقابـل املايل حسـب كل اتحاد. 

س. ما هو نوع االرض للرتخيص )تجاري، زراعي، سكني(؟

ج. الرتخيص لألرايض التجارية، وبعض األرايض الزراعية التي تستويف رشوط وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
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س. ماهي طريقة او إمكانية دخول مسـتثمر جديد يف نادي خاص بعد تأسيسـه، هل البد من اسـتخراج ترصيح جديد 
او فقط إضافة املسـتثمر الجديد من قبل وزارة التجارة؟

ج. التعديـالت عـى ملكيـة الرشكـة يتـم حسـب أنظمـة وزارة التجـارة يف نظـام الرشكات حسـب نـوع الرشكـة املختـارة، ويتم ذلك 
عـر وزارة التجارة.

س. هل هناك مساعدات من الوزارة لألندية الخاصة يف الصيانة مثل االندية الحكومية؟
ج. ال يوجد دعم خاص بصيانة املنشآت. 

س. ما هي رشوط اختيار اسم النادي او االكادميية الخاصة؟

ج. بحسب رشوط االتحاد لكل لعبة وأنظمة حقوق امللكية الفكرية. 

س. هـل ميكـن أن يكـون للنـادي صالة رياضية؟ هل ميكن أن يكون لألكادميية نادي؟ هل ميكن أن يكون للنادي الريايض 
أكادميية؟

ج. ميكـن ان تحتـوي األنديـة واالكادمييـات عـى صـاالت رياضية، وميكن للنادي ان يحتـوي عى أكادمييات وال ميكـن لألكادمييات ان 
تحتـوي عـى انديـة. يتـم تقديم طلـب رخصة منفصل لكل نوع، وميكن اسـتخدام نفس املنشـأة يف حال مطابقـة رشوط االتحادات. 

س. هل يسمح باملستثمرين الغر سعوديني؟

ج. نعم يسمح لهم بإصدار الرتاخيص التي يرغبون بها بعد استيفاء رشوط وزارة االستثامر. 

س. هل تنطبق رضائب وزارة االستثامر  عىل املستثمرين األجانب املشاركني يف نافس؟

ج. نعم يجب عى جميع املستثمرين األجانب أن ميروا بنفس العملية مع الهيئة العامة لالستثامر. 

س. من هو داعم ملرشوع نافس؟

ج. وزارة الرياضـة بشـكل رئيـي، وهيئـة املنشـآات الصغـرية واملتوسـطة يف حـال كانت الرشكة مؤهلـة للدعم وقد تم التنسـيق مع 
جميـع الجهـات املذكـورة أعـاله وكلهم يقدمـون الدعم عند تقديـم الطلب أو يف املرحلة التشـغيلية. 

التواصل: قنوات 

وللدعم الفني عند التقدم عرب منصة نافس يكون عن طريق خدمة صوتك بعد التسجيل.

www.mos.gov.sa/nafes خالل املوقع اإللكرتوين. 

nafes@mos.gov.saالربيد اإللكرتوين. 

انقر هنا

https://sotek.gsa.gov.sa/



