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برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل  بــن ســلمان آل ســعود أميــر منطقــة المدينــة 

المنــورة تنظــم جائــزة المدينــة المنــورة لــأداء الحكومــي المتميــز " دوري التميــز لفــرق أحيــاء المدينــة المنــورة 

ــه احتضــان هــذه الفئــة الغاليــة مــن  "  انطالقــا مــن اهتمامهــا بالشــباب ورعايتهــم  والــذي  تســعى مــن خالل

ــق  ــة لتحقي ــم التربوي ــرس القي ــة ، وغ ــم الرياضي ــراز قدراته ــات وإب ــبة إلثب ــرص المناس ــم الف ــع بمنحه المجتم

ــاد  ــل يف إيج ــكل فاع ــاهم بش ــركات لتس ــات والش ــن المؤسس ــدد م ــاركة ع ــم ، بمش ــة لديه ــم اإليجابي المفاهي

بيئــة حاضنــة للشــباب والتنميــة يف المنطقــة .
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المدينــة المنــورة يلقبهــا المســلمون "طيبــة الطيبــة" أول عاصمــة يف 

تاريــخ اإلســالم، وثانــي أقــدس األماكــن لــدى المســلمين بعــد مكــة. يه 

المركــز اإلداري لمنطقــة المدينــة المنــورة الواقعــة غــرب المملكــة العربيــة 

اعتبــارات  لعــدة  متميــز  شــأن  المنــورة  المدينــة  ولمنطقــة  الســعودية 

اســتراتيجية ودينيــة واقتصاديــة محليــة وإقليميــة وعالميــة
مساحة المدينة المنورة 

حوالي 589 كم2
عدد سكان المدينة حوالي 

1,200,000 نسمة
تنقسم المدينة المنورة 

إلى 25 حًيا إدارًيا 
عدد محافظات إمارة 
المدينة 9 محافظات

عدد شباب المدينة
401441
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نبذة تعريفية
تعــد الرياضــة مــن أهــم وســائل جــذب الشــباب والترويــح عنهــم وإكســابهم 

اللياقــة البدنيــة والــروح المعنويــة ، ومــن أبــرز تلك الرياضــات كرة القــدم اللعبة 

الشــعبية األوىل التي تســتهوي الشــباب والناشــئة ، ومن هنا تتجدد انطالقة 

دوري التميــز بنســخته الثالثــة والــذي إىل االرتقــاء بمســتوى كــرة القــدم يف 

التــي تهــم الشــباب ومشــاركتهم يف  الرياضيــة  االحيــاء وتعزيــز األنشــطة 

تطويــر اهتماماتهــم مــن خــالل اســتثمار طاقــات شــباب المنطقة ضمــن إطار 

فعــال ومنظــم ، ويســاهم هــذا الــدوري دورًا كبيــرًا يف تحفيــز شــباب المنطقــة 

واكتشــاف المواهــب والتنافــس يف المجــال الرياضــي

بداية الفعالية :
يوم األحد   1 ابريل 2019 م
الموافق 24 رجب 1440 هـ

مدة الفعالية : 
33 يومًا

مكان الفعالية :
المدينة المنورة

الفئة المستهدفة :
شباب المدينة المنورة
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أهداف البطولة
دعم الشباب ومنحهم الفرص المناسبة إلثبات وإبراز قدراتهم بالمنافسات الرياضية.	 

نشر وتعزيز دور الرياضة وترسيخ ثقافتها من منطلق أهميتها للشباب	 

االرتقاء بمستوى رياضة أحياء المدينة .	 

غرس القيم التربوية و تحقيق مفاهيم ايجابية عند الشباب.	 

توثيق العالقات بين شباب المدينة .	 

اشغال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع و الفائدة .	 

ايصال رسائل توعوية لجميع المشاركين العبين و اداريين و جماهير.	 

11

آلية البطولة :
عدد الفرق المشاركة 25 من جميع أحياء المدينة المعتمدة لدى رابطة فرق األحياء .	 

عدد المجموعات :5	 

تقسم الفرق اىل 5 مجموعات من خمس فرق.	 

عدد مباريات الدور التمهيدي 50 مباراة .	 

عدد مباريات االدوار النهائية 9 مباراة .	 

عدد جميع مباريات البطولة 59 مباراة.	 

تقام البطولة يف مالعب نادي أحد .	 
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المؤتمــر الصحفــي : إقامــة مؤتمــر صحفــي باســتضافة الجهات المشــاركة 

والراعيــة واإلعالمييــن إلبــراز تدشــين وآليــة دوري التميــز لعــام 2019 .

الفعاليات واألنشطة

أمــارة  بتشــريف وكيــل  مبــارة  أول  افتتــاح  : ويتضمــن  االفتتــاح  حفــل 

المنطقــة وممثــي الجهــات الحكوميــة والجهــات الراعيــة والمشــاركة .

المبارايــات : وتتضمــن البطولــة  96 مبــاراة  بيــن 40 فريقــا مــن جميع أحياء 

المدينــة المنورة .

مقابــالت مــع الالعبين : إتاحــة الفرصة لالعبي الفــرق والمدربيــن واإلداريين 

والمشــاركين  بالتعبيــر عــن  آرائهــم وانطباعتهم عن الفعاليــة والمبارة .

القصيــرة  اللقــاءات  مــن  لمجموعــة  مخصصــة  زاويــة  التميــز:  اســتديو 

والمتنوعــة مــع مجموعــة مــن الشــخصيات المشــهورة وذات تأثيــر  يف 

الســاحة الرياضيــة واإلعالميــة .

ــز القيمــة لفــرق المراكــز األوىل وســحوبات  ــز : مجموعــة مــن الجوائ الجوائ

دوريــة  تقــدم لجماهيــر الفعاليــة بهــدف تشــجيع الشــباب  .

الحفــل الختامــي : ويتضمــن اختتــام آخــر مبــارة بتشــريف وكيــل أمــارة 

الراعيــة  الجهــات  وتكريــم  الحكوميــة  الجهــات  وممثــي  المنطقــة 

والمشــاركة ، ممــا يعــد فرصــة كبيــرة إلظهــار المؤسســات وبنــاء عالقــات 

. مســتقبلية
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28 مارس
21 / رجب

المؤتمر الصحفي

1 أبريل
24 / رجب

حفل االفتتاح

2 أبريل - 1 مايو
25 رجب - 26 شعبان

المبارايات
مقابالت مع الالعبين استديو التميز

 

2 مايو
27 / شعبان

الحفل الختامي
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المباريات

ــات  ــع مجموع توزي
دوري التميــز

المجموعة 
األوىل

1
2
3
4
5

21
22
23
24
25

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

المجموعة 
الخامسة

المجموعة 
الثانية

المجموعة 
الثالثة

المجموعة 
الرابعة

17
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الجوائز

توفير ميداليات ذهبية و فضية للفرق والالعبين الفائزين بشعار دوري التميز.

أفضل العب :المركز الثاني :المركز األول :

هداف البطولة :

أفضل حارس : 

فريق التميز :

كأس البطولة	 
ميداليات ذهبية	 
عشرون ألف ريال	 

ميداليات فضية	 
عشرة آالف ريال	 

أفضل العب :  	

ميداليات ذهبية	 

ميداليات ذهبية	 

ميداليات ذهبية	 

توفير الجوائز للجماهير طيلة مباريات الدوري :

	     سيارة للمباراة النهائية
TV شاشات  	

	       أجهزة الب توب محمول.
	         أجهزة جواالت.

	     تذاكر سفر سياحية
	         جوائز متعددة جاذبة للجماهير.

19
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وسائل جذب الجماهير

توزيع كوبونات عىل الجماهير لدخول السحب :  •

يف أماكن تواجد الشباب ) المدراس – المقايه – المالعب (   	  

توزيع كوبونات عىل الفرق المشاركة لتوزيعها عىل مشجعيها ويكون السحب يف الملعب بشرط حضور صاحب الكوبون   	  

إعالن عن جائزة مالية قيمة ألفضل رابطة مشجعة   •

عمل مسيرة بالسيارات والدبابات تجوب المدينة وأماكن تجمعات الشباب تحمل إعالم الدوري  	

وجود دمية رياضية مرحة أوقات المباريات   	

ألعاب ومسابقات حركية ياضية للجمهور بين الشوطين وبين المباريات  	

سحوبات عىل جوائز قيمة ) جواالت – البتوبات – بطائق شحن ونت – قسائم شرائية (  	

عروض ) دبابات – سيارات معدلة – ألعاب خفة الحركة – مهارات حركية (  	

استضافة العبين قدامى وشباب من مشاهير مواقع التواصل االجتماعي الرياضيين   	

التصوير والتوثيق صورة وفيديو ونشرها بين الشباب يف مو اقع التواصل عن طريق اللجنة الرياضية   	

وجود مكتب آلراء ومالحظات الجمهور مع حل المشاكل إن وجدت  	

توفير شاشة عمالقة لعرض أجمل األهداف وإعادتها أثناء المباريات إعتبارًا من األدوار النهائية   	

اإلعالن عن طريق رسائل sms لسكان االحياء الذين قرب موعد مشاركة فريقهم  يف البطولة   	

وضع اعالن يف السناب شات لسكان االحياء الذين قرب موعد مشاركة فريقهم  يف البطولة  	

وضع بوسترات يف الجامعات والكليات لإلعالن عن األدوار النهائية   	

21
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الحملة التسويقية 

عمل لوحات إعالنية عىل أطراف الملعب مقاس 5×1.25 م وجهين  لكامل الملعب	 

إضافة شعار الرعاة عىل بطاقات اللجان 	 

بنر مع كل فريق يحمل اسمه مع الرعاة يفرد من قبل الفريق قبل بداية المباراة 	 

وضع شعارات الرعاة عىل حافالت الجماهير	 

وضع شعارات الرعاة ضمن مسيرات السيارات والدبابات قبل افتتاح الدوري	 

وضع شعارات الرعاة عىل منصة التحكيم ودكة االحتياط ودكة الجهاز اإلداري 	 

وضع شعارات الرعاة عىل شاشة العرض العمالقة أثناء دوري األربعة والنهائي	 

وضع شعارات الرعاة عىل كوبونات الجماهير الخاصة بالسحب	 

وضع شعارات الرعاة عىل أطقم فريق التنظيم والجهاز اإلداري والحاكم	 

اإلشادة بالرعاة أثناء التعليق يف المباريات 	 

السماح للرعاة بتوزيع إعالناتهم بروشورات أ عينات أثناء المباريات	 

تكريم الرعاة  يف الحفل الختامي	 

وضع اسم الرعاة  يف الرسائل االلكتروني	 

وضع الشعار يف إعالنات الطرق	 

وضع الشعار يف ترويج واعالم السوشل ميديا	 

وضع الشعار  يف مكان الفعالية عىل جميع المطبوعات	 

وضع الشعار يف الموقع االلكتروني  لجائزة التميز	 

وضع الشعار يف التقرير المطبوع الختامي	 

وضع الشعار يف التقرير المرئي الختامي	 

وضع الشعار يف البنر الخاص باستديو التميز لالستضافات اإلعالمية	 

عرض اعالن يف الحفل الختامي	 

استضافة مشارك من قبل ا لراعي يف مقابلة إعالمية يف الحفل الختامي	 

23استضافة متحدث رئيسي من قبل الراعي يف الحفل الختامي	 



25 24

الجهات المشاركة

الناقل التلفزيوني الشريك اإلذاعي

الشريك اإلعالمي

الشريك اللوجستي
تكريم يف الحفل الختامي

وضع الشعار يف حافالت الفعاليات

وضع شعار  ضمن  منصة التحكيم ودكة االحيتاط

وضع الشعار يف كوبونات السحب

وضع الشعار يف الرسائل االلكتروني

وضع الشعار يف إعالنات الطرق

وضع الشعار يف ترويج واعالم السوشل ميديا

اإلشادة أثناء التعليق  يف المباريات

وضع الشعار  يف مكان الفعالية عىل جميع المطبوعات

وضع الشعار يف الموقع االلكتروني  لجائزة التميز

وضع الشعار يف التقرير المطبوع الختامي

وضع الشعار يف التقرير المرئي الختامي

حمل الشعار ضمن مسيرة افتتاح البطولة

وضع الشعار عىل اللوحات االعالنية أطراف الملعب

وضع الشعار يف البنر الخاص باستديو التميز لالستضافات اإلعالمية

وضع الشعار عىل أطقم العبي الفرق

عرض اعالن يف الحفل الختامي

استضافة مشارك من قبل ا لراعي يف مقابلة إعالمية يف الحفل الختامي

استضافة متحدث رئيسي من قبل الراعي يف الحفل الختامي

المزايا
حصريذهبيةفضية بالتينية الماسية

750.000 150.000 100.000 70.000 30.000

خيارات الرعاية
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المزايا

27

جوائز السحوبات 
الدورية

100.000

أطقم العبي 
الفرق

50.000
مقر إقامة

المؤتمر الصحفي
5.000

رعاية  تذاكر 
وإقامة  استضافة 

المشاهير
10.000

ضيافة المؤتمر 
الصحفي
5.000

الرسائل 
االلكترونية
7.500

تأمين مستلزمات 
حفل التدشين
5.000

مياه الشرب
10.000

الحافالت
150.000

ضيافة حفل 
التدشين والختام

5.000
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امتيازات الفعالية والمشاركة فيها

التجــــربة : 
تنظيم بطولة 

الدوري 

االعـــالم :
وسائل  إعالمية 
تقنية    مختلفة

المكان :
المدينة المنورة 

النشا ط :
ترفيهي

االطـــــار :
جميع احياء 

المدينة

الجمهور :
حضور عدد 
كبير من 

الجماهير تزيد 
على 10.000 

شاب

الـفــئـــة :
الشباب

الفــتــرة :
3 اشهر

المشاركين : 
مشاركة 880
العب في البطولة

رؤى استثمارية هي مجموعة تستحوذ على عدد من المؤسسات وهي استثمارية لتنظيم المعارض والمؤتمرات  ، 
وآفاق إعالنية للدعاية واإلعالن ، ورؤى لإلنتاج اإلعالمي ، ورؤى استثمارية للخدمات التجارية والتسويق للغير ، 

بإضافة لمطبعة رقمية لتقدم متحدة العديد من الخدمات وبتقنيات حديثة .
وتشرفت مؤسسة رؤ ى في تنظيم دوري التميز  لفرق األحياء في نسخته الثانية ، حيث نبني نجاحنا في تقديم 

أرقى الفعاليات والخدمات على الخبرة العميقة والتخطيط المتقن المواكب للمستجدات لنصنع منظور مميزًا وبكل 
انسجام وتناغم لما يحقق طموح العمالء.

#فعالية_التنسى
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بطولة وأكبر .....

#دوري _التميز




