
 

 

كة لجام لل��اضة �سجل  ي ر�ــح فص�ي �ش
 ر�المليون  ٧٦بلغ   لها ع� اإلطالق أع� صا�ف

ي 
ي ال��ــع الثالث بنسبة  ال��ــح ارتفع صا�ف

كة من تأث�ي كوف�د٨٧ارتفع إجما�ي ال��ــح بنسبة كما ٪  ١٨٧�ف  ١٩-٪ مع خروج ال�ش

ي ال��ــع الثالث    ٢٥٤بلغت اإليرادات   •
ة التسعة أشهر   ٦٢٤وم  ٢٠٢١مليون ر�ال سعودي �ف مليون ر�ال سعودي لف�ت

ي  
 . م٢٠٢١سبتم�ب  ٣٠المنته�ة �ف

ي ال��ــع الثالث   ٩٠بلغ ال��ــح التشغ��ي  •
 ٪. ١٣٠ب��ادة قدرها م ٢٠٢١مليون ر�ال سعودي �ف

ي نها�ة ال��ــع الثالث من عام    ر�ال سعودي   مليون  ٢٧٠قوي قدرە  ع� مخزون نقدي  الل�اقة    وقتحافظت   •
 . م٢٠٢١�ف

ي  •
 . ا� ألف عصو  ٢٨٩و�جما�ي عدد األعضاء مركزا�  ١٣٩المرا�ز ، بلغ إجما�ي عدد م٢٠٢١نها�ة ال��ــع الثالث من عام  �ف

 : م٢٠٢١أ�ت��ر   ٣١ الموافق ،ه١٤٤٣ر�يع األول  ٢٥ال��اض، الممل�ة الع���ة السعود�ة، 

كة" كة لجام لل��اضة ("وقت الل�اقة" أو "ال�ش ي ال��ــع الثالث من عام    )،سجلت �ش
ي ر�ــح فص�ي لها  م٢٠٢١�ف

، أع� صا�ف

ف  �لاانخفاض تكباإلضافة ا�    ٪٢٠بمعدل    اإليرادات  ارتفاعمليون ر�ال سعودي، نت�جة    ٧٦ع� اإلطالق، والذي بلغ  

كة إيرادات بق�مة  كما  التكال�ف.    ترش�د مبادرات  إ�    والذي يرجع �شكل أسا�ي   ٪١٢اإليرادات بنسبة     ٢٥٤سجلت ال�ش

. و�رجع ذلك إ� ز�ادة  ٢٠مليون ر�ال سعودي ب��ادة قدرها   ي
ي ال��ــع الحا�ي مقارنة بال��ــع المماثل من العام الما�ف

٪ �ف

، و العض��ة،  كً� من  إيرادات   ة التسعة أشهر المنته�ة  وف�ما �خص  .  األخرى  إليراداتاو اإل�جارات  و   التدر�ب الشخ�ي ف�ت

ي  
ي ر�ــحم٢٠٢١سبتم�ب    ٣٠�ف

ي نفس    ٥٨مليون ر�ال مقارنة بخسارة    ١٢٠قدرە    ، سجلت وقت الل�اقة صا�ف
مليون ر�ال �ف

ة من عام   ة  ،  م٢٠٢٠الف�ت ي نفس الف�ت
كة �ف ة المماثلة    ٪ عن٤٤مليون ر�ال ب��ادة    ٦٢٤  قدرها   إيراداتكما سجلت ال�ش الف�ت

 . ي
 من العام الما�ف

ح�ث    ألف عضو،  ٢٨٩يبلغ  ب�جما�ي عدد أعضاء  م  ٢٠٢١من الناح�ة التشغ�ل�ة، انهت وقت الل�اقة ال��ــع الثالث من عام  

كات    ألف  ٥٩الس�دات  و   ألف  ١٧٦عدد األعضاء الرجال  بلغ   نها�ة ال��ــع  عاملة بال  لمرا�ز لأما بالنسبة    ألف.   ٥٤وأعضاء ال�ش

 لس�دات. مركزا� ل   ٤٠ومركزا� للرجال   ٩٩ا� ا� تنقسم مركز  ١٣٩عددها   إجما�ي بلغ فقد  م، ٢٠٢١الثالث من عام 

- جائحة كوف�د، قبل انتشار  م٢٠١٩أر�اح نقد�ة للمرة األو� منذ عام  م  ٢٠٢١خالل ال��ــع الثالث  وقت الل�اقة  وزعت  

كة.    يؤكد ، مما ١٩ كة جهودها وس ع� المركز الما�ي القوي لل�ش ف نموها المستقب�ي  لتواصل ال�ش تع��ز مركزها الما�ي لتأمني

 وتوز�عات األر�اح. 


