
اإلحصائيات
الرئيسية

 



األلعاب العاملية الصيفية
ألعاب 2023

العاملية الصيفية متطلبات 
املناقصة جتريبية

حد أدنى
أيام 10

فحوصات في
مجاالت 8

إلى 9 أيام 7

واحتمالية إضافة 26
رياضات

استعراضية

 يصل إلى 10,605

170

يصل إلى 20,000 أو أكثر

 يصل إلى6,000

 يصل إلى 4,000

 يصل إلى 2,000

 حد أدنى 50,000

 حد أدنى 30,000

 إلى 4 أيام 3

 يوليو - 2 أغسطس 25

فحص 18,579
في 7 مجاالت

9

رياضة في 28 25
ملعب املسابقات

في 5 مراكز

رياضة في 29 22
ملعب

في 13 موقع مختلف

رياضة في 31 ملعب 24
موزعة على 19 حي

ومقاطعة

8,833

164

8,560

5,656

3,410

اإلعالم 1,514 من 79 دولة

في 62,338
كوليسيوم لوس أجنليس

في 30,000
كوليسيوم لوس أجنليس

أيام في 97 3
مجتمع

يونيو - 4 يوليو 25

 فحص 9,974

10

9,341

167

24,658

6,300

1,484

890

في 40,000
استاد بانثينيكون

األوملبي

في 30,000
استاد بانثينيكون

األوملبي

أيام في 13 إقليم 4
في أنحاء اليونان

أكتوبر - 11 أكتوبر 2

فحص 20,654
في 6 مجاالت

9

10,132

164

40,157

4,000

1,924

من 120 دولة 1,438 

في 60,000
استاد شانغهاي

في 20,000
استاد جيانغ وان

أيام في 4
مجتمع 144

في 19 منطقة

تواريخ
األلعاب

أيام#
املسابقة

الرياضات
واألماكن

دولة

وفد
 الرياضيني

،والشركاء املوحدين
املدربني، مسؤلي الوفد

 املتطوعني

 األسر

ضيوف
الشرف

 ااإلعالم

برنامج الرياضيني
األصحاء

حفل
افتتاح

حفل
اخلتام

برنامج
املدينة املضيفة

احلدث األكثر
شموال على الكوكب

ألعاب 2015
العاملية الصيفية

لوس أجنليس

ألعاب 2011
العاملية الصيفية

أثينا

ألعاب 2007
العاملية الصيفية

شانغهاي



للميزانية  منوذج 

 

 $ 10,000 

 $ 6,500 

 $ 9,500 

 $ 10,000 

 $ 18,000 

 $   4,000 

 $   2,000 

 $   8,000 

 $   4,000 

 $ 11,000 

 $  1,000 

$ 84,000

ميزانيات سابقة لأللعاب العاملية الشتوية

$92
Million

$70
Million

$88
Million

(Estimate)

األلعاب العاملية الصيفية

احلدث األكثر
شموال على الكوكب

الشتوية العاملية  لأللعاب  جدول  منوذج 

املتبقية  (G) األيام 

G - 7 املسافة األخيرة لشعلة إنفاذ القانون
G - 0 تبدأ في الدول املضيفة حفل االفتتاح

G - 5 وصول الوفود بدء برنامج املدن
املضيفة  G+1

TO
G+6

املسابقات، حفل اجلوائز
،واألنشطة غير الرياضية (مثل احلفالت

(.أحداث السياسات، الخ

G - 2
 ،نهاية برنامج املدن املضيفة

وصول الوفود بأماكن إقامة فترة األلعاب
وإطالق األنشطة غير الرياضية

 (مثل، مهرجان األوملبياد اخلاص، قمة تفعيل شباب العالم)
G + 7 حفل اخلتام

G - 1
بدء املسابقة األولية ويعقد

األوملبياد اخلاص اجتماع وعشاء
مجلس اإلدارة G + 8 مغادرة الوفود

األلعاب العاملية الشتوية

العمليات
رياضات
األحداث غير الرياضية
إدارة عمليات األلعاب واألحداث التجريبية
وسائل التواصل واإلعالم
جمع التبرعات/تسويق
تكنولوجيا املعلومات
املوارد البشرية
إدارة اخملاطر
احلدث األولي
احتياط

إجمالى التكلفة

 دوالر أمريكي 

ألف منوذج ميزانية تقديرية




