




 الحمدالله والصالة والسالم على أفضل خلق الله سيدنا محمد صل الله علية وسلم
إنـــه لمـــن دواعي ســـرورنا اليوم أن نفخر ونعتز بمســـيرة النجاح التي تحققت لنـــادي الباطن بفضل 
اللـــه وبجهـــود مجلس إدارتـــه وادراته التنفيذيـــة  وكوادره اإلداريـــة والفنية والعبيه خالل مســـيرته 

منذ تأسيســـه وحتى تاريخه 0
لقـــد ظـــل الجميع يســـيرون علـــى خطوات ملموســـة يســـعون مـــن خاللهـــا لترجمة رؤية ورســـالة 
النـــادي وخطتـــه االســـتراتيجية لمجموعة من األنشـــطة المهنيـــة واالحترافية واالســـتراتيجيات في 

المجـــاالت الرياضيـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة إلحـــداث نقلة نوعية فـــي كافة هـــذه الجوانب 0
فقـــد تضمنت هـــذه الفترة تحقيق إنجـــازات في جميع الرياضـــات نتيجة للبيئة التـــي هيأها النادي 
وإتاحتـــه الفرصـــة ألبنـــاء المحافظة لممارســـة هواياتهـــم الرياضيـــة بفاعلية اعتمادا علـــى منهجية 
علميـــة منتظمـــة تطبق فيهـــا المعاييـــر الدقيقة ؛ وتجدر اإلشـــارة الـــى أن المنافســـات التي تمت 
أقيمـــت ضمن اإلجـــراءات االحترازية والبروتوكوالت التي ضمنت ســـالمة الجميع من المشـــاركين 
فـــي ظـــل تحديـــات جائحة كرونـــا ، فســـالمة الجميع واالســـتمتاع بحيـــاة رياضية امنة ســـتظل في 
صـــدارة اهتماماتنـــا ، وذلك من خـــالل وضع االحترازات الدقيقة وتشـــكيل فرق عمـــل مدربة تقف 

التطبيق  على 
وفـــي الجانب االجتماعي فقـــد طرح النادي العديد مـــن المبادرات االجتماعية وعمـــل على تنفيذها 

وفـــق جـــدول زمني محدد وأهداف محـــددة كان لها األثر اإليجابـــي الفعال مجتمعيا 0
أما في إطار مســـاعي النادي لجذب االســـتثمارات، فقد تم طرح العديد من المشـــروعات مدعومة 
بدراســـات جدوى هادفـــة لتنمية اإليرادات وتطويـــر البنية التحتية من خالل توفيـــر خدمات مالءمة 
للمســـتثمرين وكافـــة الجهات ذات العالقـــة، ليكون حجم االســـهام بفاعلية أكبر، األمـــر الذي يعزز 
قـــدرة النادي التنافســـية والحد من ارتفاع التكاليف، مما يعزز أيضا السالســـة في ســـير العمليات 

ويعود بالنفع على النادي والمســـتثمرين 0
بحـــق إن الجهـــد الذي بـــذل على مدار الموســـم والنتائـــج التي تحققـــت تؤكد أن النادي يســـير في 

االتجـــاه الصحيـــح؛ إذ ان النهـــج المتبع يســـير  وفق اســـتراتيجية النادي التي ترمـــى لالرتقاء. 
كمـــا أن األهـــداف التـــي تحققـــت جـــاءت بفضـــل االهتمـــام وتضافـــر الجهـــود، فهي ثمـــرة البذل 

والعطـــاء مـــن اإلدارييـــن والمشـــرفيين والمدربيـــن والالعبين0
نعـــد بـــأن الفترة المقبلة بإذن  الله ســـوف تشـــهد التركيز  علـــى الجودة والتطوير وتحســـين األداء 
الرياضـــي واإلداري والفنـــي ، ونثـــق بـــأن النجاحـــات ســـتكون حافـــزا ودافعـــا للمزيد مـــن االرتقاء 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 1



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

والنجـــاح، ايضـــا ســـتظل فيها مســـاعينا مســـتمرة لعقد مزيـــد من الشـــراكات لتعزيز عمـــل النادي 
ودعـــم تنظيـــم الفعاليات الرياضية وبرامج التطوير المســـتمرة وهي الشـــراكات التـــي تترجم نهج 
النـــادي في التعامل مع القطاع الخاص والمؤسســـات المختلفة في اطـــار تكامل الجهود وتعاونها 
لتطويـــر القطـــاع الرياضي وتعزيـــز مكانته الرياضية فـــي المجتمع ومكانة المحافظـــة على الخارطة 

الرياضيـــة بالمملكة 0
ختامـــا يشـــرفني باألصالة عن نفســـي ونيابة عن األخـــوة أعضاء مجلـــس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
وموظفـــي ومنتســـبي نـــادي الباطـــن برفع أســـمي آيـــات الشـــكر والعرفان للســـيد وزيـــر الرياضة 
وطاقمـــه على مســـاندتهم ودعمهم الدائـــم للنادي وعلى جهودهم الحثيثة مـــن أجل رفعة وازدهار 

بالمملكة0 الرياضة 
الشـــكر موصـــول للعاملين بالنـــادي على جهودهـــم المبذولـــة وتفانيهم في العمل مـــن أجل رفع 
النـــادي وتطـــوره وتحقيـــق أهدافـــه وذلـــك بجعل النـــادي أكثـــر فاعلية وكفـــاءة لجميـــع المهتمين 

بالقطـــاع الرياضي 0
والله الموفق
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تاريخ النادي ونشأته 

 العـــام 1399هــــ الموافـــق 1997م هـــو تاريـــخ ميالد نـــادي الباطن الـــذي جاء بموجـــب القرار 
رقـــم 645/1، وكان لهـــذا القـــرار صدى كبيرا في أنحـــاء محافظة حفر الباطـــن ومجتمعاته، وال غرابة 
فـــي ذلـــك طالما كانـــت ومازالت الرياضة تعمـــل على إحداث تغييـــرات في مختلـــف نواحي الحياة 

الصحيـــة واالجتماعيـــة تحقيقا لنهضة ورفاهيـــة المجتمعات0
إن صدور قرار بإنشـــاء نادي الباطن بال شـــك كان حدثا كبيرا وقع بردا وســـالما على القائمين 
بشـــؤون النـــادي والرياضـــة وعلى مواطنـــي مدينة حفـــر الباطن الذي يقـــع النادي داخـــل حدودها 
وفـــي الجـــزء الشـــرقي منها، ذلـــك أن مجتمـــع المحافظة ظل يتطلـــع ويطمع لالنتظام في شـــتى 
أنـــواع الرياضات وإلى احتالل موقعا بين األندية الرياضية الســـعودية والتنافس معها مع الســـعي 

للتفـــوق في ضروب الرياضـــة المختلفة 0
فـــور صـــدور القرار المشـــار بـــدأت إدارة النـــادي الخطـــوات العمليـــة والجادة في التأســـيس 
والتنظيـــم والتخطيـــط واســـتكمال البنيـــات التحتية، برغـــم أن البدايـــات كانت متواضعـــة وتحفها 
صعوبـــات، ثـــم ما لبـــث النـــادي آخذا في التقـــدم والتطـــور المـــدروس، بفضل الجهـــود المبذولة 
مـــن قبـــل مجالـــس اإلدارة التـــي تعاقبت علـــى النادي، الـــى أن انطلقـــت األنشـــطة الرياضية في 
عهـــد مجلـــس اإلدارة الحالي بقيادة رئيســـه ناصـــر الهويدي الذي تفانى وأخلص وأحســـن عمال في 
قيـــادة النـــادي الـــذي اختير له اللون الســـماوي، فضال عن أنه مســـكون بحب الوطـــن ومدينة حفر 

الباطن0 
إن الرئيـــس الحالـــي ومجلـــس إدارتـــه ورئيســـه التنفيـــذي كانـــت بداياتهـــم قوية ومدروســـة 
وعلميـــة فبفكرهـــم وحســـن تخطيطهم وحســـن اختيارهم لطاقـــم إداري وفني مؤهـــل نجحوا في 
قيـــادة نـــادي اســـتطاع أن يلعـــب دورا مؤثرا فـــي مجتمـــع المحافظة، فقـــد انتظمت النـــادي بيئة 
عمـــل معافـــاة وأنشـــطة رياضيـــة متنوعـــة ليســـت قاصرة علـــى كرة القدم فحســـب بل شـــملت 
مضمـــار الســـباحة والتايكونـــدو والتنس األرضي وتنس الطاولة وكرة الســـلة وكـــرة اليد والطائرة0
شـــهدت األنشـــطة الثقافية واالجتماعيـــة قفزة نوعية شـــكال ومضمونا، حيـــث يجري العمل 
بتخطيـــط تطويـــري فـــي كافة المجـــاالت التـــي تحقق األهـــداف التي يرمـــى إليها النـــادي ووظف 
الخبـــرات والعالقـــات المتميزة لتفعيل الشـــراكات مـــع القطاع الخـــاص لخلق بيئـــة رياضية جاذبة 
ووجـــود اجتماعـــي وثقافـــي ينعكس إيجابا علـــى مجتمع حفر الباطـــن، فالسياســـات والبرامج التي 
اتبعتهـــا إدارة النـــادي كانـــت دافعا وحافزا لشـــباب محافظة حفـــر الباطن لدخول معتـــرك الرياضة 
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تاريخ النادي ونشأته 

بشـــتى صفوفها بروح تنافســـية شـــريفة وســـاعد علـــى ذلك ما هيـــأه النادي من مالعـــب وأدوات 
رياضيـــة ومدربيـــن على مســـتوى عال مـــن المهنية 0

لقد ســـجلت الرياضات بنـــادي الباطن العديد مـــن اإلنجازات تأتي في مقدمتهـــا تكوين فريق 
جيـــد لكـــرة القدم والـــذي توج بالصعود لـــدور المحترفين، اضافـــة الى عدد )12( لعبـــة من االلعاب 
المختلفـــة ،  فالتحـــول الذي شـــهده النادي على المســـتوى اإلداري والمؤسســـي أحـــدث نقلة في 
أنشـــطة النـــادي المختلفـــة وحقـــق منجـــزات متالحقـــة، لعل أبرزهـــا ما أشـــرنا إلية وهـــو الوصول 
لـــدوري المحترفيـــن والحفاظ على وضعيته فـــي آخر التصفيات بجدارة متجاوزا فرقا عريقة ســـبقته 

0 المضمار  في 
إن مـــا تطمـــح إليـــة اإلدارة هو أن يظل نـــادي الباطن صرحـــا رياضيا واجتماعيـــا وثقافيا يرفد 
مجتمـــع محافظة حفر الباطن بكل ما يحمل تباشـــير المســـتقبل األفضـــل، فثقة النادي في مجلس 
إدارتـــه ومنســـوبيه المقتدريـــن والذيـــن حققوا النجاح فـــي حوكمة الربـــع الرابع لقـــادرون بإذن الله 
علـــى تجـــاوز العقبات التـــي تعترضهم وصوال لما يهـــدف إلية النادي من تنميـــة اجتماعية وثقافية 
ونهضـــة رياضيـــة، مرتكزيـــن علـــى إشـــراف وزارة الرياضـــة ودعمها وإرشـــادها، حيـــث يمثل ذلك 

دافعا مشـــجعا لمســـيرة قاصدة تحقق التطور الرياضي المنشـــود0   
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مجلس ادارة النادي 

قائمة بأعضاء مجلس اإلدارة

المنصباالسمالرقم
الرئيسناصر هويدي الشمري1

نائب الرئيسمبارك عامر الظفيري2

عضو مجلس االدارةعايد ثروي الحربي3

عضو مجلس االدارةمحمد راشد المطيري4

عضو مجلس االدارةعبدالله مروي الشمري5

عضو مجلس االدارةزياد عبدالعزيز العنزي6

عضو مجلس االدارةسلطان محمد الشمري7
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مجلس ادارة النادي مجلس ادارة النادي 

انجازات النادي الحالية

تهبيئـــة بيئـــة عمل صحية ســـاهمت فـــي حصول النـــادي على نقـــاط الحوكمة في الربـــع الرابع 	 
2020م

رفع كفاءة االداء المالي وحصول النادي شهادة الكفائة المالية .	 
استمرار النادي في دوري كأس االمير محم بن سلمان	 
المشاركة والمنافسة في عدد )12( لعبة من االلعاب المحتلفة	 
توسيع قاعدة الشراكات المجتمعية .	 
االرتقاء بمستوى الفئات السنية لكرة القدم . 	 
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التحديات التي واجهة النادي وتحديات الرياضة السعودية 

يواجـــه نـــادي الباطن جملة من التحديات شـــأنه شـــأن بقيـــة األنديـــة الرياضية بالمملكـــة ، فبرغم 
أن لـــكل نـــادي وضعيتـــه وظروفـــه وقدراتـــه وامكاناته الخاصـــة بـــه إال أن هناك بعـــض التحديات 

المشـــتركة في مواجهـــة أنديـــة المحترفين 0
ولعـــل ابـــرز التحديـــات التـــي تواجه نـــادي الباطـــن وهو يعمـــد ويصعـــد لمصـــاف المحترفين هي 
احتياجـــه لمزيد مـــن الخطط والتدريب لفرقـــه الرياضة المختلفة في ظل إمكانـــات مالية متواضعة 
، فاالنتقـــال إلـــى االحتراف والمهنية فـــي الرياضة تتطلب أعباء مالية كبيـــرة لوضع الخطط موضع 
التنفيـــذ، فضـــال عن أن النـــادي مثقل بديون كبيرة ظـــل يعاني منها، برغم ما اتخذه من سياســـات 
وخطـــط لتنميـــة اإليرادات ورغـــم الدعم الراتب مـــن وزارة الرياضـــة، يظل التحدي ماثـــال والمعاناة 
قائمـــة إال أنه يكون قدر التحدي وســـيعمل جاهـــدا باتخاذ إجراءات وخطـــوات لتخفيف المعاناة في 
مواجهـــة هـــذا التحدي الكبيـــر وللقيام بجهـــد أكبر وباتباع مبـــادرات يمكن ان تســـاعد في الوصول 
لخيـــارات تحســـن مـــن الوضـــع في هـــذا الجانب ، فال بد مـــن التفكيـــر والعمل الجـــاد للوصول إلى 
حلـــول غير تقليدية اعتمـــادا على العلم والمعرفـــة في البحث عن مقترحات تفضـــي لنتائج محققة 
مـــن خالل دراســـة الواقع والتطلع للمســـتقبل عبر اســـتراتيجية علمية للنهوض بالنـــادي في كافة 

المجـــاالت بما فيهـــا المجال المالـــي لوضع النادي في المســـار الصحيح0
إن مـــن التحديـــات المشـــتركة بيـــن كافـــة األنديـــة تحـــدى جائحة كرونـــا وما يترتـــب عليها مـــن اثار 
خطيـــرة علـــى كافة المســـتويات وعلى جميـــع األصعدة بما فيهـــا الرياضة ،فقد كان لهـــذه الجائحة 
آثـــار ســـالبة ليس على األندية فقـــط وانما انداحت آثارهـــا وكانت من التدابير الالزمـــة لتحقيق حدة 
آثارهـــا مـــن خـــالل الخطـــوات الحازمة التي أشـــرف عليها صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بشـــكل مباشـــر وســـارت على هدى مـــا أقرته جميـــع مؤسســـات الدولة والتي مـــن بينها 
وزارة الشـــباب التـــي بذلـــت جهودا مضنية لعودة األنشـــطة الرياضية وممارســـتها خـــالل الجائحة0
فـــي هـــذا اإلطـــار كانت قناعـــة النـــادي التامة هـــي الحرص على ســـالمة جميـــع منســـوبي النادي 
والمشـــاركين في األنشـــطة وجمهوره فوضع خطة علمية سليمة تتضمن االشتراطات واالحترازات 
الصحيـــة الصارمـــة ضمانـــا ألداء اداري ونشـــاط رياضي مشـــاهد خالـــي من اإلصابات لالســـتمتاع 

بحيـــاة رياضيـــة أمنة وهـــذا ما تحقـــق بحمدالله حتى نهاية الموســـم 0
برغـــم ذلـــك تظـــل آثـــار الجائحة على خطـــط النـــادي لتنمية وزيـــادة اإليـــرادات ماثلة حيـــث مازالت 
إيـــرادات الحضـــور الجماهيـــري للمشـــاهدة الحية منعدمة وأنشـــطة التســـويق واالســـتثمار وعقد 

4
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التحديات التي واجهة النادي وتحديات الرياضة السعودية التحديات التي واجهة النادي وتحديات الرياضة السعودية 

الشـــراكات محـــدودة ممـــا أثر ســـلبا على انســـياب حركة اإليـــرادات التـــي قطعا ســـتؤثر على حجم 
المصروفـــات وتحـــدث عدم تناســـق بينها 0

وبالتالـــي فانـــه مـــن الصعـــب تحقيق مورد جيـــد في ظل هـــذا الوضـــع فاألندية عمومـــا بالمملكة 
تحظـــى بأعلـــى حصة إيرادات من ســـوق الدعايات والرعايـــا، فيما يبقى لبيـــع المنتجات التي تحمل 

شـــعارات األنديـــة موردا ال بـــأس به لكن ال تعويل علية ألن ســـوق التقليد واســـع 
إن االهتمـــام المتزايـــد بالرياضـــة فـــي حد ذاتـــه أصبح بشـــكل قضايا ومشـــكالت وتحديـــات ذات 
طبيعـــة اجتماعيـــة فـــي جوهرهـــا ، الن المتطلبـــات الحقيقـــة للنـــاس إنمـــا تشـــتق مـــن بيـــن ثنايا 
الظـــروف االجتماعيـــة واالقتصاديـــة بخاصة في أعقـــاب التغيرات التـــي أحدثتها اتجاهـــات التغيير 
االجتماعـــي وعوامـــل النقـــل الثقافـــي وتطور أســـاليب نقـــل المعلومـــات ، وال يخامرنا شـــك في 
التأثيـــرات المتبادلـــة بيـــن الرياضـــة ومختلـــف القـــوى االجتماعيـــة فانه مـــن الواجب علـــى النادي 
قيـــادة الرياضـــة في محافظة حفر الباطـــن إدراكا منه بدوره وتأثيره الحيـــوي وفي اطار هذا التحدي 
فانـــه إدارة النادي ســـتبذل الجهـــود لوضع معاييـــر جديدة تقابل بهـــا احتياجات مجتمـــع المحافظة 
المعاصرة والمســـتقبلية فالقضايـــا الرياضية الملحـــة ذات الطبيعة االجتماعيـــة والثقافية تدفعنا 
لربـــط الرياضـــة بالمجتمع وأيضـــا إلى وضع تصورات ممكنـــة لهذا الربط بحيث نعمـــل على تغطية 
جميـــع القضايـــا االجتماعيـــة والثقافية في الرياضة وهـــذا في تقديرنا  من التحديـــات الكبيرة  التي 

0 تواجهنا
قناعتنـــا أن المنجـــزات الرياضيـــة واالجتماعية والثقافية وانشـــطتها المســـتقبلية على المســـتوى 
اإلجمالـــي تعـــد أحد المؤشـــرات العامـــة التي يحكم مـــن خاللها على مســـتوى التقـــدم االجتماعي 
والثقافـــي علـــى مجتمعنا بمحافظة حفر الباطن كمـــا ان التقدم الرياضي يتوقـــف على المعطيات 
والعوامـــل االجتماعية الســـائدة فـــي المجتمع ، فالتحليـــل النهائي للظروف االجتماعيـــة والثقافية 
ومـــدى التنســـيق االجتماعـــي الموجود بيننا هو الذي يقـــرر إلى أي مدى يمكـــن ان تتقدم الرياضة 

وأيضـــا الى أي مـــدى تتدهور 0
لهذا فإننا قدر هذا التحدي وســـنعمل بجهد واختراق لترســـيخ هـــذه المفاهيم والنهوض بمجتمعنا 

ثقافيا واجتماعيـــا ورياضيا كأهداف ملزمة وواجبة التحقيق 0

4
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االدارة العليا ) التنفيذية (

اللجان التنظيمة والتنفيذية

المنصباالسمالرقم
 الرئيس التنفيذيعوض مطر الهزيمي1

 المدير المالي عبدالرحمن هليل الدهمشي2

 مدير ادارة الموارد البشريةوليد نويران الشمري3

  مدير االدارة القانونية فارس نافع المطيري4

مدير ادارة  العالقات العامةاحمد سعد الجميعة5

 المدير التنفيذي لكرة القدم عبدالعزيز الدوسري6

 مدير ادارة االستثمار محمد زاهر العلياني7

المنصباالسمالرقم
  رئيسا ناصر هويدي  الشمري1

 عضواعايد ثروي الحربي2

عضواخالد مضحي الحربي3

 عضوا  فراج فريج الشمري4

اللجنة التنفيذية

5

6
1
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اللجان التنظيمة والتنفيذية

اللجان التنظيمة والتنفيذية

المنصباالسمالرقم
 رئيسا محمد راشد المطيري1

عضواعبدالله مروي الشمري2

عضواسلطان محمد الشمري3

عضوا عبدالوهاب المحيميد4

عضوا سلمان حسن العقيل5

المنصباالسمالرقم
  رئيسا مبارك عامر الظفيري1

 عضواعايد ثروي الحربي2

عضواضيدان سعود الشمري3

 عضوا   محمد علي الشمري4

لجنة االستثمار 

لجنة المكافآت  

6

3

2
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تحقيق مؤشرات اآلداء

 الهدف االستراتيجيم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2020 / 2021مللنادي

 تحقيق رضا أصحاب1
المصلحة

معاييــر  بشــأن  الرياضــة  وزارة  لــدى  مقبــول  لمســتوى  النــادي  تحقيــق   -
2020/2021م. الحوكمــة 

- تحقيق النادي لشهادة الكفاءة.
- نفــذ النــادي للعديــد مــن الفعاليــات المجتمعيــة المتنوعــة التــي حققــت رضــا 

المســتفيدين والجمهور.
- نفذ النادي ما جاء باتفاقيات التعاون مع الرعاة وشركاء النجاح.

- حافظ النادي على أهم الرعاة وشركاء النجاح وحقق جذب لرعاة جدد.
- استحدث النادي وسائل تواصل جديدة التي حققت رضا الجمهور.

 توسيع قاعدة2
المستفيدين

- التنــوع فــي األنشــطة والفعاليــات والبرامــج التــي نفذهــا النــادي ســاهمت 
فــي تنــوع المســتفيدين علــى النحــو التالــي :

من الجنسين	 
من الدول العربية المختلفة	 
من األعمار السنية المختلفة	 

ــات وبرامــج  ــرة مــن المســتفيدين فــي أنشــطة وفعالي ــداد كبي - مشــاركة أع
ــادي. الن

 الوفاء بالمسؤولية3
االجتماعية

- نفذ النادي أنشطة وفعاليات وبرامج في مجاالت متنوعة منها :
فعاليات لكبار السن	 
فعاليات للمرأة	 
فعاليات لألطفال 	 
فعاليات للشباب	 
فعاليات للجاليات العربية	 

4
 توسيع المشاركة في
 المنافسات المحلية

والدولية

- نفــذ النــادي برنامــج للقــاءات الرياضيــة المحليــة والعربيــة للفريــق األول 
لكــرة القــدم.

- يعمــل النــادي حاليــًا علــى إقامــة منافســة محليــة وعربيــة ودوليــة فــي أحــد 
برامــج المســؤولية االجتماعيــة.

7
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 الهدف االستراتيجيمتحقيق مؤشرات اآلداء
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2020 / 2021مللنادي

 تعزيز الصورة الذهنية5
للنادي

-جمع النادي العديد من انطباعات الرأي وردود األفعال ومنها انطباعات :
الموظفين	 
المدربين	 
الالعبين	 
مجلس اإلدارة	 
الجمهور	 
الزوار	 
المستفيدين من الفعاليات	 

- قامــت إدارة النــادي بعــد جمــع انطباعــات الــرأي وتحليلهــا بدورهــا فــي اتخــاذ 
بعــض السياســات وفقــًا الحتياجــات أصحــاب المصلحــة ومنهــا :

تعزيــز التواصــل مــع الجمهــور مــن خــالل قنــوات التواصــل المتوفــرة 	 
جديــدة قنــوات  واســتحداث 

إنشاء المتجر اإللكتروني لتوفير منتجات النادي	 
القــادم 	  العــام  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  برامــج  مــن  عــدد  تكــرار 

العــام هــذا  كبيــرة  نجاحــات  حققــت  والتــي  2021/2022م 

 تحقيق التنوع في6
األنشطة الرياضية

- ينافس النادي هذا العام في 13 لعبة رياضية جماعية وفردية.
- يــدرس النــادي احتياجــات األعضــاء وأســرهم وجمهــور النــادي، والمجتمــع 

المحيــط بالنــادي فيمــا يرتبــط باأللعــاب الرياضيــة للعمــل علــى توفيرهــا

 االرتقاء بأداء الفرق7
الرياضية

- استقطب النادي عدد من أفضل المدربين في األلعاب المختلفة.
- أغلب المدربين حاصلين على أعلى شهادات معتمدة في التدريب.

- تهتــم إدارة النــادي بإبــرام عــدد مــن التعاقــدات مــع العبين محلييــن ودوليين 
علــى مســتوى متميز.

 رفع كفاءة األداء8
المؤسسي

- نفــذ النــادي آليــات لتشــجيع العامليــن المتميزيــن »شــهادات شــكر وتقديــر 
ومكافــآت ماليــة وأجــازات.

- اتخــذ النــادي عــدد مــن السياســات وفقــًا الحتياجــات العامليــن »توفيــر أثــاث 
مكتبــي وبرامــج وأجهــزة تقنيــة« 

 بناء عالقات استراتيجية9
فعالة محليًا ودوليًا

- فعــل النــادي لقــاءات محليــة وعربيــة فــي بعــض األلعــاب الرياضــة بنــاء علــى 
العالقــات الوطيــدة بيــن النــادي واألنديــة األخرى.

- يعمــل النــادي علــى تنفيــذ فعاليــة دولية فــي برنامج المســؤولية االجتماعية 
لبنــاء عالقــات جديــدة مــع النــادي ســوف تبــدأ فــي النصــف الثانــي مــن 

2021م 
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 الهدف االستراتيجيم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2020 / 2021مللنادي

 استقطاب وثقل10
المواهب

- نفــذ النــادي أكثــر مــن فعاليــة الســتقبال واختبــار وانتقــاء الموهوبيــن مــن 
النشــئ والشــباب للمشــاركة فــي األلعــاب الرياضيــة فــي النــادي.

- ينفــذ النــادي باســتمرار أيــام تدريبيــة فــي األلعــاب الرياضيــة منهــا الســباحة 
والتنــس األرضــي وكــرة القــدم لتشــجيع المهتميــن باالنضمام لفريــق البراعم

 خلق بيئة عمل آمنة11
ومحفزة

- ينفذ النادي آلية المكافآت للمتميزين من العاملين.
- ينفذ النادي آلية مكافآة الالعبين المتميزين.

- ينفذ النادي آلية مكافآت الالعبين المتميزين.
الرياضــي  المســتوى  علــى  باالنجــازات  احتفــاالت  تنفيــذ  النــادي  يتبنــى   -

واإلداري.
- يتبنى النادي آلية الثواب والعقاب على الجميع دون استثناء.

التحول الرقمي12
- أطلق النادي الموقع اإللكتروني.
- أطلق النادي المتجر اإللكتروني.

- يعمل النادي على تصميم تطبيق إلكتروني.

تنوع مصادر الدخل13

- تتنوع مصادر الدخل للنادي ومنها :
 دعم وزارة الرياضة	 
 دعم بعض االتحادات الرياضية	 
 رسوم اشتراكات األعضاء	 
 يدرس النادي تنفيذ عدد من الفعاليات المبتكرة المدفوعة.	 

تنمية اإليرادات14

- تتنوع إيرادات النادي ومنها :
العائد المادي من أكاديمية نادي الباطن لكرة القدم	 
مقابل الرعايات من الرعاة وشركاء النجاح	 
عائد المبيعات من منتجات النادي	 
العائد المادي من أكاديمية السباحة	 

تحقيق مؤشرات اآلداء 7
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 الهدف االستراتيجيم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2020 / 2021مللنادي

رفع كفاءة اإلنفاق15

- نفــذ النــادي عــدد مــن التعاقــدات لالعبيــن بتكاليــف أقــل مــن المتوســط فــي 
ســوق االنتقاالت.

- يوفــر النــادي بعــض أشــكال الدعــم الخدمــي لتوفيــر المصروفــات علــى 
ســبيل المثــال توفيــر أحــد الرعــاة لحاجــة النــادي مــن ميــاة الشــرب طــوال 

العــام.

تحقيق مؤشرات اآلداءتحقيق مؤشرات اآلداء 7



النشاط8
الرياضي
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كرة القدم

األلعاب المختلفة 

النشاط االسمالرقم
 دوري كأس األمير محمد بن سلمان الفريق األول1

 دوري المناطق فئة الشباب2

 دوري الدرجة الثانية فئة الناشئين3

 دوري الممتاز فئة البراعم تحت 13 سنة4

 دوري المناطق فئة البراعم تحت 13 سنة5

النشاط االسمالرقم
 نهائيات بطولة المملكة للدرجة الثانية الفريق األول لكرة السلة1

 نهائيات بطولة الوسطىفئة الشباب لكرة السلة2

 نهائيات دوري األولالفريق األول لكرة اليد3

 دوري مكتب حفرالباطن فئة الناشئين لكرة اليد4
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األلعاب المختلفة 

النشاط االسمالرقم
 نهائيات بطولة المملكة للدرجة الثانية الفريق األول لكرة السلة1

 نهائيات بطولة الوسطىفئة الشباب لكرة السلة2

 نهائيات دوري األولالفريق األول لكرة اليد3

 دوري مكتب حفرالباطن فئة الناشئين لكرة اليد4

 دوري الدرجة األولى الفريق األول لكرة الطاولة5

  نهائيات لطولة الوسطى فئة الناشئين لكرة الطاولة6

 دوري الممتاز فريق الدراجات للكبار7

 كأس اتحاد الدراجات فريق الدراجات8

 دوري الممتاز فريق الدراجات فئة الشباب9

 كأس اتحاد الدراجات فريق الدراجات فئة شباب10

 بطولة المملكة للسباحة الفريق األول للسباحة11

 بطولة المملكة للسباحة فريق الناشئين للسباحة12

 دوري الدرجة الثانية الفريق األول للتنس األرضي13

 دوري الدرجة الثانية فئة الشباب للتنس األرضي14

 دوري الدرجة الثانيةفئة الناشئين للتنس األرضي15
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األلعاب المختلفة 

النشاط االسمالرقم
 دوري الدرجة الثانيةفئة الناشئين للتنس األرضي15

 بطولة االتحاد التصنيفية فئة الناشئين للتنس األرضي16

الدوري الممتاز للكاراتيه )قتال(  الكاراتيه فئة الناشئين17

 بطولة المملكة المفتوحة على كأس لالتحاد الكاراتيه فئة الناشئين18

 بطولة المملكة المفتوحة الكاراتيه فئة البراعم19

 بطولة الشرقية المفتوحة ) فريق التايكوندو ) أولى20

بطولة الشرقية المفتوحة ) تصنيفات (  ) فريق التايكوندو ) براعم21

بطولة الشرقية المفتوحة ) نهائيات ( فريق التايكوندو ) براعم ( 22

بطولة الشرقية المفتوحة للدراجات فريق التايكوندو ) ناشئين ( 23

بطولة الوسطى الفريق األول لكرة الطائرة 24

بطولة الوسطى فئة الشباب لكرة الطائرة 25

بطولة مكتب حفرالباطن فئة الناشئين لكرة الطائرة 26

بطولة اتحاد العاب قوى العاب قوى ) أولى ( 27

بطولة اتحاد العاب قوى العاب قوى ) شباب ( 28

بطولة اتحاد العاب قوى العاب قوى ) ناشئين ( 29
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التعاقدات الرياضية

 اسم الالعبالرقم
1    MAURICIO DE CARVALHO ANTONI                                              موريكو

2Xandro Dylan Schenk                                                           اكسندر شينك

3                                                     Khaleem Hyland                                                                       كليم هايلند

  محمد رايحي4

 يوسف الجبلي5

6 Martin Nicolas Campana                                                         مارتن كامبانا 

7Martin Nicolas Campana                                                             فابيو ابرو

8Renato De Araujo Chaves                                                                ريناتو

 محمد سالم حمود القرني9

 صقر ممدوح العنزي10

 ح/ حسين أحمد صالح العيسى11

 ح/ محمد ناجي عبد الرحمن12

 ح/ عبد العزيز حسن بركات العرياني13
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كشف السماء الالعبين لكرة القدم فريق االول

اللعبةالدرجةاالسم
كرة القدمأولىهاني محمد عثمان الناهض

كرة القدمأولىمحمد سالم حمود القرني

كرة القدمأولىمحمد ناجي عبدالرحمن ابوعايد

كرة القدمأولىعبدالعزيز احمد علي دمدم

كرة القدمأولىمزيد فريح حميضان العنزي

كرة القدمأولىزكريا سامي عبدالخير السوداني

كرة القدمأولىمسعود فرج سعيد اليامي

كرة القدمأولىعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن العالوي

كرة القدمأولىعمر حمد عمر العوده

كرة القدمأولىعبدالعزيز حسن بركات العرياني

كرة القدمأولىضيف الله ضافي ضيف الله القرني

كرة القدمأولىحسين احمد صالح العيسي

كرة القدمأولىصقر ممدوح فنيطل العنزي

كرة القدمأولىبدر ناصر هويدي الشمري

كرة القدمأولىمحمد فريح خليف الشمري
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كشف السماء الالعبين لكرة القدم فريق االول

اللعبةالدرجةاالسم
كرة القدمأولىمحمد محسن رجعان الظفيري

كرة القدمأولىراكان شمالن محمد العنزي

كرة القدمأولىمشعل هريس محسن الشمري

كرة القدمأولىعبدالمجيد عبيد فالح المطيري

كرة القدمأولىحسن احمد مبارك شراحيلي

كرة القدمأولىطارق مداد مدالله المطيري

كرة القدمأولىيوسف سامي غربي الشمري

كرة القدمأولىبسام محمد رشيد الحريجي

كرة القدمأولى% % ريناتو شافيز

كرة القدمأولىيوسف ك ك الجبلي

كرة القدمأولىمارتن نيكوالس ديلجادو كامبانيا

كرة القدمأولىمحمد رايحي محمد رايحي

كرة القدمأولىفابيو جونكالفيز دي ابرو

كرة القدمأولىافري اكوا ** غانا

كرة القدمأولىماريسيو دي كارفالهو انتونيو
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فريق كرة القدم لفئة الشباب

اللعبةالدرجةاالسم
كرة القدمشبابسيف حميد االسود العنزي

كرة القدمشبابمهدي محمد بن مهدي الوعلة

كرة القدمشبابماجد متعب سعد الحربي

كرة القدمشبابفيصل فهيد سماح الشمري

كرة القدمشبابيوسف فواز هزاع نداء

كرة القدمشبابمحمد تيسير حمد العنزي

كرة القدمشبابمتعب مقبل مناحي المناحي

كرة القدمشبابسليمان هادي نزال الشمري

كرة القدمشبابتركي محمد معيوف الظفيري

كرة القدمشبابعبدالرحمن انور بنيان الجميلي

كرة القدمشبابسلمان سعد عايش الخالدي

كرة القدمشبابمحمد عبدالهادي عباس النخلي

كرة القدمشبابعثمان عوض مطر الهزيمي

كرة القدمشبابعبدالعزيز عقيل زيد االسلمي

كرة القدمشبابابراهيم جمال ابراهيم عثمان

كرة القدمشبابمساعد عايد سعود العنزي

كرة القدمشبابعيسي زايد علي طوهري
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اللعبةالدرجةاالسم
كرة القدمشباببدر سعود هدن الظفيري

كرة القدمشبابعلي مرزوق ماطر المطيري

كرة القدمشباببدر مداد عطالله المطيري

كرة القدمشبابعبدالرحمن عليوي خسير العنزي

كرة القدمشبابعلي الطرقي صلبي الشمري

كرة القدمشبابابراهيم عايض نويصر الحربي

كرة القدمشبابعبدالرحمن سعد بن فرج الظفيري

كرة القدمشباببدر خالد جابر العنزي

كرة القدمشبابعبدالله محمد عبده حكمي

كرة القدمشبابجراج سليمان عقله الشمري

كرة القدمشبابعبداالله عبدالله فياض الشمري

كرة القدمشبابسعود معتق مزوي الجميلي

كرة القدمشبابعبدالسالم ابراهيم احمد هزاع

كرة القدمشبابسيف سلطان فرحان الظفيري

كرة القدمشبابحماد رضاء كامل الشمري

كرة القدمشبابتركي مطر ابراهيم العنزي

كرة القدمشبابحمد ساير فنيخ الظفيري

كرة القدمشبابقيس عبدالله عسل الشمري

كرة القدمشبابثامر فارس عايد الشمري

كرة القدمشبابمحمد بدر دحام الظفيري
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فريق كرة القدم ناشئين

االسم
محمد علي هاشم يحيى

عبدالله عوض خليف العنزي

فالح محمد فالح الشمري

عبدالله منصور صالح الرشيدي

تركي علي ميس العنزي

عبدالرزاق مهنا عقيل الشمري

نواف صريح بن شمسي العيسي

احمد ناصر ثميل الشمري

احمد تيسير حمد العنزي

عبدالعزيز سعود غربي العنزي

يوسف خالد صكب العنزي

احمد مداد مدالله المطيري

ماجد مالك جليهم الشمري

زيد علي زيد العنزي

عمر هاشم محمد الشمري

محمد عبدالله حمد الظفيري

عبدالله محمد نسيم عبدالستار خان

االسم
عادل عامر حمدان العنزي

صالح سعد مشحن الشمري

عارف علي رفيد الشمري

عقيل مشعل عقيل الظفيري

ثامر حمود عبدالله الحريجي

عبدالسالم فهد عبدالرحمن العيد

عمر صطم عياد الشمري

طالل فزاع محمد الظفيري

صالح احمد سعيد المهري

يزيد عوده عبيد الظفيري

سعود محمد علي هزازي

مشاري حميد ميس الظفيري

خالد بدر محمد الشمري

عبدالرحمن فارس تركي الظفيري

خالد فيصل الحبالني العنزي

عبدالله فهد دخيل السهلي

يزيد صالح ذيبان العنزي
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فريق كرة القدم ناشئين

االسم
زايد منصور زايد الشمري

صفوق حجاب صفوق البعيجي

عبداالله عواد بن ملواح الشمري

ريان فهد سعيد األحمري

محمد منعم ثروي الحربي

هذال الحميدي هذال الحربي
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فريق كرة القدم البراعم 

االسم
ياسر سالمه حاكم الظفيري

محمد سعيد محمد الشهراني

جاذوب مسلط جاذوب الظفيري

ثامر عبدالله زامل الظفيري

برجس محمد معيوف الظفيري

مشاري غربي هندي الظفيري

طالل موال حمدان البذالي

عبدالعزيز صالح رشيد الصلبي

صالح صبحي صالح الصلبي

عبدالله محمد ضعيف العنزي

باسل محمد سعران العنزي

مشحن حمود مشحن الشمري

سالم مشعل عقيل الظفيري

جراح مشعل عقيل الظفيري

خالد فرحان مانع العنزي

صالح زايد خلف الظفيري

ماجد مبارك ماجد الظفيري

االسم
سعد بريك سعد الحريجي

عبدالعزيز فرحان قاعد العنزي

فهد سليمان فهد المريشد

فراس علي محمد مالكي

حسين ثامر مسير الجميلي

فرحان محمد يتيم الشمري

نواف فواز جابر الظفيري

نواف دخيل حمدان الشمري

نواف مقبل الفي الحربي

عبدالله احمد حوفان القرني

خالد شريم رفيد الشمري

ابراهيم عبدالله هتيرس العطوي

حسين محمد حسين العنزي

عوض احمد حمد سالمي

عبدالمجيد خلف ناصر البيشي

سلطان ابراهيم سالم السهيمي

راكان محمد صالح العنزي
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فريق كرة القدم البراعم 

االسم
نايف سعود مانع الشمري

عبدالرحمن عبدالله ضحوي الظفيري

نايف مفرج نزال الشمري

نايف ناصر غثيث المطيري

خلف زيدلن خلف العنزي

عبدالله فهد فريج الشمري

فارس اسماعيل عطيه الشمري

يوسف سعد نتيش الظفيري

عبدالله مسلط جاذوب الضفيري

فيصل مانع خلف الشمري

محمد علي محمد منجحي

وليد سليمان بن احمد العالوي

عبداللطيف عبدالرحمن عبدي الرشيدي

سيف عيد مطر العنزي

االسم
فرج نايف فرج الظفيري

علي عوض مطر الهزيمي

عبدالمحسن سامي رحيل العنزي

فهد بدر شافي الشمري

عبدالعزيز عبدالله ضحوي الظفيري

عبدالله محمد فالح الشمري

محمد احمد حمدان الظفيري

حمد ثقيل حمد الظفيري

عبدالله علي معاضه الشهري

نواف علي محمد الشمري

الوليد عناد عبيد الحربي
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اسماء العبين كرة السلة 

االسم
يوسف محمد ثويان محمد

مالك عبدالوهاب بشير الهوسه

احمد محمد عبدالمولى المولد

عبدالله احمد علي الخيبري

سالم باسم سالم الجهني

عبدالعزيز مبارك بن هياس الزهراني

احمد عبدالله بن احمد الحايك

عمار محمد حمادي الشنقيطي

فيصل خالد عطيه المدني

انس محمد عبدالله برناوي

سعود سليمان علي القرني

داود سليمان هالل القرني

عمر هاشم سعيد الغامدي

احمد يوسف احمد محمد

عبدالله امير خليف الشمري

االسم
صالح عبدالله صالح الصعب

بدر جهيم محمد المطيري

سلطان ناصر عياط العنزي

عبدالعزيز محمد عبدالله الخربوش

عوض زايد رشيد الرويلي

تركي منصور علي المسعر

فهد عقيل حمدان العنزي

محمد علي محمد الشهري

تميم هاشم سعيد الغامدي

نواف مشعل ظافر الخثعمي

عبدالرحمن صالم مكبش جعفري

رياض عبدالوهاب سالم الزهراني

نواف فيصل علي الثقفي

محمد بدر محمد البدر

سامي محمد ناصر العمير



31التقرير السنوي لنادي الباطن | 2020

اسماء العبين كرة اليد

االسم
فتحي مبارك علي الخضيمي

ابراهيم عبدالكريم ابراهيم الصفار

يوسف حامد عبده فالته

احمد عبدالمحسن عيسى العبيدي

سراج محسن علي الزاير

ماجد صالح عبدالله الزويد

مؤيد زيد احمد ال اعبيدان

محمد علي عبدالله الحنابي

لؤي زيد احمد ال اعبيدان

عبدالرحمن عبدالله صالح الفليح

رائد عليوي بن محمد العنزي

سلمان عبدالجبار حسن مرار

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن القرني

مصطفي محمد حسن ابوشوكان

حيدر هاني احمد العسيف

سامي خضر قعيد العنزي

االسم
عبدالرحمن محمد خليف العنزي

مرزوق معيوف مرزوق السهلي

نواف عمر مبارك ابوقرين

نواف زيدان سعدالله المطيري

فيصل سالم هويدي الشمري

وليد خالد فالح العنزي

عرهان مناحي عرهان السهلي

مشعان معيوف مرزوق السهلي

سلطان وقيان بداح السهلي

عبدالله مبارك هويدي الشمري

نواف عبدالعزيز مياح الظفيري

احمد طويرش صلبوخ الظفيري

تركي ممدوح شوكان الظفيري

يوسف معيض سمير الرشيدي

عبدالرحمن حسن هاشم العلي

ادريس محمد خليف العنزي
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اسماء العبين الكرة الطائرة 

االسم
عبدالرحمن سالم الحبالني العنزي

مشاري مشعل حايف الظفيري

سلطان غازي قعيد العنزي

تركي معيض سمير الرشيدي

طالل عبدالرزاق خالف الظفيري

بدر سالمه فدعوس الظفيري

بركه مناور فرج الرشيدي

زياد عايد عيد الرشيدي

مشاري محمد سعدي الزهراني

غيثان عبدالله جبر الخثعمي

نواف حجاب ثوري الشمري

عبدالرحمن فارس وادي العنزي

وليد خضر قعيد العنزي

االسم
عبدالله الفي عنتر العنزي

فايز حواس رحيل الشمري

سراي سالم قحطان الظفيري

رسمي معيض سمير الرشيدي

سالم نافع سالم الظفيري

منيف جامع حليلي الرشيدي

خالد وادي دلي الظفيري

محمد حالن عبيدالله الرشيدي

مشعل خلف عشوي العنزي

عبدالله دغيم صالح زيني

عبدالعزيز حاتم معيذف العنزي

عبدالحميد علي قعيد العنزي

سالمه ناوي قطر العنزي
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اسماء فريق الدراجات 

االسم
عبدالهادي عبدالله الفي العنزي

عايش فاضل جدوع العنزي

عبدالمحسن عبدالله الفي العنزي

محمد عنزي المزيدي االكلبي

فيصل جبري صياح العنزي

عبدالله عقل عبيد العتيبي

عبدالرحمن النوري مرزوق العنزي
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االسم
عبدالجليل محمد عبدالله الناجم

علي سلمان محمد خبراني

مزيد عوده مزيد الجميلي

احمد يوسف عيد الخيبري

مبارك محمد مبارك زغيبي

عبدالعزيز عبدالله ذياب المطيري

عبدالعزيز حمدان محمد الحربي

ابراهيم حجرف مطيران الظفيري

زياد مساعد سعدون الجميلي

محمد صالح غالي السعدي

هشام محمد مهدي اليماني

تركي فيصل فليح الشراري

احمد محمد سعد الزهراني

مقرن حمود ركيان لبمطيري

وليد دهام بصي الحازمي

غانم مسعود الفي العمري

خليفه صالح الزقروطي الشمري

عبدالله سعد رابع الحربي

االسم
طارق احمد هادي والبي

مشعل فيصل ذعار الشمري

نايف مثقب يحيي قحل

سعود مبارك الدبيس الجهني

محمد جديع محمد الشمري

غازي منيف جاذوب الظفيري

منيف منصور الهوب الظفيري

عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العنزي

وليد نواف ذعار الشمري

عمر صباح قمر الشمري

نواف سعد مخيمر الجميلي

عبدالعزيز سليمان دلمه العنزي

اسامه حمود فرحان الظفيري

نواف فهد متعب العنزي

سلمان نايف جاذوب الظفيري

عبدالله حمود خضر الظفيري

علي منصور علي الشهري

حميد منصور الهوب الظفيري

فهد مطلق فهد الشمري

اسماء العبين العاب قوى 
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اسماء العبين رفع االثقال

االسم
عبدالرحمن عجيج سمير الحربي

عبدالله معبر مغلوب عبسي

احمد جابر احمد غزواني

سلطان مناع جابر ال عقيل

خالد خميس هالل الشمري

محمد جمعه معال الخيبري

نايف عيفان جريد الظفيري

عبدالله ثامر جفال الشمري

ابراهيم منصور ابراهيم النمر

ناصر حبيب محمد العبدالعظبم

مشعل قطيم وديد الحربي

االسم
يوسف مشعل عايد الحربي

سلطان سعود دراح الشمري

سعود مديح بن عايد الشمري

عبدالعزيز منيف سعد الشمري

سعود بندر سعدون الشمري

عايد عقيا عايد الشمري

عبدالله عقيل مهنا الشمري

خالد عبدالله نازل الشمري

حبيب ناصر حبيب العبدالعظيم

خالد عقيل خالد الدخين

الجديعي سعد عقاب الجميلي
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الكاراتيه

االسم
سطام حميد محمد الشمري

سعدون حميد محمد الشمري

دغيم فراج دغيم السهلي

سعود فيصل فايد الحربي

نواف سعود طرقي الظفيري

سلطان سعدي طرقي الظفيري

عبدالكريم مطلق مشعل المطيري

خالد فهد هادي القحطاني

عبدالرحمن ناصر مناحي العنزي

عبدالله ناصر عبيد البقمي

فيصل محيسن احمد الخالدي

محمد سعد كسار العنزي

االسم
محمد بدر معزي المطيري

فيصل فحاط بيوض العنزي

زيد فحاط بيوض العنزي

ابراهيم هاني ابراهيم العنزي

قصي احمد ابراهيم العنزي

ملحم فرحان ملحم العنزي

باسم مرزوق هليل الحربي

معاذ محمد سويحل الظفيري

يوسف سعدي طرقي الظفيري

عواد طارق عواد العنزي

فيصل سعدون طرقي الظفيري

ريان سعود طرقي الظفيري

ماجد ناصر عبيد البقمي
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الكاراتيه
السباحة

االسم
صالح علي عبدالرحمن اليوثه

فايز سرحام فايز العصلب

خالد سعد احمد الخالدي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السدراني

معاذ محمد عبدالعزيز السدراني

فيصل عبدالله عبدالعزيز السدراني

علي عبدالله عواد الجميلي

نهيان زايد يحي ال يسر

اياد يحي علي فقيهي

زياد محمد عبيدالله العنزي

حسن فالح عواد السعدي

عبدالعزيز سعد نزال العنزي

بدر محمد مانع الظفيري

عبدالعزيز خلف لقطان الظفيري

عارف محمد العسبلي الشهري

عادل محمد العبسلي الشمري

خالد مديد مطر الجميلي

سليمان فهد سليمان الشمري

مازن عباد مشعل العتيبي

نواف نغيمش عقيل الظفيري

عبدالمجيد مبارك بن هويدي الشمري

احمد خالد حميد الشمري

طالل حمود علي الشمري

عبدالله وادي مطلق العنزي

محمد احمد علي الشمري

تركي عبدالله محمد الشمري

سالم ضيدان سيف السبيعي

عيد يوسف غنيم الجهني

عبدالرحمن عواض سعيد الغامدي

علي حميد علي الشمري

سلطان عزيز جابر الشمري

عبدالرزاق وادي مطلق العنزي

بسام فهد سليمان الشمري

ياسر احمد صالح الزهراني

فراس عباد مشعل العتيبي

فيصل عبدالله معيض القرشي

سيف احمد صالح الزهراني

محمد عزيز جابر الشمري

عمر مديد مطر الجميلي

محمد وادي مطلق العنزي
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كرة الطاولة

االسم
فهد عبيد مذكر المطيري

باسل محمد بن فهد الشايع

حسين رافع حسين المطيريذ

سعود سند سعود المطيري

ابراهيم كريم عوير العنزي

احمد حميد خلف الشمري

ضاري فالح عويد الشمري

صالح خالد صالح الغامدي

طالل فالج عايد الشمري

غنيم شداد الخوي الصلبي

سليمان بريك سعد الحريجي

عبدالله صغير رحيل الشمري

خالد فرحان جعيد الشمري

سليمان جديع الوسيدي الحربي

سلمان معيضد سلمان السليماني

ريان حمود حديد الشملري

االسم
تركي مخلد ضحوي الظفيري

يوسف غازي كسار الشمري

بندر خالد عقيل الشمري

تركي خالد عقيل الشمري

خالد نخيالن سعود المسعودي

راضي معيوف مرزوق السهلي

عبدالعزيز سرحان فايز العريفي

ثاني حامد ثاني العنزي

عبدالله عاصي داشر الحريجي

عواد جمعان عواد الصلبي

حسين سرحان فايز العريفي

ابراهيم محمد ثاني العنزي

عطالله محمد ثاني العنزي

عبدالله سعيد معيي الظفيري

مدلول محمد راضي الشمري

سعود معيضد سلمان السليماني
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التنس االرضيكرة الطاولة

االسم
عبدالرحمن خالد تركي المطيري

راغب حسين صبيح الشمري

رائد حسين صبيح الشمري

عايد عادل عايد الشمري

سلمان عايد مطر العنزي

حسين سحيم سعود السهلي

سيف بندر درزي الشمري

سعود ناصر مقرن الشمري

اسامه عايد عيسي العنزي

سعد حمود سويد الشمري

سليمان مساعد سويلم الحربي

االسم
رائد بندر درزي الشمري

مبروك عويد دخيل الحربي

تركي نواف فارس العنزي

عبدالمجيد نواف فارس العنزي

غازي عواد بندر الحربي

سلطان سعد حمود الشمري

محمد سعد حمود الشمري

فيصل خالد رياض العنزي

محمد خالد رياض العنزي

عبدالعزيز سعود ناصر الشمري

ناصر سعود ناصر الشمري
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التايكوندو 

االسم
عويد ماطر عويد الظفيري

سعدون طرقي غنيم الظفيري

بندر ماطر عويد الظفيري

سامي سعد طرقي الظفيري

نايف سعود طرقي الظفيري

طالل منصور نومان الظفيري

سعد فهد مشنف الظفيري

عمر عبدالعزيز سالمه الظفيري

حمد محمد حيصام الظفيري

عبدالعزيز عبدالله وبدان العصلب

نايف سالمه هزاع الظفيري

عادل متعب سالمه الظفيري

محمد عبدالعزيز سالمه الظفيري

هاني طرقي غنيم الظفيري

سعدي طرقي غنيم الظفيري

وليد منصور نومان الظفيري

االسم
بدر منصور نومان الظفيري

عبدالله طرقي غنيم الظفيري

بندر خالد سالم االلظفيري

عيسي طرقي غنيم الظفيري

محمد خالد سالم الظفيري

بدر خالد سالم الظفيري

معاذ ماطر عويد الظفيري

فهد خالد سالم الظفيري

عمر احمد حبيتر الشمري

عبدالله نواف حمد الشمري

بدر ناصر بريكان الماجدي

فراس راشد راضي الحربي

مشاري سعد خالد الحربي

يوسف عبدالعزيز هزاع الظفيري

سالمه نايف سالمه الظفيري

بسام نايف سالمه الظفيري
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التايكوندو التايكوندو 

لعبة الفيفا

االسم
عبدالرحمن خالد سالم الظفيري

تركي نواف سالمه الظفيري

عثمان احمد حبيتر الشمري

عبداالله عبدالله بن زيد العنزي

عبدالله سعد طرقي الظفيري

تركي محمد زيد العنزي

زايد وائل عواد العنزي

تميم وائل عواد العنزي

عبدالله بد عطيه الصقري

عبدالرحمن فرحان جعيبر العنزي

االسم
فهد رشيد فهد الشمري



أكاديمية 9
النادي
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أهمية األكاديمية 

 أكاديميـــة كـــرة القـــدم لها مـــن األهميـــة الكثير والكثيـــر , فهـــي المجتمع األول والمســـئول 
عـــن اثقـــال الالعبين الموهوبيـــن وتنمية قدراتهـــم المختلفة وتطويـــر نقاط القـــوي لديهم وأيضا 
معالجـــة نواحـــي الضعـــف لاللتحاق بالفـــرق الرياضيـــة , كما وأن أصبـــح صناعة العب كـــرة القدم 
مـــن األمـــور الشـــائعة حاليـــا وهنـــاك الكثير مـــن الالعبيـــن الذيـــن ال يمتلكوا مـــن الموهبـــة القدر 
الكبيـــر ولكـــن مـــع التدريـــب الصحيـــح واألكاديمي أصبـــح لهم شـــأن كبير فـــي الكثير مـــن األندية 
والمنتحبـــات , وأكاديميـــة كرة القدم هـــي المصدر األول لمـــد األندية بالالعبيـــن المميزين والذين 

يتصفـــوا باالنتماء وحـــب النادي .
         كمـــا أن أكاديميـــة كـــرة القدم لها مـــن الفاعلية التربوية والمجتمعيـــة ما يجعلنا نعطيها 
القـــدر الكبير مـــن االهتمام , فهي تكون مســـاعدا لولي االمر في التربية من خـــالل توجيه الالعبين 

وارشـــادهم , وأيضا تســـاعد علي تنمية مجمع رياضي وتوســـيع قاعدة ممارســـي كرة القدم .



45التقرير السنوي لنادي الباطن | 2020

أهداف األكاديميةأهمية األكاديمية 

حجم األكاديمية

تكوين وبناء الفرق المختلفة للنادي من خالل تكوين فريق 13 سنة للمواسم المتتالية .	 
تجهيـــز بعض الالعبيـــن المنضمين حديثا للنادي والذين لديهم بعـــض النقاط التي يتم تقويتها 	 

أو تعديلها .
اكتشاف الموهوبين من الالعبين الصغار وتدريبهم وفقا ألحدث البرامج التدريبية .	 
اإلسهام في تطوير كرة القدم على مستوى النادي والمنتخبات الوطنية. 	 
خلق قاعدة عريضة من الممارسين لكرة القدم. 	 
تكوين جيل رياضي يتمتع بالمهارات الفنية واللياقة البدنية واللياقة النفسية. 	 
االرتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي والثقافي لالعبين .	 
تنميـــة القيـــم التربوية وروح الوالء واالنتمـــاء واالنضباط واالخالص والقيـــادة والروح الرياضية 	 

لـــدى الالعبين الصغار .
المشاركة االجتماعية من خالل تقديم بعض األنشطة الرياضية والتثقيفية المجتمعية .	 
تربية الالعبين الصغار على الفكر والثقافة االحترافية . 	 
تنمية روح التحدي واالســـتمتاع لممارســـة كرة القدم للوصول إلى أعلى المســـتويات في ظل 	 

العالمية.  التنافسية 

تعمل األكاديمية بشـــكل مســـتمر خالل  المواســـم الماضية وبشكل شـــبه يومي و يتم قبول 
المشـــتركين من عمر ) 5 ( ســـنوات حتي ) 18 ( ســـنة ويبلغ عدد المشـــتركين شـــهريا من 80  العبا 

حتي 150 العب .



46التقرير السنوي لنادي الباطن | 2020

مخرجات األكاديمية

تجهيز وإعداد الالعبين المنضمين حديثا للفئات السنية الخاصة بالنادي . 	 
تعمل األكاديمية علي تجهيز فريق براعم 13 للمواسم المتتالية .	 
األكاديمية هي المصدر األول لمد فرق النادي بالالعبين المميزين .	 
تـــم اســـتدعاء 5 العبين من قبل الجهـــاز الفني للمنتخب الســـعودي تحت 14 ســـنة وتم اإلبقاء   	 

علي العبيـــن اثنين هما : 
1- ثامر عبد الله

2- جاذوب مسلط
تمد االكاديمية األلعاب المختلفة بالنادي ببعض الالعبين .	 
تساعد االكاديمية  في التطوير الفني لالعبين واكتشاف المواهب وتوجيههم .	 
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مخرجات األكاديميةمخرجات األكاديمية

حيث تم تصعيد لفريق 13 موسم 2021 / 2022 م كال من الالعبين

االسمماالسمم
تركي حامد الظفيري14علي عوض الهزيمي1

راشد متعب الحربي15فيصل سطام الشمري2

ماجد حامد العنزي16هيثم زاهي الظفيري3

    عبدالرحمن أحمد الظفيري17نواف موسي الشمري4

عبد الملك أحمد  الظفيري18نواف علي الشمري5

 سعد نايف19زايد فالح الحربي6

خالد أحمد الظفيري20طالل مخلف الشمري7

   ريان وليد  الشمري21خليفة معيض الظفيري8

متعب نواف المطيري9

محمد أحمد العنزي10

نايف فرحان العنزي11

مبارك مسلط الظفيري12

عبد الرحمن خلف الشمري13
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االنشطة التسويقية 

نســـعى فـــي نـــادي الباطـــن الرياضـــي إلـــى التعريـــف عـــن الخدمات التـــي يقدمهـــا النادي ســـواء 
»أنشـــطة رياضية أو أنشـــطة ترفيهية أو منتجات رياضية«، على مســـتوى أصحاب المصلحة سواء 
»المجتمـــع أو جمهـــور النـــادي أو العامين بالنادي أو أعضـــاء النادي وأســـرهم أو متابعي النادي أو 

المهتمين أو مؤسســـات المجتمـــع أو الرعاة وشـــركاء النجاح«.

والجدول التالي يتضمن أبرز األنشطة التسويقية للنادي في خطة 2020-2021م.

قائمة األنشطة التسويقية

األطراف المستفيدةاألنشطة التسويقيةالرقم

النشاط الرياضي1

التجاريــة  العالمــات  تســويق   -
ــى  ــا عل ــاة، مــن خــالل طباعته للرع
ــق االول لكــرة القــدم طقــم الفري
الرياضيــة  األنشــطة  تســويق   -

بالنــادي

- عـــدد )7( مؤسســـات من الرعاة 
النجاح وشركاء 

)الالعبيـــن  النـــادي  مجتمـــع   -
وأســـرهم( واألعضـــاء 
- المجتمع وجمهور النادي

النشاط التجاري2

مــن  النــادي  منتجــات  تســويق   -
اإللكترونــي المتجــر  خــالل 

ــى اســتخراج ترخيــص  - العمــل عل
شــركة اســتثمارية

- الرعاة وشركاء النجاح
- المجتمع وجمهور النادي

- مؤسسات المجتمع المدني
)العامليـــن،  النـــادي  مجتمـــع   -

وأســـرهم( األعضـــاء 

النشاط الترفيهي3

الفعاليـــات  مـــن  عـــدد  إقامـــة   -
باســـتخدام  المبتكـــرة  الترفيهيـــة 
لشـــعارات  ألعـــاب  مجســـمات 

النجـــاح وشـــركاء  الرعـــاة 

- عـــدد )7( مؤسســـات من الرعاة 
النجاح وشركاء 

- المجتمع وجمهور النادي
- مؤسسات المجتمع المدني

)األعضـــاء  النـــادي  مجتمـــع   -
) هم ســـر أ و

10
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االنشطة التسويقية 

األطراف المستفيدةاألنشطة التسويقيةالرقم

الفعاليات والبرامج4

- تبني عدد من البرامج المستمرة 
بالنــادي لتســويق خدمــات النــادي 
حجــم  وتعزيــز  الجمهــور  لــدى 
المتابعــة علــى صفحاتــه للتواصــل 
االجتماعــي، ومنهــا برنامــج “وزنك 
“كــن نشــطًا  صحتــك”، وبرنامــج 
فــوق 60”، وبرنامــج “تطــوع لنــا 

ــك” ول

- الرعاة وشركاء النجاح
- المجتمع وجمهور النادي

- مؤسسات المجتمع المدني
- كبار السن وأصحاب الهمم

)العامليـــن،  النـــادي  مجتمـــع   -
وأســـرهم( األعضـــاء 

االنشطة التسويقية 10



50التقرير السنوي لنادي الباطن | 2020

وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة في التسويق

الموقع اإللكتروني

يوتيوب

البريد اإللكترونيتويتر

 قروبــات التواصــل
االجتماعــي

وسائل التواصل االجتماعي المستخدة في التسويق

Albatin.sa

نادي الباطن

@albatinclubpr@albatin.sa

telegram

http://Albatin.sa
https://qrgo.page.link/ekV7j
https://twitter.com/albatinclub
http://pr@albatin.sa
https://qrgo.page.link/ScMDb
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ملخص مبيعات النادي موسم 2021/2020م

االسمم
حجم المبيعات والطلبات

طلباتمبيعات

103243تي شيرت أساسي1

530تي شيرت احتياطي2

4783طقم النادي األساسي3

3954طقم النادي اإلحتياطي4

87115ترننج النادي5
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المسؤولية االجتماعية

نحـــرص فـــي نـــادي الباطـــن الرياضـــي على العمـــل الجاد فـــي كافة المجـــاالت التي من شـــأنها أن 
تســـهم فـــي تحقيـــق التنميـــة االجتماعيـــة، لذا يعمـــل النادي علـــى عدد مـــن الفعاليـــات والبرامج 

واألنشـــطة قصيرة وطويلـــة المدى.
ومن هذا المنطلق يســـعى النادي للتأكيد على دور الرياضة والنشـــاط البدني كعامل مســـاعد في 

تحقيق األهـــداف الوطنية لبرنامج جودة الحيـــاة، وبرنامج التحول الوطني.
وعليـــه يســـتهدف النـــادي وفقـــًا ألولوياتـــه العمل على عـــدد من البرامـــج والفعاليات واألنشـــطة 

الملحـــة في المجـــاالت المجتمعيـــة التالية :
تعزيز الصحة العامة والوقاية من األمراض ألفراد المجتمع.	 
توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين شرائح المجتمع لكال الجنسين.	 
االهتمام برياضة ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي اإلعاقة، كبار السن، المرأة(.	 
دعم ممارسة النشاط البدني في المؤسسات االجتماعية )جمعيات، مؤسسات، ...(.	 
اســـتثمار مقومـــات الرياضـــة فـــي التدريـــب المجتمعي لتأصيـــل الـــوالء والمواطنة بيـــن أفراد 	 

. لمجتمع ا
وســـوف يركـــز النـــادي فـــي خطته الســـنوية ومـــا تتضمنـــه من برامـــج وفعاليـــات وأنشـــطة على 

مشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة وهم :
مجتمع النادي )اإلداريين، الرياضيين، األعضاء وأسرهم(	 
المجتمع المحيط وجمهور النادي	 
الفئات ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي اإلعاقة، كبار السن، المرأة(	 
مؤسسات المجتمع المدني )جمعيات، مدارس، جامعات، شركات، مؤسسات، أكاديميات،.(	 
شركاء نجاح النادي )رعاه، متبرعين، داعمين، ...(	 

األولويات

11
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المسؤولية االجتماعية

البرامج / الفعاليات / األنشطةم
الخطة الزمنية

تاريخ اإلنتهاءتاريخ البداية

مستمرة2021/03/25كن نشطًا فوق 60 سنة1

مستمرة2021/03/25كوني رياضية2

مستمرة2021/03/25التحدي الرياضي ألصحاب الهمم3

مستمرة2021/03/20المنافسات الترفيهية الرياضية4

مستمرة2021/03/13تطوع )لك ولنا(5

ابريل2021/04/012021مبادرة وزنك صحتك6

أبريل 2021/04/032021اليوم الترفيهي لألطفال7

مايو 2021/04/102021اليوم الترفيهي ألصحاب الهمم8

مايو 2021/04/172021اليوم الترفيهي للجمعيات األهلية9

العربيــة10 للجالبــات  الترفيهــي   اليــوم 
واألجنبيــة

مايو 2021/04/242021

3 يونيو 2021/05/222021تأهيل المدرب المجتمعي11

15 يونيو 2021/05/292021تحسين اللغة اإلنجليزية باللعب12

يوليو 2021/06/052021تأهيل القيادات الرياضية الشابة13

يونيو 2021م2021/06/25مبادرة شكرًا جمهوري14
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12نماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامج
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نماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامج

مبادرة كن نشطًا فوق 60 1
12نماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامج
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المنافسات الترفيهية الرياضية 2
12نماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامج
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تطوع )لك ولنا( 3
12نماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامجنماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامج
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مبادرة وزنك صحتك 4
12نماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامج
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مبادرة شكرًا جمهوري 5
12نماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامجنماذج بعض األنشطة والفعاليات والبرامج
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األهداف المستقبلية 13
االسماالسمم
1. جذب رؤوس األموال للنادي من خالل الرعايات وشركات النجاحاألهداف المالية1

2. استحداث فعاليات وبرامج توفر إيرادات مالية للنادي
3. االســتفادة مــن المنشــآت والتجهيــزات الرياضيــة للنــادي فــي تنميــة 

اإليــرادات الماليــة
اإليــرادات  تنميــة  فــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  دور  تفعيــل   .4

اإلعالنــات خــالل  مــن  الماليــة 
5. تبنــي الئحــة تســويقية لجميــع أنشــطة وفعاليــات وبرامــج النــادي 

لجــذب الرعايــات الداعمــة
6. التركيز على تحقيق كفاءة االنفاق

7. التحديث والتطوير المستمر لمتجر النادي لتعزيز اإليرادات المالية
والعربيــة  الوطنيــة  الرياضيــة  لألنديــة  الناجحــة  التجــارب  محــاكاة   .8

منهــا يتناســب  مــا  وتبنــي  والدوليــة 
شــركات  تحقيــق  فــي  للنــادي  االســتثمارية  الشــركة  دور  تفعيــل   .9

اســتثمارية ومشــروعات 

1. االلتزام بالشفافية في كل إجراءات وسياسات إدارة النادياألهداف اإلدارية2
ــاط المباشــر  ــع المؤسســات ذات االرتب ــاون م ــق شــراكات وتع 2. تحقي

وذات االهتمــام
3. اعتمــاد برنامــج لصقــل العامليــن داخــل النــادي وفقــًا ألحــدث البرامــج 

واســتراتيجيات التدريــب 
4. تطويــر التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة “اســتحداث قنوات، تحســين 

لغــة التواصــل االجتماعي
5. تحقيــق جــودة بيئــة العمــل الداخليــة بالنــادي لتحســين كفــاءة العمــل 

وجــودة المخرجــات
6. التركيز على التحول الرقمي في العمليات اإلدارية داخل النادي
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األهداف المستقبلية 13
االسماالسمم
7 توسيع قاعدة العضوية بالنادي من خالل استكمال منشآت النادياألهداف اإلدارية2

8. بناء قواعد بيانات رقمية “أصحاب المصلحة، األنشــطة والفعاليات، 
األرشفة والتوثيق، التواصل”

ــط  ــح التراب ــز بالفصــل بيــن المهــام وتوضي 9. تبنــي نمــوذج إداري يتمي
واالبتعــاد عــن تضــارب المصالــح

 األهداف3
الرياضية

1. تطويــع األنشــطة الرياضيــة لخدمــة المجتمع على المســتوى الصحي، 
البدني، النفســي، االجتماعي

2. اســتحداث أنشــطة وفعاليــات وبرامــج رياضيــة مبتكــرة تســاهم فــي 
توســيع قاعــدة المشــاركة المجتمعيــة

3. العمــل علــى مواكبــة التطــور فــي نظــم التدريب واإلعداد للمنافســات 
فــي األلعــاب الرياضية

4. التركيــز علــى انتقــاء الموهبــة الرياضيــة فــي األلعــاب الرياضيــة لتدعم 
الفــرق بالنادي

واألطفــال  الســن  لكبــار  الرياضيــة  األنشــطة  توفيــر  أولويــة  منــح   .5
اإلعاقــة وذوي  والمــرأة 

ذوي  األفــراد  وصقــل  تأهيــل  فــي  الرياضــة  مقومــات  اســتثمار   .6
االهتمــام

7. تحديــث تكويــن الفريــق األول فــي األلعــاب الرياضيــة “العبيــن وجهــاز 
فنــي” لتحقيــق اإلنجــاز

8. اســتكمال منشــآت النــادي لتوفيــر خدمــات رياضيــة لعــدد أكبــر مــن 
الجمهــور واألعضــاء

ــة مــع  ــات والبرامــج الرياضي ــذ األنشــطة والفعالي ــاون فــي تنفي 9. التع
مؤسســات المجتمــع




	غلاف
	كامل التقرير السنوي - Copy

