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كلمة مجلس اإلدارة

فــي ختــام هــذا الموســم الــذي تحققــت فيــه الكثيــر مــن النجاحــات علــى جميــع 

األصعــدة بفضــل مــن هللا وجهــود منســوبي النــادي وشــركاء نجاحــه، يطيــب لــي أن 

أتقــدم بفائــق شــكري وعظيــم امتنانــي إلــى كل مــن ســاهم فــي إنجــاح برامــج ومشــاريع 

وأنشــطة النــادي وترجمــة أهدافــه النبيلــة  علــى أرض الواقــع، ممــا مكــن مــن الحفــاظ 

علــى موقــع النــادي ومكانتــه وبقــاء الفريــق األول لكــرة القــدم فــي دوري كأس األميــر 

محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن فــي الموســم الحالــي، ومــا كان لذلــك أن يتحقــق لــوال 

جهــود مجلــس اإلدارة ورئيــس النــادي التنفيــذي والكــوادر اإلداريــة والفنيــة والالعبيــن  

الذيــن تفانــوا فــي أداء مهامهــم بعمــل جماعــي رصيــن وفعــال ســعيا لالرتقــاء بــاألداء 

ــا  ــة كل م ــاز، ومواجه ــودة اإلنج ــى ج ــا عل ــادي وحرص ــات الن ــى مقوم ــا عل ــام، وحفاظ الع

يطــال مســيرة النــادي مــن المخاطــر  فــي ســعي دؤوب للتعريــف بالنادي وإبــراز أصالته، 

ممــا يؤكــد االلتفــاف حولــه واالعتــزاز بــه.

إن نــادي الباطــن واحــدا مــن األنديــة التــي حملــت علــى عاتقهــا هــم االنخــراط 

فــي عمــل يرفــع مــن إيقــاع تنميــة المجتمــع المحلــي والنهــوض بــه بــكل مــا أوتــي مــن 

جهــد متواصــل وتفكيــر عميــق وحمــاس كبيــر، بــاذال قصــارى جهــده فــي تنفيــذ برامجــه 

التنمويــة ومشــاريعه االجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة وأنشــطته الرياضيــة المختلفــة 

ــا  ــي تحقيق ــوره المتفان ــرف جمه ــن ط ــا م ــال حي ــاح وتواص ــركاء النج ــن ش ــوي م ــم ق بدع

لرســالته.

ــز النــادي علــى العمــل المجتمعــي كهــدف اســتراتيجي ناتجــا عــن قناعــة  إن تركي

بالدرجــة  أخالقــي  كواجــب  بهــا  واإليفــاء  االجتماعيــة  للمســؤولية  تحملــه  بضــرورة 

األولــى وإيمانــا منــه بــأن المســؤولية االجتماعيــة تحســن المنــاخ وتبعــث روح التعــاون 

والترابــط بيــن النــادي وأصحــاب المصلحــة، فضــال عــن قناعتــه أيضــا بوجــود صلــة 

بيــن الرياضــة والنمــو االجتماعــي خاصــة الجوانــب المتصلــة بالخدمــة االجتماعيــة، 

فالنشــاط الرياضــي يســتخدم فــي خدمــة الجماعــة كأســلوب وطريقــة عمــل  بمعنــى أن 
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هنــاك قائــد موجــه وجماعــة تســلك ســلوك يســاعد علــى إطــالق قــدرات أفــراد الجماعــة 

وتنميــة شــخوصهم لتكويــن إحســاس بالمســؤولية تجــاه المجتمــع والعمــل لتحملهــا 

وصــوال لنهضــة المجتمــع.

فــي هــذا اإلطــار نفــذ النــادي العديــد مــن المبــادرات والفعاليــات تفعيــال لرســالة 

النــادي ودوره فــي االرتقــاء بالمجتمــع المحلــي وتلبيــة الحتياجاتــه مــن خــالل منهجيــة 

عمــل تتوافــر لهــا اإلمكانــات، فجــاءت مؤشــرات األداء متمثلــة فــي البرامــج التــي ســدت 

االحتياجــات الصحيــة والخيريــة والتنمويــة التــي شــملت فئــات كبــار الســن والشــباب 

وذوي االحتياجــات الخاصــة والمــرأة واألطفــال والجاليــات العربيــة، وقــد كان لهــا األثــر 

االيجابــي الفعــال وتوليــد شــعور باالنتمــاء للنــادي.

ألن  نظــرا  المواهــب  وصقــل  اســتقطاب  للنــادي  االســتراتيجية  األهــداف  مــن 

المواهــب  وهــذه  صاحبهــا،  مــع  تولــد  موهبــة  عــن  عبــارة  أشــكالها  بــكل  الرياضــة 

يجــب اكتشــافها وتوجيههــا ورعايتهــا، وبمــا أن محافظــة حفــر الباطــن تملــك الكثيــر 

مــن المواهــب الذيــن يملكــون مهــارات رياضيــة تنتظــر صقلهــا، فقــد وضــع النــادي 

اســتراتيجية الكتشــاف وانتقــاء المواهــب واختيــار لهــم المدربيــن لتأهيلهــم علميــا 

وصقلهــم فنيــا بأحــدث الخبــرات، ووضــع لهــم برامــج فنيــة ونفســية لتأهيلهــم، وقــد 

تمــت ترجمــة ذلــك فــي مؤشــرات أداء تتضــح بجــالء فــي البرامــج التدريبيــة التــي تــم 

تنفيذهــا فــي مجــاالت الرياضــات  كالســباحة والتنــس األرضــي وكــرة القــدم  والكاراتيــه 

والتايكونــدو  ورفــع االثقــال وكــرة الطاولــة والدراجــات  وكــرة اليــد وكــرة الســلة وكــرة 

الطائــرة والعــاب القــوى والرياضــات االلكترونيــة واالكاديميــات ،  والتــي شــارك فيهــا 

العديــد مــن المواهــب الذيــن انضمــوا لفريــق البراعــم، هــذا وسيســتمر النــادي فــي 

المضــي قدمــا فــي هــذا الجانــب قناعــة بــأن المنظومــة الرياضيــة تأتــي عبــر المواهــب.

تمثــل  الدخــل فإنهــا  وتنويــع مصــادر  اإليــرادات  تنميــة  يتعلــق بهدفــي  وفيمــا 

المقابــل الــذي يحصــل عليــه النــادي نتيجــة لقيامــه بنشــاط تجــاري أو اســتثماري أو 

خدمــي، وتطويــر وتنميــة إيــرادات نــادي الباطــن تعتبــر مــن أهــم مؤشــر لــأداء والســبيل 

نحــو تمويــل وتحقيــق مردوديــة االســتثمارات المنجــزة ممــا يفــرض وضــع اســتراتيجية 

الممارســة  األنشــطة  وتطويــر  العمــالء  لمتطلبــات  االســتجابة  تضمــن  تســويقية 
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بالنــادي والتحســين المتواصــل للخدمــات، ولعــل كفــاءة العمــل اإلداري بالنــادي هــو 

ســبب أساســي فــي تحســين وتحقيــق إيــرادات ماليــة مقبولــة، إال أننــا مــا زلنــا نــرى أنهــا 

دون الطمــوح، إذ أن مؤشــرات األداء فــي هذيــن الهدفيــن مازالــت تنحصــر فــي الدعم من 

عــدة أطــراف ومــن الشــراكات ورســوم االشــتراكات والرعــاة، ولــذا عكفنــا علــى دراســة 

ــرص  ــادة الف ــي زي ــهم ف ــا يس ــا بم ــج له ــتثمارية والتروي ــطة االس ــروعات واألنش المش

االســتثمارية وطرحهــا لالســتفادة منهــا فــي زيــادة إيــرادات النــادي لتســهم بــدور كبيــر 

ــي  ــى المركــز المال ــادي التــي يســعى لتحقيقهــا ولتنعكــس عل فــي تحقيــق أهــداف الن

للنــادي، كمــا عملنــا علــى تطبيــق مبــادرات ومنهجيــات وأدوات ملزمة وتحســين وتطوير 

اجــراءات التحصيــل بمــا يحقــق االســتدامة الماليــة والتنــوع فــي مصــادر الدخــل، بجانــب 

تصميــم آليــات وضوابــط لترشــيد الصــرف والحــد مــن هــدر المــوارد.

فــي جانــب هدفــي رفــع كفــاءة األداء المؤسســي وخلــق بيئــة عمــل آمنــة ومســتقرة 

كأهــداف اســتراتيجية فــإن مؤشــرات األداء فــي هــذا الجانــب تتجلــى فــي الحــرص علــى 

تهيئــة بيئــة عمــل معافــاة ومحفــزة لــأداء الجيــد مــن خــالل تأهيــل المكاتــب وتزويدهــا 

بــاآلالت والمعــدات واألجهــزة الالزمــة إلنجــاز المهــام واألعمــال وتحفيــز العامليــن 

اإلدارييــن والرياضييــن علــى حــد ســواء واالحتفــاء بالمميزيــن منهــم مــن خــالل أنظمــة 

حوافــز مدروســة، األمــر الــذي حقــق الرضــا الوظيفــي وانعكــس ايجابــا فــي شــكل أداء 

متميــز.

وباإلشــارة لهــدف التنــوع في األنشــطة الرياضيــة فإن النادي يولــي اهتماما بالغا 

لهــذا الجانــب ويوفــر مــن اإلمكانــات ويذلــل كافــة المعوقــات التــي تحــد مــن المشــاركة 

فــي المنافســات وممارســة األنشــطة الرياضيــة، مــع العمــل توفيــر الوقــت الــالزم 

لممارســة هــذه األنشــطة، ويوجــه القائميــن علــى تحقيــق هــذه األنشــطة لالهتمــام بها 

لتكــون متاحــة للجميــع للمشــاركة فــي مختلــف المنافســات، ولعــل مــا يشــير لــأداء 

فــي هــذا الصــدد منافســة النــادي فــي ثالثــة عشــر لعبــة رياضيــة جماعيــة وفرديــة، وقــد 

ظلــت الدراســات مســتمرة لتوفــي احتياجــات الجمهــور والمجتمــع المحلــي فيمــا يتعلق 

باأللعــاب الرياضيــة المتنوعــة.
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وتحقيقــا لهــدف التحــول  الرقمــي فقــد تبنى نادي الباطن عــدة برنامج ERB متكامل 

لــكل إدارات وانشــطة النــادي وتطبيقــات لتســريع  المراحل المتعلقــة بالتحول الرقمي 

تماشــيا مــع حركــة التطــور التقنــي واالتجــاه نحــو الرقمنــة فــي كافــة معامالتــه اإلداريــة، 

فكانــت أولــى المراحــل تهيئــة البنيــة التحتيــة التــي ســهلت الممارســة، وتبــع ذلــك 

برامــج تدريبيــة مكثفــة لكافــة العامليــن فــي أنظمــة الخدمــات الذاتيــة واالتصــاالت 

التطبيــق باســتبدال العمليــات  اإلداريــة وإدارة الخطــط واألهــداف والمهــام، فتــم 

ــة بالرقميــة فأصبحــت جميــع المعامــالت الداخليــة والخارجيــة تتــم  الداخليــة التقليدي

إلكترونيــا. فإطــالق هــذه التطبيقــات مؤشــر ألداء هــذا الهــدف.

األهــداف  ضمــن  مــن  وجعلهــا  للنــادي  الذهنيــة  بالصــورة  اهتمامنــا  ولعــل 

االســتراتيجية نظــرا لدورهــا المهــم فــي تكويــن اآلراء ولمــا لهــا مــن تأثيــر ايجابــي، 

فهــي تعبــر عــن التصــورات واإلدراكات واالنطباعــات التــي يحملهــا أفــراد المجتمــع 

عــن النــادي وهــي نتــاج لتفاعالتهــم االتصاليــة واســتحضار اتهــم الذهنيــة المتعلقــة 

بالنــادي.

للوقــوف علــى الصــورة الذهنيــة للنــادي ومعرفــة مؤشــرات األداء فــي هــذا الجانــب 

تــم جمــع انطباعــات الــرأي وردود األفعــال مــن العامليــن بالنــادي والالعبيــن والمدربيــن 

والــزوار وجمهــور النــادي والمســتفيدين مــن الفعاليــات واألنشــطة، وتــم تحليلهــا 

الســتصحاب نتائجهــا التــي كانــت ايجابيــة فــي تحســين السياســات وتعزيــز التواصــل 

مــع جمهــور النــادي.

إن النجاحــات التــي تحققــت ليســت نهاية المطاف كما أنها ليســت بقدر الطموح، 

إال أننــا نثــق بأنهــا ســتكون حافــزا ودافعــا للمزيــد مــن االرتقــاء فــي الفتــرة المقبلــة بإذن 

هللا، ونعــد مخلصيــن بعــون هللا وتوفيقــه بــأن مســاعينا ســتظل مســتمرة لتجويــد 

األداء وتوســع دائــرة االســتثمارات واســتقطاب المزيــد مــن الشــراكات تعزيــزا ودعمــا 

لكافــة األنشــطة وبرامــج التطويــر المســتمرة، قناعــة بضــرورة مواكبــة حركــة التغييــر 

المنشــودة مجتمعيــا وثقافيــا ورياضيــا بمــا يتماشــى مــع سياســات وبرامــج المملكــة 

ورؤيتهــا 2030 ومبــادرات وزارة الرياضــة.

وبالله التوفيق
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كلمة الرئيس التنفيذي

إن تطــور حجــم األعمــال وتنــوع المشــاريع التــي يقــوم بهــا نــادي الباطــن وشــركاؤه 

السياســات  ومراجعــة  وتقويــم  بــاألداء  تعنــى  إدارة  وجــود  علــى  يؤكــد  النجــاح  فــي 

واإلجــراءات واألنشــطة التشــغيلية وتنفيــذ خطــة النــادي االســتراتيجية وفقــا لتطبيــق 

منهجــي وعلمــي مــدروس، واعتمــادا علــى كادر إداري مؤهــل وملتــزم ومهتــم وعلــى 

كفــاءة فــي اســتخدام مــوارد النــادي بالصــورة المثلــى المحققــة لأهــداف، وذلــك مــن 

خــالل األنشــطة التــي تمارســها اإلدارات برغبــة ووعــي ومســؤولية متبعــة أفضــل 

الســبل فــي األداء.

والفنيــة  الماليــة  اإلداري ينصــب علــى األنشــطة  بالعمــل  تركيــز االهتمــام  إن 

واإلداريــة والرياضيــة، فماليــا الجهــود مبذولــة وبشــكل مســتمر علــى تنميــة اإليــرادات 

وترشــيد واحــكام الصــرف مــن خــالل مراجعــة وتطويــر السياســات الماليــة واجراءاتهــا 

وجــذب المســتثمرين لتنفيــذ مشــروعات النــادي المدروســة والمطروحــة لالســتثمار 

ــدد. ــاة ج ــب رع ــة، وكس ــدوى االقتصادي ذات الج

فــي مجــال األنشــطة المجتمعيــة فقــد تــم طــرح العديــد مــن المبــادرات االجتماعية 

والفعاليــات والبرامــج الترفيهيــة والمنافســات الرياضيــة التــي شــملت فئــة المعاقين 

بــأن النشــاط البدنــي مــن الوســائل التربويــة الفاعلــة لتنميــة الفــرد  حركيــا قناعــة 

المعــاق فــي جميــع النواحــي النفســية واالجتماعيــة والبدنيــة وإعادتــه إلــى التفاعــل مــع 

المجتمــع، وكل هــذه األنشــطة تهــدف لالرتقــاء بالمجتمــع والنهــوض بــه وفــق جــداول 

زمنيــة محــددة.

لقــد شــهد الموســم نشــاطا وانجــازات فــي جميــع الرياضــات التــي أتيحــت ألبنــاء 

المحافظــة لممارســة هواياتهــم الرياضيــة بفاعليــة اعتمــادا علــى منهجيــة منظمــة 

طبقــت فيهــا معاييــر دقيقــة.

إداريــا فــإن العمــل يســير بصــورة مرضيــة دون عقبــات أو مخاطــر، ولعــل أبــرز 

اإلنجــازات فــي هــذا اإلطــار تبنــي النــادي تنفيــذ تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت التــي 
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ســاعدت فــي التســهيل للوصــول للتحــول الرقمــي فــي معامــالت النــادي وخدماتــه 

بشــكل ســلس، حيــث تــم اســتبدال العمليــات التقليديــة بالعمليــات الرقميــة نــال 

فيهــا العامليــن دورات تدريبيــة مكثفــة وقطــع النــادي فــي ذلــك شــوطا كبيــرا.

إن كل هــذه الجهــود قــد تمــت فــي إطــار مــا نصــت عليــه السياســات واإلجــراءات 

التــي تعتبــر بمثابــة خارطــة طريــق ترشــد العامليــن لتجويــد أعمالهــم فــي اتجــاه تحقيــق 

أهــداف النــادي التشــغيلية واالســتراتيجية ممــا أســهم فــي اســتقرار العمــل ونجاحــه.

ال يســعني إال أن أثمــن وأقــدر دعــم وزارة الرياضــة المقــدر والــذي أتــاح لنــا فرصــة 

التطويــر فــي كافــة الجوانــب، وحــري بي أن أقدر أيضا دور رئيــس وأعضاء مجلس اإلدارة 

ــة عمــل ســليمة  ــة بيئ ــة كان لهــا القــدح المعلــى فــي تهيئ ــوه مــن جهــود حثيث ومــا بذل

أســهمت فــي وضــع حلــول عمليــة لمعوقــات العمــل فــي كل جوانبهــا ممــا مكننــا مــن 

الحصــول علــى أداء جيــد شــكال ومضمونــا فلهــم جميعــا جزيــل الشــكر والتقديــر
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تاريخ النادي ونشأته

نــادي الباطــن المعــروف بالســماوي هــو نــادي رياضــي ســعودي يقع مقــره جغرافيا 

فــي مدينــة حفــر الباطــن بالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة، وهــو الممثــل الوحيــد 

للمدينــة، وقــد تــم إنشــاؤه فــي العام الهجــري 1399 الموافــق للعام الميــالدي 1997، وقد 

جــاء تأسيســه بموجــب القــرار 1/ 645  وتعاقبــت علــى ادارت عــدة مجالــس إدارة  وضعت 

علــى عاتقهــا مســؤولية بنائــه علــى أســس متينــة شــكلت اللبنــة النطالقه في أنشــطة 

ــبابية  ــات ش ــت قطاع ــرا وجذب ــوال كبي ــت قب ــة الق ــة متنوع ــة ومجتمعي ــة وثقافي رياضي

عريضــة مــن منســوبي المحافظــة انخرطــت فــي ممارســة األنشــطة المخططــة، وقــد 

كان للخطــط والسياســات األثــر البالــغ فــي نمــو النــادي وانطالقــه نحــو آفــاق التطــور.

إن اإلدارة الحاليــة بذلــت جهــودا جبــارة اســتطاعت مــن خاللهــا أن تجعــل النــادي 

صرحــا رياضيــا شــامال تمــارس فيــه أنشــطة رياضــات متعــددة تأتــي فــي صدارتهــا كــرة 

القــدم والســلة والكــرة الطائــرة وكــرة اليــد والتنــس األرضــي وكــرة الطاولــة والكاراتيــه 

والتايكونــدو  والســباحة والعــاب قــوى ورفــع االثقــال  والرياضيــات االلكترونيــة ، وقــد 

هيــأت اإلدارة البنيــة التحتيــة واإلمكانــات لالزمــة التــي تعيــن الرياضييــن فــي ممارســة 

أنشــطتهم المرغوبــة، وقــد ســجلت هــذه الرياضــات تقدمــا كبيــرا، حيــث شــاركت فــرق 

النــادي فــي  تبــوأ  المنافســات داخــل المحافظــة وخارجهــا،  الكثيــر مــن  النــادي فــي 

بعضهــا مراكــز متقدمــة.

بشــكل عــام فــإن هــذه اإلنجــازات دون طمــوح اإلدارة برغــم أن المســتويات التــي 

ظهــرت بهــا الفــرق فــي مختلــف المنافســات تعتبــر مشــرفة لحــد كبيــر.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه األنشــطة الرياضيــة قــد المســت فئــات كبيــرة مــن 

المجتمــع المحلــي وأثــرت فيهــا ايجابيــا وكانــت بمثابــة الدافــع والحمــاس لالرتبــاط 

بالنــادي الــذي شــهد ازديــادا ملموســا فــي جماهيــره وقــد نتجــت عــن ذلــك الكثيــر مــن 
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االنجــازات نــورد أهمهــا فيمــا يلــي:

◊ استمرار◊الفريق◊األول◊في◊دوري◊كأس◊األمير◊محمد◊بن◊سلمان◊	

◊ صعود◊فريق◊الكاراتيه◊للبراعم◊لدوري◊الممتاز	

◊ صعود◊فريق◊الكاراتيه◊للناشئين◊للدوري◊الممتاز◊	

◊ حصول◊الفريق◊االول◊لكرة◊الطاولة◊المركز◊الرابع◊في◊دوري◊الدرجة◊األولى	

◊ استمرار◊فريق◊الناشئين◊لكرة◊القدم◊بالدوري◊الممتاز	

◊ استمرار◊فريق◊البراعم◊لكرة◊القدم◊دون◊15◊سنة◊بالدوري◊الممتاز◊	

◊ تأهل◊فرق◊السباحة◊للبراعم◊والناشئين◊والشباب◊لنهائيات◊بطولة◊المملكة◊	

◊ حصول◊فريق◊الدراجات◊للدرجة◊األولى◊المركز◊التاسع◊في◊دوري◊درجة 	

إن الفتــرة الحاليــة لــإدارة تعتبــر فتــرة ذهبيــة قياســا بفتــرات المراحــل الســابقة، 

حيــث اكتســب النــادي شــهرة وذاع صيتــه ليــس علــى المســتوى المحلــي فحســب 

ــة وفــي مقدمتهــا  ــك مــن خــالل مشــاركاته القومي ــى المســتوى القومــي، وذل وإنمــا عل

دخــول الفريــق األول لكــرة القــدم مجــال االحتــراف والمشــاركة فــي دوري األميــر محمــد 

بــن ســلمان ألكثــر مــن ثــالث مواســم ممــا أكســبه محبــة الجماهيــر التــي التفــت حولــه 

ــادي. وارتبطــت باالنتمــاء للن

فــي  ظاهــرة  النتصــارات  األول  الفريــق  قــادت  قــد  الحاليــة  اإلدارة  أن  ورغــم 

المنافســات، إال أن المســاعي ظلــت حثيثــة لبــذل المزيــد مــن الجهــود لتحقيــق نجاحــات 

رياضيــة مســتقبلية ترضــي الطمــوح بتخطيــط اســتراتيجي مــدروس وبعمــل مؤسســي 

ــى.     ــوال للمبتغ ــم وص منظ
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مجلس إدارة النادي

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 االدارةسلطان محمد الشمري6
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إنجازات النادي الحالية

االسمالرقم

تحديث اإلجراءات والسياسات لكل اإلدارات األساسية.1

تحقيق تقدم في معايير الحوكمة الربعية خالل الموسم 2022/2021م 2

انجاز مبادرة التحول الرقمية وتحول بيئة العمل الى بيئة رقمية بالكامل 3

استمرار وبقاء الفريق األول لكرة القدم في دوري كأس األمير محمد بن سلمان4

تطوير الفئات السنية لكرة القدم واستقطاب العبين من الفئة الصغيرة ذو مهارات عالية5

المشاركة والمنافسة في أكثر من 12 لعبة من األلعاب المختلفة.6

تطوير وتأهيل القيادات اإلدارية.7

تأهيل وتطوير العيادة الطبية بالنادي.8

انجاز أكثر من 50 فعالية ذات أثر مجتمعي على كافة شرائح المجتمع9

 حصول على الدعم الجماهيري من التسويق ليوم المباراة.10



التقرير السنوي لنادي الباطن | 2021 12

تحديات الرياضة السعودية والتحديات التي واجهة نادي الباطن

تواجــه الرياضــة الســعودية ممثلــة فــي األنديــة الرياضيــة العديــد مــن التحديــات 

المشــتركة والتــي توجــب ايجــاد حلــول جذريــة لهــا حتــى تســتطيع مواكبــة الحــراك 

الــذي تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية فــي أصعــدة مختلفــة فــي ظــل رؤيــة 2030 

ــة ومنهــا قطــاع الرياضــة والتقــدم فــي مختلــف  والتــي المســت كل المفاصــل الحيوي

الرياضــات ومــن بينهــا كــرة القــدم التــي شــهدت تحــوال فــي المســتوى اإلداري والفنــي 

ســعيا لنقــل الكــرة الســعودية لمكانــة تليــق بهــا، ممــا يتطلــب وضــع االســتراتيجيات 

وفقــا لهــذا الهــدف مواكبــة للنمــو الســريع والتطــور فــي قطــاع الرياضة على المســتوى 

االقتصــادي والحضــاري، فبرغــم هــذا التطــور المشــهود فــي الرياضــة الســعودية إال 

أنهــا ال تــزال تحتــاج لعمــل كبيــر وجهــد مضاعــف ولمزيــد مــن االســتراتيجيات والترويــج 

لتتطــور أكثــر ولتحتــل مكانــة مرموقــة فــي منافســات األمــم اآلســيوية والعالميــة 

تواجــه  التــي  للتحديــات  التصــدي  يتطلــب  وذلــك  المنشــودة،  النجاحــات  لتحقيــق 

مســتقبل الرياضــة الســعودية وتصحيــح مســارها وتطويرهــا بشــكل مســتمر مــن 

ــة. ــة علمي ــتقبل بطريق ــراف المس ــالل استش خ

  لعــل مــن أبــرز هــذه التحديــات التحــدي االقتصــادي والمالــي الــذي يتمثــل فــي 

ــاركة  ــز للمش ــداد والتجهي ــيير واإلع ــة للتس ــة والالزم ــة باألندي ــة الخاص ــرة المالي الوف

المقدمــة  الرواتــب  علــى  عــالوة  والعالميــة،  واإلقليميــة  المحليــة  البطــوالت  فــي 

للطاقــم اإلداري والفنــي، فالملــف المالــي مــن أبــرز الملفــات التــي تواجههــا األنديــة 

والتــي تضــررت ماديــا إبــان فتــرة تفشــي الجائحــة بســبب توقــف النشــاط الرياضــي ممــا 

ــم  ــغيلية برغ ــات التش ــى العملي ــن وعل ــوقية لالعبي ــة الس ــى القيم ــلبا عل ــس س انعك

الدعــم الكبيــر مــن وزارة الرياضــة، باإلضافــة لملــف الفريــق الــذي يعمــل كل نــادي علــى 

ــه لتحقيــق النجاحــات المســتقبلية، فالنقلــة إلــى االحتــراف والمهنيــة فــي  إعــادة بنائ

ــون  ــة بالدي ــن األندي ــد م ــل العدي ــت كاه ــت وأثقل ــة تراكم ــاء مالي ــت أعب ــة فرض الرياض

والعجــز المالــي، برغــم أنهــا فــي ســعي لتــدارك تداعياتهــا إال أن ذلــك ال يلغــي وجــود 
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ظــروف ومشــاكل جامعــة بيــن األنديــة التــي تطبــق االحتــراف، فاألنديــة مؤهلــة وتتوافــر 

لديهــا الكفــاءات اإلداريــة والفنيــة التــي تمكنهــا مــن العمــل للوصــول لحلــول غيــر 

ــة تعتمــد علــى العلــم والمعرفــة فــي البحــث عــن الحلــول. تقليدي

نشــاط  مــن  الرياضــة  تحويــل  كيفيــة  فــي  فيتمثــل  االقتصــادي  التحــدي  أمــا   

االســتثمارية  للمشــروعات  االتجــاه  خــالل  مــن  اقتصــادي  نشــاط  إلــى  مســتهلك 

الجاذبــة لالســتثمار، ممــا يتطلــب التفكيــر االســتراتيجي ومهــام اإلدارة االســتراتيجية 

بمــا يفضــي لريــع يدعــم ماليــة األنديــة بقــوة وإدارة المــوارد بالشــكل المحقــق للكفــاءة 

وصــوال لأهــداف االســتراتيجية، وهــذا يتطلــب أيضــا فهمــا شــامال للحــد مــن إهــدار 

المــوارد مــن خــالل تطويــر نظــام تخصيــص المــوارد وتحديــد المخاطــر المحتملــة.

ــات  ويرتبــط هــذا التحــدي بتحــدي تغطيــة النفقــات أمــام فكــرة االحتــراف الــذي ب

ضــرورة ملحــة لمواكبــة التطــور الرياضي على الســاحة الدولية، وهنا يبرز دور الشــركات 

الوطنيــة فــي العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع القطــاع الرياضــي الســعودي لتوفيــر الدعــم 

والرعايــة مــن خــالل عقــد شــراكات فاعلــة.

 إن مــن التحديــات التــي تواجــه الرياضــة الســعودية هــي تحســين أداء الرياضييــن 

الســعوديين فــي البطــوالت اإلقليميــة والدوليــة األمــر الــذي يتطلــب إلهــام الشــباب 

الســعودي وحفــزه علــى المشــاركة فــي األنشــطة الرياضيــة ودفعــه لأخــذ بنمــط حيــاة 

صحيــة ســعيا لتحقيــق طموحاتــه.

ــات متعلقــة باالحتــراف واقتصــاد الســوق لتفعيــل مصــادر تمويــل  وهنــاك تحدي

لأنديــة لالعتمــاد علــى نفســها ذاتيــا بجانــب مــا تتالقــاه مــن دعــم حكومــي ، فعلــى 

األنديــة محاولــة التعــرف علــى أســاليب وطــرق تمويــل مثلمــا هــو معمــول بــه فــي دول 

أخــرى كثيــرة، حيــث تطبيــق نظــام االحتــراف يعتمــد بصــورة أساســية على توافــر مصادر 

دائمــة للتمويــل والتنــوع فيهــا لإيفــاء بمتطلبــات هــذا النظــام وضمــان اســتمراريته.

فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تواجــه نــادي الباطــن تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ليــس 

بمعــزل عــن تلــك التحديــات التــي تواجــه الرياضــة الســعودية التــي تمــت اإلشــارة إليهــا 

باعتبــار أنــه أحــد األنديــة التــي تعانــي ماديــا بشــكل نســبي منــذ مواســم ســابقة برغــم 

الدعــم الحكومــي المســتمر، ممــا جعــل مجلــس اإلدارة يقبــل هــذا التحــدي ويســعى 
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بشــكل حثيــث ودؤوب إليجــاد بعــض الحلــول كالســعي للشــراكات والتعــاون مــع 

الجهــات المعنيــة وايجــاد اســتثمارات تخــدم النــادي  وتمكنــه مــن تطبيــق الخطــط 

وتدريــب الفــرق فــي مختلــف األلعــاب، وقــد آل المجلــس علــى نفســه بــذل المزيــد مــن 

الجهــود وصــوال لحلــول ناجعــة للمشــكالت الماليــة المتراكمــة بوضــع اجــراءات ماليــة 

لتســوية ومعالجــة الديــون مــع وضــع قواعــد للحــد مــن الديــون مــع مراعــاة التــدرج فيهــا.

ــز صفــوف  ــق قــوي ومنافــس مــن خــالل تعزي ــاء فري ــادي تحــدي بن ويقــف أمــام الن

الفريــق بالعبيــن متميزيــن وإخضاعــه لتدريبــات مكثفــة إليصــال العبيــه إلــى مســتوى 

فنــي وبدنــي يؤهلهم ألداء المنافســات ولضمان اســتمرار الفريق فــي دوري المحترفين 

واالحتفــاظ بموقــع متقــدم فــي الــدوري ومواجهــة الفــرق األقــوى محليــا واقليميــا، وهــذا 

ــن  ــن والمدربي ــن والالعبي ــن اإلداريي ــدءا م ــة ب ــة الرياضي ــاء المنظوم ــادة بن ــب إع يتطل

والمعالجيــن واالســتفادة مــن الكــوادر الخبيــرة للعــودة بالفريــق األول لكــرة القــدم إلــى 

صفــوف متقدمــة. 

فــي  واالســتمرار  االلتــزام  يأتــي  الحوكمــة  بجــدوى  اإلدارة  مجلــس  مــن  إيمانــا 

تطبيقهــا أحــد التحديــات األساســية لجعلهــا قيمــة مضافــة للنــادي، حيــث أن النــادي 

يحتــاج إلــى اســتدامة وتقويــة ومرونــة فــي المــوارد الماليــة، وحوكمــة النــادي بالشــكل 

ــز مبــادئ النزاهــة  الصحيــح يجعلــه قــادرا علــى تعزيــز دوره فــي خدمــة المجتمــع وتعزي

والشــفافية واالفصــاح والمســاءلة واالســتفادة مــن المــوارد المتاحــة واســتثمارها 

ــان  ــادي وضم ــي للن ــز األداء االحتراف ــى تعزي ــة إل ــي إضاف ــاء الذات ــى االكتف ــول إل للوص

ــة. ــة واإلداري ــوادر الفني ــر الك تطوي
وباعتبــار أن نــادي الباطــن يعــد أحــد ركائــز التطــور المجتمعــي، أمامــه أيضــا تحــدي 
بنــاء الترابــط االجتماعــي والوعــي الصحــي والتفــوق الرياضــي إذ أنــه يمثــل الواجهــة 
المشــرقة لمحافظــة حفــر الباطــن فــي التمثيــل الرياضــي علــى المســتوى القومــي، 
وبالتالــي منــاط بــه أن يلعــب دورا حيويــا لإيفــاء باحتياجــات المجتمــع المحلــي ثقافيــا 

واجتماعيــا ورياضيــا تحقيقــا لهــدف ربــط الرياضــة بالمجتمــع.
إن القناعــة بهــذه التحديــات والتصــدي لهــا بالعمل الدؤوب والمكثــف والتخطيط 
اســتراتيجياتها  تحقيــق  فــي  والتقــدم  والنجــاح  الديمومــة  لأنديــة  يحقــق  الســليم 

ــا. ــاء به ــيرتها واالرتق ــتكمال مس واس



15التقرير السنوي لنادي الباطن | 2021

اإلدارات األساسية

اإلدارةاالسمالرقم

الرئيس التنفيذيعوض مطر الهزيمي1

مدير اإلدارة الماليةعبدالرحمن هليل الدهمشي2

مدير إدارة الموارد البشريةوليد نويران الشمري3

مدير اإلدارة القانونيةفارس نافع المطيري4

مدير إدارة االستثمارمجمد زاهر العلياني5

مدير العالقات العامةاحمد سعد المطيري6

مدير إدارة المسؤولية االجتماعيةناصر عبدالله الشمري7

مدير إدارة المرافقعبدالرحمن حمد الماجدي8

مدير اإلدارة الرياضيةعبدالعزيز عبدالله الدوسري 9
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اللجان التنظيمة والتنفيذية

 اللجنة التنفيذية

 لجنة االستثمار

اإلدارةاالسمالرقم

رئيسا  ناصر هويدي الشمري 1

عضوا عايد ثروي الحربي2

عضواخالد مضحي الحربي3

عضوا فراج فريج الشمري  4

اإلدارةاالسمالرقم

رئيسا  محمد راشد المطيري 1

عضوا سلطان محمد الشمري2

عضواعبدالله مروي الشمري3

عضوا عبدالوهاب المحيميد 4

عضوا سليمان حسن العقيل5
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اللجان التنظيمة والتنفيذية

لجنة المكافآت

 لجنة المراجعة الداخلية

اإلدارةاالسمالرقم

رئيسا  مبارك عامر الظفيري 1

عضوا عايد ثروي الحربي2

عضواضيدان سعود الشمري3

عضوا محمد علي الشمري   4

اإلدارةاالسمالرقم

رئيسا  فراس عبدالله الربيعي1

عضوا حامد عبدالله الجار الله2

عضواعايد ثروي الحربي 3

عضوا عبدالله مروي الحربي4
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تحقيق مؤشرات األداء

 الهدفم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2021 – 2022ماالستراتيجي للنادي

 تحقيق رضا أصحاب1
المصلحة

معاييــر 	  تفعيــل  يخــص  فيمــا  جيــد  النــادي  إدارة  أداء  مســتوى 
الرابــع. الربــع  فــي   7 مــن   6.42 حقــق  حيــث  الحوكمــة 

نفــذ النــادي للعديــد مــن الفعاليــات المجتمعيــة المتنوعــة التــي 	 
حققــت رضــا المســتفيدين والجمهــور.

الرعــاة وشــركاء 	  مــع  التعــاون  باتفاقيــات  جــاء  مــا  النــادي  نفــذ 
النجــاح.

حافــظ النــادي علــى أهــم الرعــاة وشــركاء النجــاح ويعمــل علــى 	 
جــذب رعــاة جــدد.

أصحــاب 	  مــع  التواصــل  فــي  متطــورة  أســاليب  النــادي  يفعــل 
أنشــطة(. قروبــات   – اإللكترونــي  )الموقــع  المصلحــة 

 توسيع قاعدة2
المستفيدين

التنــوع فــي المبــادرات التــي نفذهــا النــادي ســاهمت فــي تنــوع 	 
المســتفيدين علــى النحــو التالــي:

كال الجنسين	 
من الدول العربية واألجنبية	 
جميع الفئات العمرية	 
تحقيــق مشــاركة كبيــرة مــن المســتفيدين فــي مبــادرات 	 

النــادي

 الوفاء بالمسؤولية3
االجتماعية

نفذ النادي مبادرات في مجاالت متنوعة منها استفاد منها:	 
كبار السن	 
المرأة	 
األطفال 	 
الشباب	 
الجاليات العربية	 
المؤسسات المجتمعية	 
األشخاص ذوي اإلعاقة	 
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تحقيق مؤشرات األداء

 الهدف االستراتيجيم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2021 – 2022مللنادي

4
 توسيع المشاركة في
 المنافسات المحلية

والدولية

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

نفــذ النــادي برنامجــًا مســتحدثًا )ســوق األفــكار فــي الرياضة( حقق 	 
مشــاركة أكثــر مــن 1000 شــخص مــن 24 دولة عربيــة وأجنبية.

 تعزيز الصورة الذهنية5
للنادي

األفعــال 	  وردود  الــرأي  انطباعــات  مــن  العديــد  النــادي  جمــع 
انطباعــات: ومنهــا  القــرار  اتخــاذ  فــي  نتائجهــا  مــن  واســتفاد 

الموظفين	 
المدربين	 
الالعبين	 
الجمهور	 
الزوار	 
العامة	 
تحقيــق مشــاركة كبيــرة مــن المســتفيدين فــي مبــادرات 	 

النــادي
قامــت إدارة النــادي بعــد جمــع انطباعــات الــرأي وتحليلهــا بدورهــا 	 

فــي اتخــاذ بعــض السياســات وفقــًا الحتياجــات أصحــاب المصلحــة 
ومنها:
تعزيــز التواصــل مــع الجمهــور مــن خــالل قنــوات التواصــل 	 

المتوفــرة واســتحداث قنــوات جديــدة
إنشاء المتجر اإللكتروني لتوفير منتجات النادي	 
برامــج 	  مــن  لعــدد  والتنفيــذ  اإلعــداد  علــى  العمــل 

 –  2022 القــادم  العــام  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية 
المصلحــة أصحــاب  رغبــات  حســب  2023م 
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تحقيق مؤشرات األداء

 الهدفم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2021 – 2022ماالستراتيجي للنادي

 تحقيق التنوع في6
األنشطة الرياضية

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

الرياضيــة  باأللعــاب  يرتبــط  فيمــا  بالنــادي  المحيــط  والمجتمــع 
للعمــل علــى توفيرهــا

 االرتقاء بأداء الفرق7
الرياضية

األلعــاب 	  فــي  المدربيــن  أفضــل  مــن  عــدد  النــادي  اســتقطب 
. لمختلفــة ا

أغلــب المدربيــن حاصليــن علــى أعلــى شــهادات معتمــدة فــي 	 
التدريــب.

العبيــن 	  مــع  التعاقــدات  مــن  عــدد  بإبــرام  النــادي  إدارة  تهتــم 
متميــز. مســتوى  علــى  ودولييــن  محلييــن 

قطــاع 	  فــي  العمــل  تطويــر  فــي  جديــدة  خطــة  النــادي  ينفــذ 
الســباحة وقطــاع كــرة الســلة بنــاًء علــى تطبيــق مشــروعات فائــزة 
النــادي  نفــذه  الــذي  الرياضــة  برنامــج ســوق األفــكار فــي  فــي 

قطاعاتــه لتطويــر 

 رفع كفاءة األداء8
المؤسسي

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

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

9
 بناء عالقات

 استراتيجية فعالة
محليًا ودوليًا

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

يتبنــى النــادي تنفيــذ فعاليــات دوليــة فــي برنامــج المســؤولية 	 
االجتماعيــة لبنــاء عالقــات جديــدة مــع النــادي
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تحقيق مؤشرات األداء

 الهدفم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2021 – 2022ماالستراتيجي للنادي

 استقطاب وصقل10
المواهب

وانتقــاء 	  واختبــار  الســتقبال  فعاليــة  مــن  أكثــر  النــادي  نفــذ 
األلعــاب  فــي  للمشــاركة  والشــباب  النــشء  مــن  الموهوبيــن 

النــادي. فــي  الرياضيــة 
ينفــذ النــادي باســتمرار أيــام تدريبيــة فــي األلعــاب الرياضيــة منهــا 	 

المهتميــن  لتشــجيع  القــدم  وكــرة  األرضــي  والتنــس  الســباحة 
باالنضمــام لفريــق البراعــم

 خلق بيئة عمل آمنة11
ومحفزة

يتبنى النادي آلية المكافأة للمتميزين من العاملين.	 
يتبنى النادي آلية مكافأة الالعبين المتميزين.	 
يتبنى النادي آلية مكافأة الالعبين المتميزين. 	 
المســتوى 	  علــى  باإلنجــازات  احتفــاالت  تنفيــذ  النــادي  يتبنــى 

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

التحول الرقمي12

شارك النادي في مبادرة التحول الرقمي ويعمل على تطبيقها	 
يطور النادي موقعه اإللكتروني بشكل مستمر.	 
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	 
أكاديمية النادي	 
تسويق منتجات النادي	 
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 الهدفم
مدى تحقيق مؤشرات اآلداء 2021 – 2022ماالستراتيجي للنادي

تنمية اإليرادات14

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

رفع كفاءة اإلنفاق15

ينفــذ النــادي عــدد مــن التعاقــدات لالعبيــن بتكاليــف أقــل مــن 	 
المتوســط فــي ســوق االنتقــاالت.

يوفــر النــادي بعــض أشــكال الدعــم الخدمــي لتوفيــر المصروفــات 	 
ــاه  ــادي مــن مي ــر أحــد الرعــاة لحاجــة الن ــال توفي ــى ســبيل المث عل

الشــرب طــوال العــام، أو توفيــر كافــة متطلبــات الطباعــة

تحقيق مؤشرات األداء





النشاط الرياضي 
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الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولىالدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولىالدرجة : أولى

الدرجة : أولىالدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولىالدرجة : أولى

الدرجة : أولى

MARTIN NICOLAS CAMPANA

مزيد فريح العنزي

مشعل هريس الشمري

عبد العزيز حسن العريانيعبد الرحمن سعد الظفيري

 عمر حمد العودة

 محمد سالم القرني

 عبد العزيز عبد هللا العالوي

بسام محمد الحريجي زكريا سامي السوداني

صقر ممدوح العنزيعبد الرحمن سعد الظفيري

مسعود فرج اليامي

عبد العزيز أحمد دمدممحمد ناجي أبو عايد

هاني محمد الناهض

لالعبين كرة القدم فريق األولالنشاط الرياضي 
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الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولىالدرجة : أولى

الدرجة : أولىالدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

الدرجة : أولى

عبد المجيد عبيد المطيري

حسين أحمد العيسى

طارق مداد المطيري

YOUSSEF EL JEBLIيوسف سامي الشمري

FABIO GONCALVES DE ABREUمحمد فريح الشمري

MAURICIO DE ANTONIO 

MOHAMED RAYHI

بدر ناصر الشمري

ضيف هللا ضافي القرني

RENATO DE CHAVES

 راكان شمالن العنزي

لالعبين كرة القدم فريق األولالنشاط الرياضي 
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فريق كرة القدم لفئة الشباب

اللعبة الدرجةاالسم

كرة القدمشبابمهدي محمد بن مهدي الوعلة
كرة القدمشبابماجد متعب سعد الحربي

كرة القدمشبابمحمد تيسير حمد العنزي

كرة القدمشبابسليمان هادي نزال الشمري

كرة القدمشبابعبدالرحمن انور بنيان الجميلي

كرة القدمشبابعثمان عوض مطر الهزيمي

كرة القدمشبابعبدالعزيز عقيل زيد االسلمي

كرة القدمشبابعبدالله منصور صالح الرشيدي

كرة القدمشبابتركي علي ميس العنزي

كرة القدمشبابعبدالرزاق مهنا عقيل الشمري

كرة القدمشبابيوسف خالد صكب العنزي

كرة القدمشباببدر سعود هدن الظفيري

كرة القدمشبابعلي مرزوق ماطر المطيري

كرة القدمشباباحمد مداد مدالله المطيري

كرة القدمشباببدر مداد عطالله المطيري

كرة القدمشبابعبدالرحمن عليوي خسير العنزي

كرة القدمشبابماجد مالك جليهم الشمري

كرة القدمشبابزيد علي زيد العنزي
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اللعبة الدرجةاالسم

كرة القدمشبابعلي الطرقي صلبي الشمري

كرة القدمشباببدر خالد جابر العنزي

كرة القدمشبابعبدالله محمد عبده حكمي

كرة القدمشبابعقيل مشعل عقيل الظفيري

كرة القدمشبابسعود معتق مزوي الجميلي

كرة القدمشبابعبدالسالم فهد عبدالرحمن العيد

كرة القدمشبابعمر صطم عياد الشمري

كرة القدمشبابطالل فزاع محمد الظفيري

كرة القدمشبابحماد رضاء كامل الشمري

كرة القدمشبابمشاري حميد ميس الظفيري

كرة القدمشبابتركي مطر ابراهيم العنزي

كرة القدمشبابحمد ساير فنيخ الظفيري

كرة القدمشبابقيس عبدالله عسل الشمري

كرة القدمشبابثامر فارس عايد الشمري

كرة القدمشبابهذال الحميدي هذال الحربي
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فريق كرة القدم ناشئين

اللعبة الدرجةاالسم

كرة القدمناشئينعبدالله عوض خليف العنزي
كرة القدمناشئينفالح محمد فالح الشمري

كرة القدمناشئيناحمد ناصر ثميل الشمري

كرة القدمناشئيناحمد تيسير حمد العنزي

كرة القدمناشئينعبدالعزيز سعود غربي العنزي

كرة القدمناشئينمحمد سعيد محمد الشهراني

كرة القدمناشئينجاذوب مسلط جاذوب الظفيري

كرة القدمناشئينثامر عبدالله زامل الظفيري

كرة القدمناشئينعمر هاشم محمد الشمري

كرة القدمناشئينمشاري غربي هندي الظفيري

كرة القدمناشئينمحمد عبدالله حمد الظفيري

كرة القدمناشئينطالل موال حمدان البذالي

كرة القدمناشئينعبدالعزيز صالح رشيد الصلبي

كرة القدمناشئينصالح صبحي صالح الصلبي

كرة القدمناشئينعبدالله محمد ضعيف العنزي

كرة القدمناشئينعبدالله محمد نسيم عبدالستار خان

كرة القدمناشئينعادل عامر حمدان العنزي

كرة القدمناشئينصالح سعد مشحن الشمري
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اللعبة الدرجةاالسم

كرة القدمناشئينفارس علي خضر دخيل

كرة القدمناشئينعارف علي رفيد الشمري

كرة القدمناشئينثامر حمود عبدالله الحريجي

كرة القدمناشئينجراح مشعل عقيل الظفيري

كرة القدمناشئينخالد فرحان مانع العنزي

كرة القدمناشئينسعد بريك سعد الحريجي

كرة القدمناشئينعبدالعزيز فرحان قاعد العنزي

كرة القدمناشئينحسين ثامر مسير الجميلي

كرة القدمناشئينصالح احمد سعيد المهري

كرة القدمناشئيننواف دخيل حمدان الشمري

كرة القدمناشئيننواف مقبل الفي الحربي

كرة القدمناشئينعبدالله احمد حوفان القرني

كرة القدمناشئينخالد بدر محمد الشمري

كرة القدمناشئينعبدالرحمن فارس تركي الظفيري

كرة القدمناشئينخالد فيصل الحبالني العنزي

كرة القدمناشئينعبدالله فهد دخيل السهلي

كرة القدمناشئينحسين محمد حسين العنزي

كرة القدمناشئينيزيد صالح ذيبان العنزي

كرة القدمناشئيننايف مفرج نزال الشمري

كرة القدمناشئيننايف ناصر غثيث المطيري

كرة القدمناشئينزايد منصور زايد الشمري

كرة القدمناشئينصفوق حجاب صفوق البعيجي

كرة القدمناشئينخلف زيدلن خلف العنزي

كرة القدمناشئينعبداالله عواد بن ملواح الشمري

كرة القدمناشئينريان فهد سعيد األحمري

كرة القدمناشئينمحمد منعم ثروي الحربي

كرة القدمناشئينفرج نايف فرج الظفيري

كرة القدمناشئينعبدالمحسن موسى جاسم الظفيري

كرة القدمناشئينخالد مزعل بن عطاالله الشمري
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فريق كرة القدم البراعم

اللعبة الدرجةاالسم

كرة القدمبراعمسعود عوض خليف العنزي
كرة القدمبراعمياسر سالمه حاكم الظفيري

كرة القدمبراعمبرجس محمد معيوف الظفيري

كرة القدمبراعمباسل محمد سعران العنزي

كرة القدمبراعممشحن حمود مشحن الشمري

كرة القدمبراعمسالم مشعل عقيل الظفيري

كرة القدمبراعمصالح زايد خلف الظفيري

كرة القدمبراعمماجد مبارك ماجد الظفيري

كرة القدمبراعمفهد سليمان فهد المريشد

كرة القدمبراعمفراس علي محمد مالكي

كرة القدمبراعمخالد شريم رفيد الشمري

كرة القدمبراعمابراهيم عبدالله هتيرس العطوي

كرة القدمبراعمعبدالمحسن سامي رحيل العنزي

كرة القدمبراعمعوض احمد حمد سالمي

كرة القدمبراعمعبدالمجيد خلف ناصر البيشي

كرة القدمبراعمسلطان ابراهيم سالم السهيمي

كرة القدمبراعمفهد بدر شافي الشمري

كرة القدمبراعمعبدالله محمد فالح الشمري
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اللعبة الدرجةاالسم

كرة القدمبراعمنايف سعود مانع الشمري

كرة القدمبراعمعبدالرحمن عبدالله ضحوي الظفيري

كرة القدمبراعممحمد احمد حمدان الظفيري

كرة القدمبراعمعبدالله فهد فريج الشمري

كرة القدمبراعمحمد ثقيل حمد الظفيري

كرة القدمبراعمفارس اسماعيل عطيه الشمري

كرة القدمبراعميوسف سعد نتيش الظفيري

كرة القدمبراعمعبدالله مسلط جاذوب الظفيري

كرة القدمبراعمفيصل مانع خلف الشمري

كرة القدمبراعممحمد علي محمد منجحي

كرة القدمبراعموليد سليمان بن احمد العالوي

كرة القدمبراعمعبدالله علي معاضه الشهري

كرة القدمبراعمنواف علي محمد الشمري

كرة القدمبراعمعبداللطيف عبدالرحمن عبدي الرشيدي

كرة القدمبراعمالوليد عناد عبيد الحربي

كرة القدمبراعمسيف عيد مطر العنزي

كرة القدمبراعمبندر سعود بن غربي العنزي

كرة القدمبراعمفيصل سطام رجاء الشمري

كرة القدمبراعممتعب نواف متعب بن بصيص

كرة القدمبراعمماجد حامد مطر العنزي

كرة القدمبراعمرائد صالح حميدي العنزي

كرة القدمبراعمعبدالرحمن خلف بن عنتر الشمري

كرة القدمبراعمحمزه اسامه عبدالقادر عبدو

كرة القدمبراعمزياد فواز هزاع الشمري

كرة القدمبراعمعبدالعزيز فهد عطيه الظفيري

كرة القدمبراعمناصر مطر جدوع العنزي

كرة القدمبراعماحمد صالح فضيل البعيجي

كرة القدمبراعمريان وليد ابراهيم الشمري
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االسماالسم

عوض زايد رشيد الرويلييوسف محمد ثويان محمد
تركي منصور علي المسعرمالك عبدالوهاب بشير الهوسه

فهد عقيل حمدان العنزيعبدالله احمد علي الخيبري

محمد علي محمد الشهريسالم باسم سالم الجهني

تميم هاشم سعيد الغامديعبدالعزيز مبارك بن هياس الزهراني

داود سليمان هالل القرنياحمد عبدالله بن احمد الحايك

عمر هاشم سعيد الغامديعمار محمد حمادي الشنقيطي

نواف مشعل ظافر الخثعميفيصل خالد عطيه المدني

عبدالرحمن صالم مكبش جعفريعبداالله سلمان محمد حشيشي

محمد عبدالوهاب سالم الزهرانيانس محمد عبدالله برناوي

رياض عبدالوهاب سالم الزهرانيسعود سليمان علي القرني

نواف فيصل علي الثقفيعبدالله امير خليف الشمري

سلطان ناصر عياط العنزيمحمد بدر محمد البدر

عبدالعزيز محمد عبدالله الخربوشسامي محمد ناصر العمير

بدر جهيم محمد المطيريصالح عبدالله صالح الصعب

كشف اسماء العبين كرة السلة
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االسماالسم

محمد ابراهيم محمد السفريفتحي مبارك علي الخضيمي
حسين حسن بن عمر سرديدىابراهيم عبدالكريم ابراهيم الصفار

حيدر هاني احمد العسيفعبدالله الطرقي حلوان العنزي

سامي خضر قعيد العنزياحمد عبدالمحسن عيسى العبيدي

ادريس محمد خليف العنزيسراج محسن علي الزاير

عبدالرحمن محمد خليف العنزيامين عبدالله محمد النخلي

وليد خالد فالح العنزيحسن محمد بن حسن ابوالرحي

مرزوق معيوف مرزوق السهليماجد صالح عبدالله الزويد

عرهان مناحي عرهان السهليمحمد جميل حمدان االحيوي

مشعان معيوف مرزوق السهليمؤيد زيد احمد ال اعبيدان

نواف عمر مبارك ابوقرينمحمد علي عبدالله الحنابي

سلطان وقيان بداح السهليلؤي زيد احمد ال اعبيدان

نواف زيدان سعدالله المطيريعواد احمد سعود الشمري

حسين خلف حسين العنزيعبدالرحمن عبدالله صالح الفليح

فيصل سالم هويدي الشمريسلمان عبدالجبار حسن مرار

ماجد هويدي قاسم الشمرياحمد محمد احمد ال سعيد

عبدالله مبارك هويدي الشمريعبدالرحمن احمد عبدالرحمن القرني

عبدالله فالح عبدالله العصلبمصطفي محمد حسن ابوشوكان

كشف اسماء العبين كرة اليد
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االسماالسم

علي مضحي مبروك العبد الواحدنواف عبدالعزيز مياح الظفيري
فهد صالح خلف الشمرياحمد طويرش صلبوخ الظفيري

فهد شايع مبارك الدوسريتركي ممدوح شوكان الظفيري

مبارك شايع مبارك الدوسريفهد محمد حيصام الظفيري

ابراهيم  حسن علي  محمدعبدالرحمن حسن هاشم العلي

محمد سمير محمد محمودعبدالله سليم ضحوي العنزي

ثامر فواز حبيب الشمريفهد خالد بن محمد الحازمي

كشف اسماء العبين كرة اليد
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االسماالسم

فايز حواس رحيل الشمريأشرف بن حسن بن علي آل غالب
سراي سالم قحطان الظفيرياحمد عبدالرزاق بن رضي المعراج

سلطان غازي قعيد العنزيخالد بن عبدالله بن حمد المطر

رسمي معيض سمير الرشيديمصطفى بن عيسى بن حسين آل دعيبل

تركي معيض سمير الرشيديمحمد حسن بن عبدالكريم المطرود

طالل عبدالرزاق خالف الظفيريحسين سعيد بن حبيب آل رضوان

بدر سالمه فدعوس الظفيرينايف زيد عيسى العيسى

بركه مناور فرج الرشيدياحمد سلمان حبيب آل عجمي

زياد عايد عيد الرشيديعادل علي بن احمد البحراني

سعود سراي سالم الظفيريأحمد علي بن حسين آل ابوعبدالله

سالم سراي سالم الظفيريرضوان محمود محمد العثمان

منيف جامع حليلي الرشيديغيثان عبدالله جبر الخثعمي

خالد وادي دلي الظفيريعبدالرحمن سالم الحبالني العنزي

محمد حالن عبيدالله الرشيديمشاري مشعل حايف الظفيري
مشعل خلف عشوي العنزيوليد خضر قعيد العنزي

عبدالله دغيم صالح زينيعبدالعزيز حاتم معيذف العنزي
حسن بدر بن علي آل بدرعبدالحميد علي قعيد العنزي

يوسف معيض سمير الرشيديعبدالله الفي عنتر العنزي
ياسر عنيد فهيد الظفيريصايل ماجد صايل الظفيري
نادر دلي صايل الظفيريطالل مفلح محمد الشمري

كشف اسماء العبين الكرة الطائرة
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االسماالسم

محمد عبدالله بندر الحربيعبدالهادي عبدالله الفي العنزي
وافي هليل بن شامان الشمريعايش فاضل جدوع العنزي

كريدي هايف كريدي الظفيريعبدالمحسن عبدالله الفي العنزي

ابراهيم عبد الرزاق الفي العنزيمحمد عنزي المزيدي االكلبي

زياد عبد الرزاق الفي العنزيفيصل جبري صياح العنزي

فهد سعود بن جابر العنزيعبدالرحمن النوري مرزوق العنزي

فارس عبدالله بندر الحربيعبدالله عقل عبيد العتيبي

جاسم محمد غازي الشمريعبدالعزيز عبدالله محمد الحربي

كشف اسماء فريق الدراجات
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االسماالسم

وليد نواف ذعار الشمريعبدالجليل محمد عبدالله الناجم
طارق احمد هادي والبيعلي سلمان محمد خبراني

عمر صباح قمر الشمريمزيد عوده مزيد الجميلي

مشعل فيصل ذعار الشمرياحمد يوسف عيد الخيبري

عبدالله سعد رابع الحربيمبارك محمد مبارك زغيبي

نايف مثقب يحيي قحلعلي منصور علي الشهري

نواف سعد مخيمر الجميليعبدالعزيز عبدالله ذياب المطيري

سعود مبارك الدبيس الجهنيعبدالعزيز حمدان محمد الحربي

عبدالعزيز سليمان دلمه العنزيابراهيم حجرف مطيران الظفيري

اسامه حمود فرحان الظفيريزياد مساعد سعدون الجميلي

نواف فهد متعب العنزيمحمد صالح غالي السعدي

حميد منصور الهوب الظفيريهشام محمد مهدي اليماني

سلمان نايف جاذوب الظفيريتركي فيصل فليح الشراري

محمد جديع محمد الشمرياحمد محمد سعد الزهراني

غازي منيف جاذوب الظفيريمقرن حمود ركيان لبمطيري

منيف منصور الهوب الظفيريوليد دهام بصي الحازمي

عبدالله حمود خضر الظفيريغانم مسعود الفي العمري

فهد مطلق فهد الشمريخليفه صالح الزقروطي الشمري

كشف اسماء العبين العاب قوى
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االسماالسم

غانم سلطان غانم المطيريعبدالعزيز عبدالرحمن عايد العنزي
عبدالرحمن حمد عوض الحربيطالل مناحي صلفيق الظفيري

الحارث فايز متعب الشمريمهند محمد حزول العنزي

نايف محمد زيد العتيبيعبدالرحمن عبدالله عسم الشمري

بدر صالح حوران العنزيخالد صالح دخيل العنزي

سيف قاسم محمد العنزيعبدالسالم عبدالعزيز محمد الجطيلي

أياد فاضل حوران العنزيغانم سلطان غانم المطيري

مالك فاضل حوران العنزيعبدالرحمن حمد عوض الحربي

أياد فاضل حوران العنزيالحارث فايز متعب الشمري

مالك فاضل حوران العنزينايف محمد زيد العتيبي

سيف قاسم محمد العنزيبدر صالح حوران العنزي

كشف اسماء العبين العاب قوى
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االسماالسم

سلطان سعود دراح الشمريعبدالرحمن عجيج سمير الحربي
مشعل قطيم وديد الحربيعبدالله معبر مغلوب عبسي

الجديعي سعد عقاب الصلبي1احمد جابر احمد غزواني

سعود مديح بن عايد الشمريسلطان مناع جابر ال عقيل

سيف مشعل بن عايد الشمريعبدالعزيز منيف سعد الشمري

بدر مديح بن عايد الشمريعبدالله عقيل مهنا الشمري

عبدالله فريح العفين العنزيخالد خميس هالل الشمري

سعود بندر سعدون الشمريخالد عبدالله نازل الشمري

يوسف مشعل عايد الحربيمحمد جمعه معال الخيبري

عايد عقيا عايد الشمريحبيب ناصر حبيب العبدالعظيم

ابراهيم منصور ابراهيم النمرخالد عقيل خالد الدخين

ناصر حبيب محمد العبدالعظبمنايف عيفان جريد الظفيري

عبدالله ثامر جفال الشمري

كشف اسماء العبين رفع االثقال
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االسماالسم

ماجد ناصر عبيد البقمينواف سعود طرقي الظفيري
فيصل محيسن احمد الخالديسلطان سعدي طرقي الظفيري

باسم مرزوق هليل الحربيسطام حميد محمد الشمري

معاذ محمد سويحل الظفيريسعدون حميد محمد الشمري

محمد سعد كسار العنزيدغيم فراج دغيم السهلي

محمد بدر معزي المطيريسعود فيصل فايد الحربي

فيصل فحاط بيوض العنزييوسف مطلق مشعل المطيري

زيد فحاط بيوض العنزيعبدالكريم مطلق مشعل المطيري

ابراهيم هاني ابراهيم العنزياحمد سليمان فالح البعيجي

قصي احمد ابراهيم العنزيخالد فهد هادي القحطاني

محمد هاني طرقي الظفيريعبدالرحمن ناصر مناحي العنزي

مالك سعدي طرقي الظفيريوليد خالد بكري عسيري

يوسف سعود مطلق الظفيرييوسف سعدي طرقي الظفيري

راكان محمد دينار الظفيريعبدالله ناصر عبيد البقمي

اسامه محمد جارالله الحربيملحم فرحان ملحم العنزي

عبدالرحمن النشمي محسن الشمريعواد طارق عواد العنزي

ريان سعود طرقي الظفيريفيصل سعدون طرقي الظفيري

كشف اسماء العبين الكاراتيه
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االسماالسم

تركي عبدالله محمد الشمريصالح علي عبدالرحمن اليوثه
بسام فهد سليمان الشمرياسامه عبدالله عواض المطيري

سليمان فهد سليمان الشمريفايز سرحام فايز العصلب

مازن عباد مشعل العتيبيمحمد عزيز جابر الشمري

ياسر احمد صالح الزهرانيخالد سعد احمد الخالدي

سيف احمد صالح الزهرانيعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السدراني

نهيان زايد يحي ال يسرمعاذ محمد عبدالعزيز السدراني

اياد يحي علي فقيهيفيصل عبدالله عبدالعزيز السدراني

زياد محمد عبيدالله العنزيعلي عبدالله عواد الجميلي

حسن فالح عواد السعديعلي حميد علي الشمري

عبدالعزيز سعد نزال العنزياحمد خالد حميد الشمري

سالم ضيدان سيف السبيعيطالل حمود علي الشمري

بدر محمد مانع الظفيريسلطان عزيز جابر الشمري

عبدالعزيز خلف لقطان الظفيريعبدالرزاق وادي مطلق العنزي

عيد يوسف غنيم الجهنيعمر مديد مطر الجميلي

عبدالرحمن عواض سعيد الغامديخالد مديد مطر الجميلي

عارف محمد العسبلي الشهريعبدالله وادي مطلق العنزي

عادل محمد العبسلي الشمريمحمد احمد علي الشمري

نواف نغيمش عقيل الظفيريفراس عباد مشعل العتيبي

كشف اسماء العبين السباحة
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االسماالسم

انس عبدالله عواض المطيريفيصل عبدالله معيض القرشي
زيد وادي مطلق العنزيمحمد وادي مطلق العنزي

فالح محمد فالح الشمريعبدالمجيد مبارك بن هويدي الشمري

مشاري زيد بن عبيد العنزيتركي زبن حمود الشمري

سيف حمد عواض المطيريفيصل عبدالله حميدان الشمري

مراد محمد معاشي العنزيسعود راكان مدو الشمري

محمد سطام بن شنان العنزيأسامه راكان مدو الشمري

الوليد خالد عبيد العنزيعبدالكريم عزيز جابر الشمري

كشف اسماء العبين السباحة
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االسماالسم

راضي معيوف مرزوق السهليفهد عبيد مذكر المطيري
حسين سرحان فايز العريفيخالد علي بن سعود المبارك

عبدالعزيز سرحان فايز العريفيباسل محمد بن فهد الشايع

عبدالله صغير رحيل الشمريحسين رافع حسين المطيريذ

خالد فرحان جعيد الشمريسعود سند سعود المطيري

سليمان جديع الوسيدي الحربيابراهيم كريم عوير العنزي

ابراهيم محمد ثاني العنزياحمد حميد خلف الشمري

عطالله محمد ثاني العنزيضاري فالح عويد الشمري

عبدالله سعيد معيي الظفيريصالح خالد صالح الغامدي

ثاني حامد ثاني العنزيطالل فالج عايد الشمري

مدلول محمد راضي الشمريغنيم شداد الخوي الصلبي

سعود معيضد سلمان السليمانيسلمان معيضد سلمان السليماني

عبدالله عاصي داشر الحريجيسليمان بريك سعد الحريجي

عواد جمعان عواد الصلبيريان حمود حديد الشملري

معاذ عوض خليف العنزيتركي مخلد ضحوي الظفيري

تركي عبدالله عائض الحربييوسف غازي كسار الشمري

فهد فايز مبارك الجميليبندر خالد عقيل الشمري

خالد نخيالن سعود المسعوديتركي خالد عقيل الشمري

كشف اسماء العبين كرة الطاولة
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االسماالسم

فيصل خالد رياض العنزيعبدالرحمن خالد تركي المطيري
محمد خالد رياض العنزيراغب حسين صبيح الشمري

عبدالعزيز سعود ناصر الشمريرائد حسين صبيح الشمري

ناصر سعود ناصر الشمريعايد عادل عايد الشمري

فهد مشعل هاني العنزيسلمان عايد مطر العنزي

عبدالرحمن مشعل هاني العنزيحسين سحيم سعود السهلي

ياسر دحام بن محمد الشمريرائد بندر درزي الشمري

فهد عيد قاسم الشمريسيف بندر درزي الشمري

زياد فايز االسود العنزيسعود ناصر مقرن الشمري

يزن فايز االسود العنزيمبروك عويد دخيل الحربي

البراء فايز االسود العنزيتركي نواف فارس العنزي

عبدالله النوري مرزوق العنزيعبدالمجيد نواف فارس العنزي

سعد حمود سويد الشمريغازي عواد بندر الحربي

سلطان سعد حمود الشمرياسامه عايد عيسي العنزي

محمد سعد حمود الشمريسليمان مساعد سويلم الحربي

كشف اسماء العبين التنس األرضي
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االسماالسم

سعدي طرقي غنيم الظفيريعويد ماطر عويد الظفيري
عبدالرحمن خالد سالم الظفيريسعدون طرقي غنيم الظفيري

وليد منصور نومان الظفيريبندر ماطر عويد الظفيري

فهد خالد سالم الظفيريسامي سعد طرقي الظفيري

بدر منصور نومان الظفيرينايف سعود طرقي الظفيري

عبدالله طرقي غنيم الظفيريطالل منصور نومان الظفيري

بندر خالد سالم االلظفيريسعد فهد مشنف الظفيري

عيسي طرقي غنيم الظفيريعمر عبدالعزيز سالمه الظفيري

محمد خالد سالم الظفيريمعاذ ماطر عويد الظفيري

بدر خالد سالم الظفيريحمد محمد حيصام الظفيري

تركي نواف سالمه الظفيريعبدالعزيز عبدالله وبدان العصلب

عثمان احمد حبيتر الشمريعبدالله سعد طرقي الظفيري

عمر احمد حبيتر الشمرييوسف عبدالعزيز هزاع الظفيري

عبدالله نواف حمد الشمريسالمه نايف سالمه الظفيري

بدر ناصر بريكان الماجديبسام نايف سالمه الظفيري

تركي محمد زيد العنزينايف سالمه هزاع الظفيري

زايد وائل عواد العنزيعادل متعب سالمه الظفيري

تميم وائل عواد العنزيمحمد عبدالعزيز سالمه الظفيري

عبدالله بد عطيه الصقريهاني طرقي غنيم الظفيري

كشف اسماء العبين التايكوندو
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االسماالسم

عبدالعزيز فهد بن مناور المطيريعبدالرحمن فرحان جعيبر العنزي
محمد عزيز صحن العنزيفراس راشد راضي الحربي

سعود عزيز صحن العنزيمشاري سعد خالد الحربي

يعقوب مفلح فرحان الشمريعبداالله عبدالله بن زيد العنزي

بريكان ناصر بريكان الماجديخالد عزيز صحن العنزي

خالد سلطان بن محمد الحارثينايف فهد نفاع الرشيدي

علي حماد علي الشمري

كشف اسماء العبين التايكوندو
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أصبحــت كــرة القــدم الرياضــة األكثــر عالميــة وانتشــاراً علــى المســتوى العالمــي، 

وهــي رياضــة مثاليــة لتطويــر القــدرة علــى الســرعة والتحمــل وتعزيــز الــروح الرياضيــة 

لــدى ممارســيها، والعمــل بــروح الفريــق. وفــي حــال نظرنــا إلــى تاريــخ أبــرز الالعبيــن علــى 

مســتوى العالــم نجــد أن نشــأتهم كانــت فــي أكاديميــات كــرة القــدم.

والجديــر بالذكــر اهتمــام وطننــا الحبيــب بكــرة القــدم والعمــل علــى تعزيزهــا مــن 

خــالل إنشــاء نــوادي ومالعــب ومراكــز تدريــب للوصول مــن أجل تحقيق الظهــور األفضل 

عربيــاً وإقليميــاً والمنافســة عالميــاً فــي المســتقبل.

وتســتقطب أكاديميــات كــرة القــدم الالعــب فــي عمــر الرابعــة، ويتــم فيهــا تحضيــر 

وتجهيــز وتدريــب البراعــم والناشــئين والواعديــن فــي رياضــة كــرة القــدم بدنيــاً ومهاريــاً 

ــة مســتويات اللياقــة  ــى تنمي ــز عل ــم التركي ــاً ككل متكامــل، وبحيــث يت ونفســياً وعقلي

البدنيــة، المهــارات الكرويــة، التخطيــط، المنافســة وكل الجوانــب األخــرى التــي تخــص 

ــل   ــي، وتعم ــي الرياض ــن الوع ــال م ــتوى ع ــى مس ــروي عل ــي ك ــل رياض ــاء جي ــب لبن الالع

األكاديميــات علــى تفريــخ جيــل مــن البراعــم والناشــئين تســتفيد منــه األنديــة ليكونــوا 

نــواة المســتقبل.

وأكاديميــات كــرة القــدم ليســت مصــدراً النتقــاء الالعبيــن الموهوبيــن فــي اللعبــة 

ــة  ــم األخالقي ــى القي ــال عل ــب األطف ــداً لتدري ــة ج ــة مهم ــة تربوي ــد بيئ ــا تع ــط، وإنم وفق

اإليجابيــة كالتســامح والتعــاون وانــكار الــذات والعمــل بــروح الفريــق وتقبــل الهزيمــة 

األســرة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  تعمــل  البيئــة  تلــك  وبالتالــي  الشــريفة،  والمنافســة 

والمدرســة وتســاهم فــي تحقيــق التنشــئة االجتماعيــة الســليمة لأطفــال.
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أهداف األكاديمية 

تتنوع أهداف األكاديمية وتتعدد ومنها 

األهداف على المستوى الفني 

تجهيــز فريــق 12 ســنة وتوفيــر عــدد 30 إلــي 40 العــب يتــم اختيــار الموهوبيــن 	 

ــر  ــل المدي ــن قب ــم م منه

  الفني المكلف بقيادة فريق براعم 13 سنة للموسم التالي.	 

أن تكــون النــواة التــي تخــدم قطــاع الفئــات الســنية بالنــادي ومــن ثــم الفريــق 	 

األول. 

)الفنيــة، 	  الالعبيــن  جوانــب  بــكل  تهتــم  علميــاً  مقننــة  تدريبيــة  بيئــة  توفيــر 

البدنيــة، النفســية، الخططيــة، التربويــة، وغيرهــا ... ( وتؤهلهــم لتمثيــل فــرق 

الفئــات الســنية.

تجهيــز الالعبيــن المنضميــن للفئــات الســنة فــي منتصــف الموســم أو العبيــن 	 

ســيتم االعتمــاد عليهــم فــي 

  الموسم القادم وذلك بالتنسيق مع المدير الفني الخاص بسن الالعب.	 

تعليــم وتطويــر المهــارات األساســية لكــرة القــدم وتنميــة عناصــر اللياقــة 	 

البدنيــة، وخلــق روح التنافــس والمشــاركة بيــن الالعبين واكســابهم االحتكاك 

المناســب وتهيئتهــم للخضــوع إلــي برامــج تدريبيــة أعلــي فــي الدرجــة عنــد 

االعتمــاد عليهــم فــي الفئــات الســنية بالنــادي.

اكتشــاف الموهوبيــن مــن الالعبيــن الصغــار وتدريبهــم وفقــا ألحــدث البرامــج 	 

التدريبيــة .

المســاهمة فــي تطويــر قطــاع كــرة القــدم علــى مســتوى النــادي والمنتخبــات 	 

الوطنيــة.

توسيع قاعدة الممارسين لرياضة لكرة القدم. 	 

االرتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي والثقافي لالعبين .	 

تنميــة القيــم التربويــة وروح الــوالء واالنتمــاء واالنضبــاط واالخــالص والقيــادة 	 

والــروح الرياضيــة لــدى الالعبيــن الصغــار .
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األهداف على المستوى االجتماعي  

إقامة أنشطة رياضية وترويحية ويشترك بها كل فئات المجتمع.	 

تنفيــذ محاضــــــرات توعيــة وتثقيــف لمواضيــع تهــم المواطنيــن وتعــود بالنفــع 	 

عليهــم.

تنميــة الوعــي بأهميــة الرياضــة وتعزيــز مســتويات اللياقــة البدنيــة والصحيــة 	 

لــدى الممارســين.

تعزيــز االتجــاه لــدى أوليــاء األمــور بأن تكــون األكاديمية واحدة من المؤسســات 	 

المهمــة في تربيــة أبنائهم.

األهداف على المستوى المادي

أن تكون األكاديمية ضمن مصادر الدخل المادي للنادي.	 

تحقيق انتشار أوسع للعالمة التجارية للنادي.	 
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حجم االكاديمية  

تعمــل األكاديميــة بشــكل مســتمر خــالل  المواســم الماضيــة وبشــكل شــبه 	 

ــغ  ــنة ويبل ــي )18( س ــنوات حت ــر )5( س ــن عم ــتركين م ــول المش ــم قب ــي و يت يوم

ــى 150 العــب. عــدد المشــتركين شــهرياً مــن 80 إل

مخرجات األكاديمية

تجهيز وإعداد الالعبين المنضمين حديثاً للفئات السنية الخاصة بالنادي. 	 

تعمل األكاديمية على تجهيز فريق براعم 13 للمواسم المتتالية.	 

تــم تصعيــد لفريــق الناشــئين موســم 2022 / 2023 م كال مــن الالعبيــن )فيضــل 	 

العنــزي، عبــد الرحمــن الشــمري(، وفــي فريق براعــم 15 كال من الالعبين )ســعود 

معيضــد، عمــاد الظفيــري، حســين احمــد الشــمري، راشــد أحمــد(، وفــي فريــق 

براعــم 13كال مــن الالعبيــن )محمــد عــوض، نايــف الســهلي، صالــح العنــزي، 

ثامــر الشــمري،  العزيــز الظفيــري، ســعود الشــمري،  أديــب الظفيــري، عبــد 

فيصــل زعــل العنــزي، فــارس زعــل العنــزي، فــارس احمــد العنــزي، عبــد االلــه 

الشــمري، فيصــل ســليمان الظفيــري، عبدااللــه عــوض، ســامي جابــر الظفيــري 

»حــارس مرمــي«(.

تــم اســتدعاء 7 العبيــن مــن قبــل الجهــاز الفنــي للمنتخــب الســعودي تحــت 	 

12 و13 ســنة للخضــوع لالختبــارات وتــم اإلبقــاء علــى الالعبيــن )علــي عــوض 

الهزيمــي »منتخــب 2009«، فهــد بــدر شــافي »منتخــب تحــت 2008«(.

األكاديمية هي المصدر األول لمد فرق النادي بالالعبين المميزين.	 

األكاديميــة توفــر قاعــدة كبيــرة مــن البراعــم لالنتقــاء فــي جميــع األلعــاب 	 

المختلفــة مــن خــالل تحديــد إمكانيــات الالعبيــن وتوجيههــم للعبــة المناســبة 

ــا. ــاال به ــوا أبط ــن أن يكون ــن الممك ــي م ــم والت له

تأسيس األكاديمية 
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تعتبــر األنشــطة التســويقية مــن األنشــطة المؤسســية المهمــة التــي يعمــل مــن 

خاللهــا نــادي الباطــن للوصــول إلــى الشــرائح المســتهدفة لتوصيــل خدماتــه ومنتجاتــه 

وتســويقها إلــى العمــالء وفئــات المجتمــع تلبيــة الحتياجاتهــم وتطلعاتهــم.

لذلــك تقــوم إدارة التســويق بالنــادي بأنشــطة وممارســات تســويقية مختلفــة 

تهــدف مــن خاللهــا إلــى تقديــم تلك الخدمــات والمنتجــات للمجتمع المحلي فــي المجال 

الرياضــي بموجــب خطــة تســويقية محــددة، وتنطلــق هــذه األنشــطة والممارســات مــن 

أســس تتعلــق بالبعــد التنظيمــي والــذي مــن خاللــه تحقــق اإلدارة األهــداف المنشــودة.

علــى  االســتحواذ  إلــى  باألســاس  تهــدف  بالنــادي  التســويق  إدارة  خطــة  إن 

المصــادر  لتوفيــر  الرياضــي  النشــاط  يخــص  مــا  كافــة  لترويــج  العمــالء واألســواق 

الماليــة واإليــرادات والرعايــة  ألحــداث وفعاليــات النــادي الرياضيــة بغــرض تعزيــز 

قيمــة النــادي وعالمتــه التجاريــة واكتســاب الثقــة الجماهيريــة العاليــة، وتســتثمر فــي 

ذلــك المناســبات  والفعاليــات إلنجــاح خطتهــا مــن الناحيــة الرياضيــة والجماهيريــة 

والربحيــة.

تتعلــق أنشــطة التســويق بالنــادي بالترويــج والدعايــة للخدمــات الرياضيــة التــي 

ــور  ــة والجمه ــى الرعاي ــي عل ــويقياً ينبن ــاً تس ــالل مزيج ــن خ ــر م ــات الجماهي ــي تطلع تلب

والترويج كعناصر مهمة بحســب طبيعة األحداث الرياضية، ومن ثم نجد أن األنشــطة 

التســويقية بنــادي الباطــن تقوم على دراســة االحتياجات وتحديــد مواصفاتها والتعرف 

علــى ســلوكيات العمــالء التــي تحتــاج إلــى تلــك الخدمــات والمنتجــات والتعــرف علــى 

الفئــات المختلفــة التــي تحتــاج إلــى مخرجــات النــادي الرياضيــة ســواء مــن األحــداث أو 

الفعاليــات الرياضيــة أو الخدمــات والمنتجــات المصاحبــة لهــا.

مــن جانــب آخــر تتركــز أنشــطة التســويق الرياضــي بنــادي الباطــن علــى اقتنــاص 

واالســتحواذ  المســتمر  التواجــد  يحقــق  بمــا  والشــراكات  للرعايــة  الفــرص  أفضــل 
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علــى حصــة ســوقية تترتــب عليهــا مكاســب ماديــة ومعنويــة للنــادي، وتهتــم أنشــطة 

التســويق بإيجــاد القيمــة والمنفعــة للعمــالء المهتميــن بالمنتجــات الرياضيــة وعالمة 

النــادي، ومــن ثــم بنــاء االســتراتيجية التســويقية التــي تمكــن إدارة التســويق مــن نشــر 

المنتجــات أو األلعــاب والفعاليــات المرتبطــة بالرياضــات، ولهــذا يتــم التركيــز علــى 

االتصــاالت والعالقــات العامــة التــي توفــر الرعايــة للفعاليــات الرياضيــة التــي ينظمها 

النــادي، وأيضــا تهتــم األنشــطة التســويقية بتحســين الصــورة الذهنيــة عــن الرياضات 

أو األلعــاب  التــي تمــارس بالنــادي وتزيــد مــن إقبــال الجمهــور والمشــاركة فيهــا.

ــركات  ــات والش ــذب الرعاي ــى ج ــل عل ــادي تعم ــويقية بالن ــطة التس ــا أن األنش كم

التــي يمكــن أن تحقــق أربــاح نتيجــة مشــاركتها فــي الفعاليــات الرياضيــة، وكذلــك تهتــم 

األنشــطة بالبعــد االجتماعــي والمســؤولية االجتماعيــة للتســويق الرياضــي بــأن تكــون 

هنــاك روابــط وعالقــات قويــة ومســتمرة بالعمالء وفــق نظام اتصاالت تســويقي موجه 

للعمــالء وقضايــا المجتمــع  عبــر أنشــطة التســويق الرياضــي خاصــة فــي الفعاليــات 

الرياضيــة الكبــرى.
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قائمة األنشطة التسويقية  

نســعى فــي نــادي الباطــن إلــى تقديــم عــدد مــن الخدمــات المتنوعــة »رياضيــة أو 

ترفيهيــة أو مجتمعيــة أو تجاريــة«،  والتعريــف عنهــا علــى مســتوى أصحــاب المصلحــة 

ــادي وأســرهم  ــادي أو أعضــاء الن ــن بالن ــادي أو العامي ســواء »المجتمــع أو جمهــور الن

أو متابعــي النــادي أو المهتميــن أو مؤسســات المجتمــع أو الرعــاة وشــركاء النجــاح«، 

والجــدول التالــي يعــرض أبــرز األنشــطة التســويقية التــي تمارســها إدارة التســويق 

بنــادي الباطــن.
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أبرز األنشطة التسويقية للنادي في خطة 2022/2021م  

األطراف المستفيدةاألنشطة التسويقيةالقطاعم

الرياضي1

البطـوالت والمباريـات  )1( تسـويق 
الرياضيـة وتركـز علـى :

إفـــراد ميزانيـــة تخصـــص لتســـويق 	 
الرياضيـــة. والبطـــوالت  المباريـــات 

طرح كمية من التذاكر.	 
)2( تسويق الالعبين

االهتمام بتوسـيع قاعدة الناشئين 	 
إلعـداد  األلعـاب  مختلـف  فـي 
أكاديميـة  خـالل  مـن  الناشـئين 

النـادي.
االسـتعانة بالمختصين في تسويق 	 

الالعبيـن بمـا يضمن عائد للنادي.
االهتمام بالرعاة.	 

الدعايـــة  حقـــوق  تســـويق   )3(
: واإلعـــالن 

التعاقـــد مـــع الشـــركات للمالبـــس 	 
الرياضيـــة مقابـــل الدعاية واإلعالن 
األماكـــن  باســـتغالل  وذلـــك  لهـــا 
الخدمـــات  لتســـويق  المناســـبة 
المنشـــأة  لتســـويق  الرياضيـــة 

)النـــادي(.
فيديـــو 	  أفـــالم  بإعـــداد  االهتمـــام 

والتدريبـــات. المهمـــة  للمباريـــات 
االهتمـــام بالمؤتمـــرات الصحفيـــة 	 

عـــن أهـــم انجـــازات النـــادي الرياضية.

الرعاة وشركاء النجاح	 
)الالعبيـــن 	  النـــادي  مجتمـــع 

وأســـرهم( واألعضـــاء 
المجتمع الخارجي	 
جمهور النادي	 
رابطة مشجعين النادي	 
المســـتفيدين من األنشـــطة 	 

بالنادي والفعاليـــات 
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األطراف المستفيدةاألنشطة التسويقيةالقطاعم

التجاري2

تســـويق منتجات النـــادي من خالل 	 
اإللكتروني المتجر 

بيـــع منتجـــات النـــادي عـــن طريـــق 	 
عـــدد مـــن المنافـــذ

ترخيـــص 	  اســـتخراج  علـــى  العمـــل 
اســـتثمارية شـــركة 

النجـــاح 	  وشـــركاء  الرعـــاة  جـــذب 
عميـــن ا لد ا

تذاكر حضور المباريات	 

الرعاة وشركاء النجاح	 
المجتمع وجمهور النادي	 
مؤسسات المجتمع المدني	 
مجتمـــع النـــادي )العامليـــن، 	 

األعضـــاء وأســـرهم(

الترفيهي3

تنفيذ أنشـــطة ترفيهيـــة وفعاليات 	 
أثنـــاء المباريـــات المقامـــة بالنادي 
توزيـــع الهدايـــا والجوائـــز المقدمة 
للفائزيـــن في األنشـــطة الترفيهية 
والفعاليات خـــالل المباريات تحمل 

العالمـــة التجاريـــة للنادي

الرعاة وشركاء النجاح	 
المجتمع وجمهور النادي	 
مؤسسات المجتمع المدني	 
)األعضـــاء 	  النـــادي  مجتمـــع 

وأســـرهم(

المبادرات4

خـــالل 	  التجاريـــة  العالمـــات  إبـــراز 
االجتماعيـــة المســـؤولية  أنشـــطة 

تنفيذ أنشـــطة وفعاليـــات متنوعة 	 
المســـتفيدين ترضي جميع 

ذوي 	  لألشـــخاص  أنشـــطة  تنفيـــذ 
اإلعاقـــة

تنفيذ أنشطة للمرأة وكبار السن	 

المجتمع وجمهور النادي	 
مؤسسات المجتمع المدني	 
الســـن 	  وكبـــار  المـــرأة 

اإلعاقـــة ذوي  واألشـــخاص 
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وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة في التسويق

قروب تليجرام /  تك توكيوتيوبالبريد اإللكترونيتويترالموقع اإللكتروني

شاركنا كل شئ

سناب شات

فــي نــادى الباطــن نــدرك تمامــا أن أداءنــا فــي مجــال التســويق يشــكل واحــدا مــن 
العوامــل المحوريــة علــى صعيــد عالقاتنــا مــع عمالئنــا وجمهورنــا وفئــات المجتمــع 
كأطــراف مســتهدفة، ولذلــك نســعى بشــكل مســتمر إلــى تعزيــز التواصــل االجتماعــي 
وتعميــق الروابــط مــن خــالل الدعــم الــذي نقــوم بــه فــي نقــل أنشــطة النــادي وخدماتــه  
إلــى المســتهدفين، ولذلــك نواظــب بشــكل اســتباقي علــى التفاعــل معهــم لفهــم 
احتياجاتهــم واهتماماتهــم وأخذهــا فــي االعتبــار فــي عملياتنــا التســويقية، ونهــدف 
كذلــك إلــى الحفــاظ علــى شــفافية اســتراتيجية تواصلنــا واإلفصــاح عــن المعلومــات 
التســويقية مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي التــي تعتبــر أحــد أهــم مظاهــر 
التفاعــل فــي إطــار االتصــال ومــن أهــم أدوات التســويق القويــة التي يســتخدمها النادي  
فــي تســويق خدماتــه ومنتجاتــه ، مثــل توتيــر وفيــس بــوك وانســتغرام  وصــور ومقاطــع 
فيديــو والتــي مــن شــأنها تحفيــز مشــاركة الجمهــور، إذ يتواصــل مــن خاللهــا أعــداد 
ــاعد  ــع يس ــذه المواق ــتغالل ه ــتركة، واس ــات مش ــم اهتمام ــن تجمعه ــن الذي ــرة م كبي
علــى تحقيــق نتائــج متميــزة علــى مســتوى زيــادة المــوارد الماليــة وزيــادة االقبــال مــن 

قبــل العمــالء وأيضــا تخلــق فــرص بيــع جديــدة.

https://albatin.sa/
https://twitter.com/albatinclub
http://pr@albatin.sa
https://www.youtube.com/c/albatinclub
https://www.tiktok.com/@albatinclub1979
https://t.me/+d8V3lmWkgw9jMjk0
https://www.snapchat.com/add/albatinclub
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ملخص مبيعات النادي موسم 2021 / 2022م  

إن تنميــة التجــارة االلكترونيــة تعــد هدفــا لنــادي الباطــن، إذ يــرى مــن توســيع 

متجــره االلكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت عامــال حيويــا لنمــوه المســتقبلي فــي المجــال، 

ويعتــزم النــادي فــي غضــون األعــوام المقبلــة مواصلــة االســتثمار بكثافــة مــن خــالل 

متجــره االلكترونــي لدعــم نمــو التجــارة االلكترونيــة واالســتفادة مــن الفــرص الواعــدة 

التــي تبشــر بهــا األســواق الناميــة محليــا ودوليــا.

ــة  ــم بمثاب ــه، وه ــة عمليات ــي لكاف ــور األساس ــم المح ــن ه ــادي الباط ــالء ن   إن عم

شــركاء علــى المــدى البعيــد، ومــن أجــل توفيــر الخدمــات األفضــل  لعمالئنــا فــإن النــادي 

ســيواصل االســتثمار فــي المجــال هادفــا إلــى تحقيــق النمــو المتبــادل مــع عمالئــه 

واالســتفادة مــن النجــاح مــن خــالل التواصــل الدائــم وســرعة االســتجابة لعمالئــه 

وبحــرص متواصــل لالرتقــاء بجــودة الخدمــة.

تقرير مبيعات النادي من المتجر اإللكتروني  

منتجات الناديم
حجم المبيعات واإليرادات

اإليردات بالريالمبيعات

11قميص النادي االول1

16.448.05

34قميص النادي الثاني2

6قميص النادي الثالث3

5سويت شيرت مع بنطلون4

7طقم تمرين النادي5

6تيشرت بولو النادي6

1شورت النادي الثالث7

70 قطعةإجمالي القطع المباعة
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تقرير مبيعات النادي في قطاع المتاجر

مجموع المبيعات واإليرادات 

منتجات الناديم
حجم المبيعات واإليرادات

اإليردات بالريالمبيعات

17214.620 قطعةقميص النادي االول1

الإيرادات بالريالعدد القطاع المباعة من منتجات الناديم
24231.068.05 قطعة1
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دراسات التسويق المستقبلية 

ــادي فــي دوري 	  ــق األول لكــرة القــد م بالن ــة لمشــو ار الفري إعــداد أفــالم وثائقي

كأس األميــر محمــد بــن ســلمان، وبحيــث يتــم إعــداد ومونتــاج فيلــم عــن كل 

ــي ــل االجتماع ــادي للتواص ــائل الن ــة وس ــى كاف ــره عل ــده، ونش ــى ح ــم عل موس

ــاق 	  ــى نط ــوزع عل ــادي ت ــعار الن ــل ش ــة تحم ــة تذكاري ــرة هدي ــذ فك ــة وتنفي دراس

ــادي. ــع الن ــر ومجتم ــا هي ــجعين وجم ــن مش ــر بي كبي

تجهيز معرض داخل النادي لمنتجاته، وبحيث تكون متاحة للحضور.	 

عمل تقويم لالحتفاالت في النادي »تأسيس النادي، أعياد ميالد الالعبين.	 

دراسة تأثير الرعاية الرياضية على سلوك المستهلكين.	 

دراسة المتغيرات التي تؤثر على الطلب للمنتجات والخدمات بالنادي.	 

دراســة نوايــا المســتهلكين الرياضييــن الســلوكية نحــو اعادة شــراء المنتجات 	 

والخدمات.

والخدمــات 	  للمنتجــات  الطلــب  حجــم  علــى  المشــهورين  الالعبيــن  تأثيــر 

الرياضيــة.

تقييم العالمة التجارية للنادي ـ الرعاية الرياضية من وجهات نظر متعددة.	 

دراســة مــدى اهتمــام المســتهلك الرياضــي بالمنتجــات والخدمــات الرياضيــة 	 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

دراسة للتسويق للرياضة النسائية.	 

الرياضــي 	  واالقتصــاد  التســويق  مجالــي  فــي  الحديثــة  الموضوعــات  تنــاول 

بالبحــث.
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المسؤولية االجتماعية

تعنــي  التــي  اإلدارات  أهــم  أحــد  الباطــن  بنــادي  االجتماعيــة  المســؤولية  تعــد 

بأصحــاب المصحلــة مــن داخــل وخــارج المملكــة )الجمهــور – المشــجعين – الرعــاة – 

المؤسســات المجتمعيــة – شــرائح المجتمــع »األطفــال – الشــباب – المــرأة – كبــار 

الســن – األشــخاص ذوي اإلعاقــة«(، األمــر الــذي يأصــل ألهميــة العمــل الجــاد لتحقيــق 

رضــا أصحــاب المصلحــة مــن األنشــطة والفعاليــات والبرامــج التــي تطلقهــا إدارة 

المســؤولية االجتماعيــة خــالل الموســم الرياضــي، ومــن ثــم تعمــل إدارة المســؤولية 

ــاردات  ــادي الباطــن الرياضــي علــى تحقيــق التنــوع فيمــا تقدمــه مــن مب ــة بن االجتماعي

مــا بيــن أنشــطة رياضيــة وثقافيــة وعلميــة وتعليميــة وتأهيليــه، وبحيــث تحقــق رغبــات 

واحتياجــات أصحــاب المصلحــة.
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)أ ( خطة المسؤولية االجتماعية موسم 2021 / 2022م

األنشطة / الفعاليات / البرامجم
الخطة الزمنية

تاريخ اإلنتهاءتاريخ البداية

10 مارس 72022 سبتمبر 2021برنامج وزنك صحتك1

10 يونيو 72022 سبتمبر 2021برنامج تطوع )لنا و لك(2

7 سبتمبر 72021 سبتمبر 2021نشاط زيارة ميدانية لمنشآت النادي3

نشاط اليوم الترفيهي للجمعيات 4
14 سبتمبر 142021 سبتمبر 2021األهلية

17 سبتمبر 172021 سبتمبر 2021فعالية رياضة ضد المرض5

23 سبتمبر 232021 سبتمبر 2021فعالية رياضتنا تجمعنا6

فعالية اليوم الترفيهي للجاليات العربية 7
25 سبتمبر 252021 سبتمبر 2021واألجنبية

10 ديسمبر 252022 سبتمبر 2021برنامج الرياضة ُلغة َتَعُلم8

األنشطة / الفعاليات / البرامجم
الخطة الزمنية

تاريخ اإلنتهاءتاريخ البداية

فعالية ندوة "الصحة النفسية 1
10 أكتوبر 102021 أكتوبر 2021للرياضيين"

فعالية ندوة "التغذية الصحية 2
16 أكتوبر 162021 أكتوبر 2021للرياضيين"

2 مارس 2022م20 أكتوبر 2021برنامج سوق األفكار في الرياضة3

14 نوفمبر 2021م14 نوفمبر 2021مفعالية "المشي لمرضى السكر"4

25 نوفمبر 252021 نوفمبر 2021فعالية ندوة "الرياضة وصحة المرأة"5

30 نوفمبر 2021م30 نوفمبر 2021منشاط إعرف نادي الباطن6

8 ديسمبر 2021م8 ديسمبر 2021مفعالية التحدي الرياضي ألصحاب الهمم7

13 ديسمبر 2021م13 ديسمبر 2021منشاط اليوم الترفيهي ألطفال المدارس8

الربع األول 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2021م

الربع الثاني 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2021
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األنشطة / الفعاليات / البرامجم
الخطة الزمنية

تاريخ اإلنتهاءتاريخ البداية

10 يناير 102022 يناير 2022نشاط اليوم الترفيهي للمعلمين1

15 يناير 152022 يناير 2022نشاط "منافسات رياضية"2

نشاط دورة تدريبية "اإلسعافات 3
7 فبراير 72022 فبراير 2022األولية"

نشاط ورشة تطبيقية  "كيف تجعل 4
19 فبراير 192022 فبراير 2022الرياضة أسلوب حياتك"

نشاط ورشة تطبيقية "إدارة األنشطة 5
26 فبراير 262022 فبراير 2022والفعاليات والبرامج الترفيهية"

28 مايو 2022م20 أكتوبر 2021برنامج سوق األفكار في الرياضة6

8 مارس 82022 مارس 2022فعالية كوني رياضية7

9 مارس 72022 سبتمبر 2021برنامج وزنك صحتك8

األنشطة / الفعاليات / البرامجم
الخطة الزمنية

تاريخ اإلنتهاءتاريخ البداية

8 أبريل 12022 أبريل 2022برنامج إمشي 140

فعالية ورشة تطبيقية "صحتك في 2
7 ابريل 72022 ابريل 2022رياضتك"

20 إبريل 202022 إبريل 2022فعالية "يوم اإلبتكار واإلبداع"3

6 مايو 62022 مايو 2022نشاط سباق المشي لفئات المجتمع4

19 مايو 192022 مايو 2022نشاط يوم الترويح المائي5

29 مايو 202022 أكتوبر 2021برنامج سوق األفكار في الرياضة6

6 يونيو 62022 يونيو 2022نشاط اليوم الترفيهي للسجناء7

11 يونيو 112022 يونيو 2022نشاط جولة الممارسة الرياضية8

الربع الثالث 1 يناير إلى 31 مارس 2022

الربع الرابع 1 أبريل إلى 30 يونيو 2022
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)ب ( األولويــات والمجــاالت والمســتفيدين مــن خطــة المســؤولية االجتماعيــة موســم 

2021 / 2022م

مجاالت استراتيجية المسؤولية األولويات
األطراف المستفيدةاالجتماعية

التواصل الفعال مع أصحاب 
المرأةالصحةالمصلحة

تنفيذ أنشطة وفعاليات 
كبار السنجودة الحياةمتنوعة

الوصول للجمهور 
أصحاب الهممالتنمية الثقافيةوالمشجعين

الوصول لجميع المراحل 
األطفال والشبابقاعدة ممارسة كبيرةالعمرية

تنفيذ أنشطة ألصحاب 
مشجعين الناديالمشاركة المجتمعيةالهمم

تنفيذ أنشطة للمرأة وكبار 
الجمهورتسويق العالمة التجاريةالسن

تحقيق رضا الرعاة وشركاء 
مجتمع النادياالنتماء والوالء والمواطنةالنجاح

مشاركة الالعبين في 
المؤسسات المجتعمعيةالتدريب والتأهيل المجتمعيالمبادرات
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)ت ( أبرز األنشطة والمبادرات في خطة المسؤولية االجتماعية موسم 2021 / 2022م

التحدي ألصحاب الهمم

األهداف

اإلطراف المستفيدة

التكلفة التقديريةنسبة اإلنجاز حتى اآلن %

لأشخاص  الدولي  باليوم  االحتفال 

ذوي اإلعاقة

تحسين الصورة الذهنية للنادي لدى 

المشاركين

تحقيق المشاركة المجتمعية

أطفال معاقين ذهنياًجمعية ذوي اإلعاقة

%1001000
ريال

للمشاركين في  النفسية  الحالة  تعزيز 

الفعالية

توسيع القاعدة الجماهيرية للنادي

من  والحد  الحركة  على  المرأة  تشجيع 

الخمول
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)ت ( أبرز األنشطة والمبادرات في خطة المسؤولية االجتماعية موسم 2021 / 2022م

كوني رياضية

األهداف

اإلطراف المستفيدة

التكلفة التقديريةنسبة اإلنجاز حتى اآلن %

االحتفـــال باليوم العالمـــي للمرأة »8 

مارس«

تحقيق مشـــاركة المرأة في أنشـــطة 

النادي وفعاليـــات وبرامج 

جنســـيات  مـــن  ســـيدات  مشـــاركة 

مختلفـــة

الفتيات من 8 إلى 14 سنة

السيدات من أسر أعضاء النادي

السيدات حتى 50 سنة

بناء العاملين بالنادي

%1002000
ريال

زيادة عدد متابعين النادي من السيدات

تحقيق مشاركة للفتيات والسيدات

من  والحد  الحركة  على  المرأة  تشجيع 

الخمول
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)ت ( أبرز األنشطة والمبادرات في خطة المسؤولية االجتماعية موسم 2021 / 2022م

إمشي 40 كم

األهداف

اإلطراف المستفيدة

التكلفة التقديريةنسبة اإلنجاز حتى اآلن %

الوصول للجمهور

تحســـين الصـــورة الذهنيـــة للنـــادي 

المشـــاركين لـــدى 

الحفاظ على الجمهور

جمهور النادي

األعمار السنية +12 سنة

الفتاة والمرأة

الرواد

%1002000
ريال

تحسين الصحة العامة للمستفيدين

أنشطة  من  المستفيدين  قاعدة  زيادة 

المسؤولية االجتماعية

تحقيق 1400 كم مشي لجميع المشاركين
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)ت ( أبرز األنشطة والمبادرات في خطة المسؤولية االجتماعية موسم 2021 / 2022م

سوق األفكار في الرياضة

األهداف

اإلطراف المستفيدة

التكلفة التقديريةنسبة اإلنجاز حتى اآلن %

الوصول للجمهور

تحســـين الصـــورة الذهنيـــة للنـــادي 

المشـــاركين لـــدى 

تحقيق الشراكة المجتمعية

اســـتقبال عـــدد كبير من مشـــروعات 

األفكار

قطـــاع  فـــي  والعامليـــن  المهتميـــن 

الرياضـــة

الذكور واإلناث + 18 سنة

المهتميـــن فـــي الرياضة مـــن الداخل 

والخارج

المهتمين والعاملين في قطاع 

التسويق واالستثمار

طالب الجامعات

الشركات واألكاديميات والمؤسسات 

الرياضية

%8050
 ألف ريال

زيادة عدد متابعين النادي

أنشطة  من  المستفيدين  قاعدة  زيادة 

المسؤولية االجتماعية

تحقيق مشاركة من دول عربية وأجنبية 

تنفيذ المشروعات الفائزة في النادي
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 ألف ريال
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)ت ( أبرز األنشطة والمبادرات في خطة المسؤولية االجتماعية موسم 2021 / 2022م

اليوم الترفيهي للسجناء

األهداف

اإلطراف المستفيدة

التكلفة التقديريةنسبة اإلنجاز حتى اآلن %

تحســـين الصـــورة الذهنيـــة للنـــادي 

المشـــاركين لـــدى 

لـــدى  المزاجيـــة  الحالـــة  تحســــــــــــن 

ين لمســـــتفيد ا

ــراكة مـــع مؤسســـات  تحقيــــــــــق الشـ

المجتمـــع

سجناء حفر الباطنالذكور

%1001000
ريال

تعزيــــــــــز قيـــم االنتمـــاء والـــوالء لـــدى 

المســــــتفيدين

زيادة قاعـــــدة المستفيدين من أنشطة 

االجتماعية المسؤولية 

كســـر الروتيـــن اليومـــي المعتـــاد لـــدى 

ين لمســـتفيد ا
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)ت ( أبرز األنشطة والمبادرات في خطة المسؤولية االجتماعية موسم 2021 / 2022م

دورة تدريبية »اإلسعافات األولية«

األهداف

اإلطراف المستفيدة

التكلفة التقديريةنسبة اإلنجاز حتى اآلن %

الوصــــــول للجمهور مـــن داخل وخارج 

لمملكة ا

تنميــــــــــــــــة ثقافـــة المشـــاركين عن 

أســـــــاليب اإلســـعافات االوليـــة

تحقيق الشراكة المجتمعية

عدد من العاملين بالنادي

مهتمين من داخل وخارج المملكة

أعضاء هيئة تدريس

%1001000
ريال

زيادة عدد متابعين النادي

أنشطة  من  المستفيدين  قاعدة  زيادة 

المسؤولية االجتماعية

تنوع المشاركين من الداخل والخارج
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األهداف المستقبلية

ــة أو  ــادي الباطــن وفــق اســتراتيجية محــددة األهــداف ســواء كانــت قريب يعمــل ن

ــات  ــن القطاع ــدد م ــي ع ــر ف ــق تطوي ــى تحقي ــادي عل ــز إدارة الن ــا ترك ــدى، كم ــدة الم بعي

األهــداف  مــن  عــدداً  خــالل  مــن  وذلــك  الرياضيــة(،   – التجاريــة   – )الماليــة  بالنــادي 

المســتقبلية التــي يمكنهــا أن تحــدث نهضــة فــي تلــك القطاعــات، ومن ثم تؤثــر إيجابياً 

المحلــي  المســتوى  التنافســي علــى  النــادي  المؤسســي ووضــع  األداء  فــي كفــاءة 

واإلقليمــي مســتقباًل. والجــدول التالــي يوضــح األهــاف المســتقبلية للنــادي.

األهداف م
األهدافالمستقبلية

األهداف المالية1

جذب رؤوس األموال للنادي من خالل الرعايا وشركات النجاح. 1
زيـــادة مصـــادر اإليـــرادات والعمـــل على تنميتهـــا بما يوفـــر المزيد . 2

مـــن الترقيـــة للمضي قدما فـــي المشـــاريع الرياضيـــة بالنادي
تحســـين جودة المعلومات المحاســـبية ومن ثم تحســـين مستوى . 3

االفصـــاح بالتقارير المالية.
االســـتثمارات  . 4 مـــن  المزيـــد  وجـــذب  االســـتثمار  دائـــرة  توســـيع 

للنـــادي المخصصـــة  الفضـــاء  األراضـــي  فـــي  لالســـتثمار 
العمل وفق استراتيجية تحقيق كفاءة اإلنفاق. 5
التحديـــث والتطوير المســـتمر لمتجـــر النـــادي اإللكتروني والفروع . 6

لتعزيـــز ودعم اإليـــرادات المالية
التركيـــز علـــى التســـويق وتفعيلـــه لدعـــم النـــادي في أدائـــه ماليا . 7

ورياضيا
متابعـــة مالية ودورية مســـتمرة تقف على حســـن تســـيير الموارد . 8

المالية
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األهداف م
األهدافالمستقبلية

األهداف اإلدارية2

اتبـــاع أســـاليب علميـــة ومنهجيـــة فـــي تســـيير النـــادي لتطبيـــق . 1
الفعاليـــة القصـــوى فـــي إدارة النـــادي باالســـتخدام األمثـــل للموارد

تطوير أداء الموظفين على ضوء متطلبات الجودة. 2
تبنـــي أفـــكار إدارية حديثـــة قائمة على نظرة مســـتقبلية وتخطيط . 3

بعيـــد المدى يعطي صـــورة عن التنظيم والتســـيير الرياضي
االلتزام بالشفافية في كل إجراءات وسياسات إدارة النادي. 4
تحقيـــق جـــودة بيئـــة العمـــل الداخليـــة بالنـــادي لتحســـين كفـــاءة . 5

العمـــل وجـــودة المخرجـــات
األنشـــطة . 6 المصلحـــة،  “أصحـــاب  رقميـــة  بيانـــات  قواعـــد  بنـــاء 

التواصـــل” والتوثيـــق،  األرشـــفة  والفعاليـــات، 
تبنـــي نمـــوذج إداري يتميـــز بالفصل بيـــن المهام وتوضيـــح الترابط . 7

واالبتعـــاد عن تضـــارب المصالح
التركيـــز على التحـــول الرقمي فـــي كافة العمليـــات اإلدارية داخل . 8

النادي
تحقيق شـــراكات وتعاون مع المؤسســـات ذات االرتباط المباشـــر . 9

االهتمام وذات 
لرفـــع . 10 العامليـــن  علـــى  المتطـــورة  التدريبيـــة  البرامـــج  تكثيـــف 

الكفـــاءة واالرتقـــاء بقدراتهـــم بمـــا يمكنهـــم مـــن األداء المتميـــز 
لألهـــداف المحقـــق 

توســـيع قاعـــدة العضوية بالنادي من خالل اســـتكمال منشـــآت . 11
النـــادي عبر خطة خمســـية

اعـــادة صياغـــة الفكر اإلداري فـــي المجال الراضـــي وتحويله من . 12
فكـــر تقليـــدي إلـــى فكـــر إداري حديـــث  يتماشـــى مـــع متطلبـــات 

المنتـــج الرياضـــي مـــن خالل تبنـــي المداخـــل اإلداريـــة الحديثة
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األهداف م
األهدافالمستقبلية

األهداف الرياضية3

ترقية النشـــاطات الرياضيـــة المختلفة وتوفير الهيـــاكل الرياضية . 1
لرفع مســـتوى المردود الرياضي

تحقيق انجازات ومستويات رياضية متميزة. 2
تقديـــم خدمـــات ذات جودة عالية في ســـبيل ترقية الممارســـة . 3

الرياضيـــة واالهتمام بفئة الشـــباب
مســـاعدة الشـــباب والكبـــار علـــى عيش نمـــط حياة صحـــي قائم . 4

علـــى ممارســـة األنشـــطة الرياضية
تطوير اإلدارة الرياضية عبر عملية التقييم والتقويم والتدريب. 5
تطويـــع األنشـــطة الرياضيـــة لخدمـــة المجتمع على المســـتوى . 6

الصحـــي، البدنـــي، النفســـي، االجتماعي
اســـتحداث أنشـــطة وفعاليات وبرامـــج رياضية مبتكرة تســـاهم . 7

في توســـيع قاعـــدة المشـــاركة المجتمعية
العمـــل علـــى مواكبـــة التطـــور فـــي نظـــم التدريـــب واإلعـــداد . 8

الرياضيـــة األلعـــاب  فـــي  للمنافســـات 
التركيـــز علـــى انتقـــاء الموهبـــة الرياضية فـــي األلعـــاب الرياضية . 9

لتدعـــم الفـــرق بالنادي
منـــح أولويـــة توفير األنشـــطة الرياضيـــة لكبار الســـن واألطفال . 10

والمـــرأة وذوي اإلعاقة
اســـتثمار مقومـــات الرياضـــة فـــي تأهيـــل وصقـــل األفـــراد ذوي . 11

م االهتما
تحديـــث تكويـــن الفريـــق األول فـــي األلعـــاب الرياضيـــة “العبين . 12

وجهـــاز فنـــي” لتحقيـــق اإلنجاز”
اســـتكمال منشـــآت النـــادي لتوفيـــر خدمـــات رياضية لعـــدد أكبر . 13

مـــن الجمهـــور واألعضاء
التعـــاون في تنفيـــذ األنشـــطة والفعاليـــات والبرامـــج الرياضية . 14

مـــع مؤسســـات المجتمع
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شكراً


