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 كلمة جملس االدارة -1
 والسالم على نبينا االمين   والصالةمد هلل رب العاملين  الح

 في البدء يسر مجلس إدارة نادي احد الرياض ي أن يرحب بالسادة اعضاء مجلس االدارة  الكرام  

 بتنفيذ اعماله وأنشطته بإتقان وتفاني واجتهاد وذلك عبر وضع استراتيجية طموحة ارتكزت 
ً
لقد ظل نادي احد ملتزما دوما

على عدة أسس تمثلت في بناء هيكل تنظيمي فعال ، وتطوير نظم املوارد البشرية ، وتعزيز كفاءة االدارات القائمة من حيث 

ر افكار وانشطة جديدة في قطاعي الرياضة والناحية االجتماعية. هذا باالضافة الى  القدرة االنتاجية والتنافسية مع تطوي

تعزيز ثقة العاملين واالطقم الفنية واالدارية واالعبين في مقدرات النادي ومكتسباته واآلفاق الرحبة املفتوحة له لالنطالق  

 في رحاب التنافس . 

اح  نادي  القليلة املاضية، تطور  التنافس ي لأللعاب  فعلى مدى السنوات  لعى الصعيد  د  ليصبح واحد من اقوى االندية 

املختلفة ومن اكفاء االندية من الناحية املالية وفي مقدمه االندية باإلملام بالحوكمة  . كل ذلك ساعد النادي في ان يكون  

برنامج  التنّوع ويستمر  في  ،ونحن مستمرين  املجال  في هذا   
ً
 وأكثرها نجاحا

ً
نموا القوي على    من أسرعها  التنافس  توسيع  

صعيد الفريق االول لكرة القدم بعد ان وضعت الفئات السنية لكرة القدم بصمة قوية وواضحه في منافساتها والشك ان  

من اهدافنا تطوير  البنية التحتية في النادي. واجتهد النادي وهلل الحمد في تنوع مداخيل النادي وعدم االقتصار على الدعم 

رة الرياضة ويعس ى النادي لزيادة تلك املداخيل وزيادة مصادر تنوعها لتحقيق نموا مستدام وقويا خالل الفترات  من قبل وزا

 القادمة 

ؤمن أن نجاح أعمالنا يرجع بشكل مباشر إلى املعايير العالية واملمارسات التي قمنا بتطبيقها والقدرات  
ُ
. أننا في نادي احد  ن

 ا بدوره إلى تقديم انشطة ومستويات وخدمات جديدة ومبتكرة.  العالية ملوظفينا. وقد أدى هذ

التنافسية   القوى   من  واحدة  لتصبح  رياضتنا  لتطوير  املفدى  العهد  ولى  سيدي  امللكي  السمو  صاحب  حضرة  رؤية  إن 

ار في لعب دور  واالقتصادية الرائدة على الصعيد الدولي، ال تزال في صميم أعمالنا وتطلعاتنا كما اننا عازمون على االستمر 

 رئيس ي في تحقيق هذه الرؤية، وبالتالي، نكوم ركيزة رئيسية في تحقيق هذة الرؤيا 
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 :  م2022/2023  للموسم الرياضي احلايل  دارة احلاليةإجنازات اإل

 صعود لدوري األمير محمد بن سلمان للمحترفين . لتحقيق ال   ري ) يلو (االستعداد لدو  •

لفئة الشباب لكرة القدم في    املنافسة على تحقيق بطولة الدوري املمتاز سنة و   19االستعداد لدوري الشباب تحت   •

 الدوري املمتاز . 

 املراكز املتقدمة لفئة الناشئين لكرة القدم في الدوري املمتاز .   على نافسة امل •

 لكرة القدم في الدوري املمتاز .  سنة  13براعم تحت  املراكز املتقدمة لفئة ال نافسة علىامل •

 قدم في الدوري املمتاز . لكرة ال سنة  15براعم تحت  املراكز املتقدمة لفئة ال املنافسة على •

 كرة السلة(. –ألعاب القوى    –الدراجات  – تحقيق نتائج مميزة في بعض األلعاب املختلفة بالنادي منها ) الكاراتيه  •

افتتاح األلعاب  •  اتحادات ( .   4التي تتواكب مع استراتيجية دعم األندية بزيادة ) االهتمام باأللعاب املختلفة و

 فيما يخص القضايا املالية تمت التسوية ألغلب القضايا على النادي وتم اغالقها . •

 الية .  امل   تم إصدار شهادة الكفاءة •

 لرؤية اململكة  •
ً
 م . 2030التطوير اإلداري وتوطين الشباب السعودي لوظائف النادي تحقيقا
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 تاريخ النادي ونشأته-2
 هـ.   1356مـ/   1936تأسس عام  نادي أحد هو ناٍد رياض ي سعودي في الدوري السعودي للمحترفين

يعتبر نادي احد الرياض ي في املدينة املنورة اول اندية املنطقة من حيث التأسيس وثالث االندية الرياضية على صعيد اململكة 

وتم تغير االسم بمقترح من صاحب السمو امللكي االمير عبدهللا الفيصل    العربية السعودية . حيث كان اول اسم له ) الفتح (

هـ وبعدها تم اختيار األصفر والبني ليكون  1388الى اسم نادي أحد . كانت الوان مالبس النادي األصفر واألسود حتى عام  

امام الوحدة بمكة املكرمة عام    مختلفا عن نادي االتحاد بحكم األقدمية ولعب الفريق أول مباراة رسمية له بهذا الشعار 

 هـ.  1389

 وكان أخرها    11صعد نادي أحد إلى أندية املمتاز  
ً
 وكان في كل مره يصعد يعود بالهبوط مباشرا

ً
مرات كأكثر الفرق صعودا

  2017. واستطاع البقاء في موسم  2017- 2016عندما حقق بطولة وصيف دوري الدرجة األولى موسم    2018-2017مواسم  

   2018وري الدرجة االولى موسم وهبط لد

 إنجازات النادي ) كرة القدم (

 .مرات  3لقب دوري الدرجة األولى  •

 .أمام الطائي 1995 بطولة كأس األمير فيصل بن فهد للدرجة األولى عام •

  1973.وصيف بطولة املنطقة الغربية عام •

  .بعد أن أخرج األهلي في ربع النهائي 1980 وصل لدور نصف النهائي من كأس امللك عام •

 ألول مرة في تاريخ النادي  2015صعود الفريق األوملبي لكرة القدم للدوري املمتاز  •

 ألول مرة في تاريخ النادي واستمر حتى االن   2016صعود فريق الشباب لكرة القدم للدوري املمتاز  •

 وحتى االن   2018سنه لدوري املمتاز   13صعود براعم تحت  •

 وحتى االن 2020لدوري املمتاز  15صعود براعم تحت  •

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980


 . 

 االلعاب املختلفة

 .مليةبطولة كرة سلة محلية وعا 52 •

 املركز األول مرتين في بطولة اململكة للكاراتيه •

 2020تحقيق املركز االول للسباحه للمنطقة الغربية والجنوبية والشمالية  •

 2019تحقيق املركز الرابع لبطولة اململكة مراحل للدراجات كبار •

 2019تحقيق املركز الثالث لبطولة اململكة مراحل ناشئين  •

 2019للشباب لبطولة اململكة الختراق الضاحية تحقيق املركز الرابع  •

 2019تحقيق املركز الثالث ناشئين لبطولة اململكة الختراق الضاحية  •

 2020تحقيق املركز الرابع ابطال اململكة للجودو كبار  •

 2020تحقيق املركز الثالث للشباب ابطال اململكة للجودو  •
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 2022-2021املوسم الرياضي  اإلجنازات الرياضية التي مت حتقيقها يف  

 

 

 

 15براعم  13براعم أولى شباب  ناشئين  اللعبة م

  بطولة مملكة املركز الثاني ثامن املركز ال لرابع ااملركز   كرة سلة  1

 تحقيق املركز  كرة قدم  2

 خامس ال

 املمتاز 

في  ثاني  تحقيق املركز ال

 الدوري املمتاز 

املركز   تحقيق 

السادس  

 للدرجة األولى 

املركز  تحقيق  

 الرابع  

املركز   تحقيق 

قاء في من و الب الثا

 املمتاز 

املركز األول لبطولة   كاراتيه 3

 اململكة 

الخامس   املركز 

 لبطولة اململكة 

تحقيق   يتم  لم 

 مركز

تحقيق   يتم  لم 

 مركز

 

املركز األول لبطولة   سباحه 4

 الغربية

تحقيق   لم يتم تحقيق مركز  يتم  لم 

 مركز

الثاني  املركز  

 لبطولة اململكة 

 

الثالث   جودو 5 املركز 

 لبطولة اململكة 

لبطولة   الرابع  املركز 

 اململكة 

الرابع   املركز 

 لبطولة اململكة 

الخامس   املركز 

 لبطولة اململكة 

 

تحقيق   تايكوندو 6 يتم  لم 

 مركز

تحقيق   لم يتم تحقيق مركز  يتم  لم 

 مركز

تحقيق   يتم  لم 

 مركز

تحقيق   يتم  لم 

 مركز

الثاني   العاب قوى  7 املركز 

اختراق   لبطولة 

 الضاحية 

لبطولة   الثالث   املركز 

 اختراق الضاحية 

تحقيق   يتم  لم 

 مركز

  

في   كرة طاولة  8 الثاني  املركز 

 بطولة املنطقة 

بطولة   في  الثاني  املركز 

 املنطقة 

الرابع   املركز 

 املمتاز 

  بطولة املنطقة 

الخامس   ريشة طائرة  9 املركز 

 األولى الدرجة  

للدوري    التأهل للدوري املمتاز  التأهل 

 املمتاز 

 

تحقيق   تنس ارض ي  10 يتم  لم 

 انجاز

تحقيق   لم يتم تحقيق انجاز  يتم  لم 

 انجاز

  

لبطولة   كرة يد  11 التأهل 

 اململكة 

لبطولة   التأهل 

 اململكة 

لبطولة   التأهل 

 اململكة 

لبطولة   التأهل 

 اململكة 

 

في   كرة طائرة 12 األول  املركز 

 املنطقة 

في   املركز األول في املنطقة  األول  املركز 

 املنطقة 

في   األول  املركز 

 املنطقة 
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 جملس االدارة -3
 املنصب  االسم  م

 رئيس املجلس حمود سعد العوفي                 1

 نائب الرئيس  سالمة سلمان اللهيبي                 2

 الرئيس التنفيذي                     سعود سعد الحربي 3

 عضو عبدهللا يوسف الحربي  4

 عضو عبدالرحمن عوض باعبيد  5

 عضو فهد عليان املغير 6

 عضو ماجد رويفد الصاعدي  7

 عضو حامد سعد العوفي  8

 عضو خليل محمد انديجاني  9
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 حتديات واجهة النادي -4
 الضعف 

 املواصالت 

 بعد املسافة 

 املوارد املاديةشح 

 ضعف االستثمار التجاري 

 محدودية الرعاة

 االعتماد على الدعم الحكومي

 ارتفاع التكاليف عند قرب تحقيق االنجاز التنافس ي 

 التكاليف التشغيلية 

 
 حتديات الرياضة السعودية 

 املخاطر 

 ضعف املوارد املالية 

 قلة املالعب 

 ندرة املواهب 

 الرياضية والتنافسية ارتفاع عدد االندية 

 االغراءات املادية لالعبين املميزين في االلعاب املختلفة 

 زيادة املستوى التنافس ي لدي املنافسين 

 مصادر االستدامه املالية محدودة جدا 

 ارتفاع احتياجات التواجد في االطار التنافس ي لاللعاب 
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 اإلدارات األساسية -5
 املنصب  االسم  م

 الرئيس التنفيذي  الحربي سعود سعد  1

 املدير املالي محمد نويفع العلوي  2

 املسؤولية االجتماعية مدير  عمار صالح الحجيلي  3

 مدير االدارة القانونية  بدر مصطفى القبلي  4

 مدير االمن والسالمه  ناصر سعد العوفي 5

 سكرتير تنفيذي  معاذ فيصل الحجيلي  6

 التنفيذي لأللعاب املختلفةاملدير  خليل ابراهيم انديجاني 7

 مدير العاقات العامه يوسف حاتم ابو سالمه  8

 مدير االنشطة والفعاليات  يمنى يوسف ابو سالمه  9

 مدير االحتراف  فيصل على الصاعدي  10

 ي ع الداخلراجامل مي  السحيمشعل عبدهللا 11

 مسؤول املنشأة  بدر بركات الحربي  12

 مهندس الصيانة باسم عبدهللا الحربي  13

 مدير االستثمار  فيق األحمدي  تو  14

 وارد البشريةمدير امل الحجيلي  عمار فايز  15

 سب النادي امح حسن علي متولي  16
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 ) اللجان التنظيمية والتنفيذية ( -6

 كافآت املجلنة  
 االختصاص  املنصب  االسم  م

 ة عضو مجلس ادار  رئيس  اللهيبي مان سلسالمة  1

 عضو مجلس ادارة  نائب الرئيس  عليان املغير  هدف 2

 من خارج النادي  عضو احمد دخيل الرحيلي  3

 من خارج النادي  عضو عمر عبدهللا الحربي 4

 

 جلنة االستثمار 

 االختصاص  املنصب  االسم  

 مجلس ادارة عضو  رئيس عبدهللا يوسف الحربي  1

 عضو مجلس ادارة  مقرر  يرفهد عليان املغ 2

 عضو مجلس ادارة  عضو سعود سعد الحربي  3

 من خارج النادي  عضو الحربي   مر عبدهللاع 4

 من خارج النادي  عضو حمد دخيل الرحيلي أ 5
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 جلنة االنشطه والفعاليات 

 االختصاص  املنصب  االسم  م

 من خارج النادي  رئيس يمنى يوسف ابو سالمه  1

 عضو مجلس ادارة  نائب رئيس انديجانيخليل ابراهيم   2

 من خارج النادي  عضو ناصر مفوز ال مفوز  3

 من خارج النادي  عضو يوسف حاتم ابو سالمه  4

 

 اللجنة االعالمية 

 االختصاص  املنصب  االسم  م

 عضو مجلس ادارة  رئيس حمود سعد العوفي  1

 من خارج النادي  نائب رئيس  مصباح معتوق  2

 من خارج النادي  عضو عمر عيس ى   3

 من خارج النادي  عضو محمد على  4
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 مؤشرات االداءحتقيق  -7
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 اط الرياضي النش-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاض ي  وسماإلنجازات التي تم تحقيقها في امل اسم املؤشر 

 البقاء في املراكز املتقدمة لفئة الشباب لكرة القدم في الدوري املمتاز .  • كرة القدم 

 البقاء في املراكز املتقدمة لفئة الناشئين لكرة القدم في الدوري املمتاز .  •

 لكرة القدم في الدوري املمتاز .  15 براعمالبقاء في املراكز املتقدمة لفئة ال •

 لكرة القدم في الدوري املمتاز .  13البراعم البقاء في املراكز املتقدمة لفئة   •

 

ألعاب القوى   – الدراجات  – تحقيق نتائج مميزة في بعض األلعاب املختلفة بالنادي منها ) الكاراتيه • األلعاب املختلفة 

( 4كرة الطائرة ( كم تم وضع استراتيجية الفتتاح عدد ) - كرة اليد-السباحة-الجودو  -كرة السلة  –

 وتسجيل الالعبين في كشوفات النادي بشكل رسمي .  م 2023-2022ألعاب للموسم الرياض ي 

سلمان ألندية الدرجة األولى وال زال العمل جاري    تم التسويق لتذاكر مباريات النادي في دوري األمير محمد بن  التسويق 

 إلنجاز أعمال إدارة التسويق حسب االستراتيجية العامة للنادي. م 2021/2022حتى نهاية املوسم الرياض ي 

سناب شات    –( وسائل تواصل اجتماعي وهي ) تويتر  5تم تطوير مراكز التواصل االجتماعي وتم إنشاء عدد )  اإلعالم 

 تيك توك ( وتم توثيقها بشكل رسمي وكذلك تفعيل موقع النادي اإللكتروني .   –انستقرام  –فيسبوك  –

( شراكات  9م وكذلك تم توقيع عدد ) 2022-2021( فعالية ترفيهية خالل املوسم الرياض ي  40تم عمل عدد )  األنشطة

 لألهداف العامة الستراتيجية النادي .
ً
   اجتماعية والي تفيد النادي وذلك تحقيقا



 . 

 االنتقاالت والتعاقدات 
 الفئه  الى من   الحالة االسم  اللعبة م

 اول  احد  حر  انتقال  حسن على حسن  كرة سلة  1

 اول  احد  االهلي  اعارة  عزام زين كرة طاولة  2

 ول  احد  حر  انتقال  اسامة املحيبس  كرة طاولة  3

 اول  احد  حر  انتقال  خالد شراحيلي  كرة قدم   4

 اول  احد  حر  انتقال  حمزة ياسين  كرة قدم  5

 اول  احد  حر  انتقال  حمد الجهيم  كرة قدم  6

 اول  احد  العدالة انتقال  اسالم اندريا كرة قدم   7

 شباب  االهلي  احد  اعارة  ابراهيم العمري  كاراتيه  8

 ناشئين ب  االهلي  احد  اعاره  طارق عمر الحربي  كاراتيه  9

 ناشئين ب  االهلي  احد  اعارة  عمار محمد اسماعيل  كاراتيه  10

 اوملبي  الرائد  احد  اعارة  احمد على الزهراني  كاراتيه  11

 شباب  الرائد  احد  اعارة  زياد على الزهراني  كاراتيه  12

 شباب  الرائد  احد  اعارة  عمر احمد الحازمي  كاراتيه  13

 ناشئين ب  حراء  احد   اعارة  مهند خالد البالدي  كاراتيه  14

 براعم  االهلي  احد  اعارة  الشنقيطي سعيد  طائرة  15

 ناشئين  االهلي  احد   اعارة  يحي الشنقيطي  طائرة  16

 ناشئين  النصر  احد  اعارة  وجية مرغالني  طائرة  17

 ناشئين  النصر  احد   انتقال  محمد عادل مرغالني  طائرة  18

 انتقاالت العبي كرة القدم الفترة الشتوية 

 اول  احد  بورست  انتقال  ) بوسني(  زكريفوتش كرة قدم  

 اول  احد  الحزم   مسعود بخيت  كرة قدم  

 اول  احد  الحزم  اعارة  محمد بصاص كرة قدم  

 اول  احد  الباطن  اعارة  محمد الظفيري  كرة قدم  

 اول  احد  وج   ابراهيم الطلحي  كرة قدم  

 

 



 . 

 اكادميية النادي-9
كان وال زال نادي احد الرياض ي يسعى بجهد واصرار على االهتمام بالفئات السنية في جميع االلعاب . وشرعت االدارة منذ  

يل عدد من االكاديميات  اكاديمية لكرة القدم كما تسعى االدارة من خالل االهداف املستقبلية الى تفع  تأسيسموسمين على  

 ا يخص اكاديمية كرة القدم . في عدد من االلعاب املختلفة . اما فيم

منذ تأسيس االكاديمية قبل سنوات من االن    الرياض ي في كرة القدم في عين االعتبار   التأسيساهمية  وضعت ادارة النادي  

سنه والبراعم    13واستطاعة ان تقطف ثمار تلك الجهود خالل املوسم املاض ي والحالي حيث استطاع فريقي البراعم تحت  

من ناتج اكاديمية النادي. واستمرارا بايمان االدارة    %70وري املمتاز حيث يمثل الفريق الحالي نسبة  الصعود لد  15تحت  

) جورج ( كمدير فني للقطاعات السنية واالجهزة  املدرب الروماني    تعاقدات مع   باهمية التاسيس الرياض ي لكرة القدم و 

شهادات تدربيية معتمده  من االتحادين االسيوي والسعودي  الفنية واالدارية املكونه من ) سته مدربين وطنيين يحملون  

 (  c+b+proلكرة القدم بدرجه 
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 االنشطة التسويقية-10

 أهداف إدارة التسويق:  

 الترويج للمنتجات والخدمات، وذلك من خالل نشاطات العالقات العامة والتسويقية واإلعالمية املختلفة .1

 واألحداث الهامة ورعاية املبادرات وبرامج املسؤولية املجتمعية للناديالتسويق لرعاية البرامج  .2

 التسويق لتذاكر املباريات وجلب رعاة أليام املباريات الرسمية.  .3

 تحسين العالقة املشتركة بين النادي وجمهوره.  .4

 العمل على زيادة املتابعين واملهتمين بالنادي.  .5

 التواصل االجتماعي.تطوير املحتوى اإلعالمي عبر وسائل  .6

 

 ملخص ملبيعات النادي
 اإليراد املالي في املوسم  البيان  الجهة 

يتم بيع الوجبات الخفيفة لزوار النادي داخل   البوفيه

لزيادة مداخيل املوارد املالية   املنشأة

 ولتخفيف العبء على مصروفات النادي 

بتفاعل  يتراوح الدخل الشهري وذلك 

الدخل السنوي  زوار النادي ويقدر 

   ( ريال8.000بإجمالي مبلغ وقدره )

يتم االشتراك الشهري للراغبين بااللتحاق   األكاديمية

وذلك لتطوير الفئات   باألكاديمية لكرة القدم

السنة لكرة القدم وتفعيل الدور االستثماري  

 بالنادي 

يتم استقطاب املشاركين في 

األكاديمية ويقدر اشتراكهم السنوي  

 ( ريال  19.500بإجمالي مبلغ وقدره )

يتم بيع تذاكر النادي ملباريات الفريق األول   تذاكر املباريات 

في مقر النادي وذلك لتحفيز  لكرة القدم

 الجماهير للحضور . 

 لجميع  
ً
يتم طرح تذاكر املباراة مجانا

 لحضور 
ً
مباريات الفريق األول تحفيزا

 الجماهير للمباريات .  

 

 



 . 

 التواصل االجتماعي املعتمدة يف اخلطة وسائل  
 يعتمد النادي في تفعيل خطة وسائل التواصل االجتماعي على الوسائل التالية: 

 ( .  https://twitter.com/OHOD1936حساب النادي بمنصة تويتر )  •

 ( .  ohod.fc@ohod.saالرسمي للنادي ) البريد االلكتروني  •

 ( .  /https://ohudclub.com/siteالرسمي للنادي ) املوقع االلكتروني  •

 ( .  https://www.tiktok.com/@ohod1936?lang=ar حساب النادي بمنصة تيك توك )  •

 ( . /https://www.instagram.com/ohod_1936حساب النادي بمنصة اإلنستغرام )  •

 خطة عمل إدارة التسويق 
الجمهور   النشاط 

 املستهدف 

 التقييم   األداء مؤشر  االحتياجات 

فريق   –مصممين  جمهور نادي احد  مباريات الدوري 

    -املركز اإلعالمي 

حضور يتجاوز  

من الطاقة   70%

االستيعابية  

ملدرجات ملعب  

 املباراة 

بانتظار انطالقة 

 املوسم  

فعالية اليوم  

 العاملي للشباب 

الشركات  

واملؤسسات  

 الخاصة

تغطية قيمة  مصممين  

الفعالية  تكاليف 

 ريال 5530

تم تحقيق ايراد  

 ريال 5900

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/OHOD1936
mailto:ohod.fc@ohod.sa
https://ohudclub.com/site/
https://www.tiktok.com/@ohod1936?lang=ar
https://www.instagram.com/ohod_1936/


 . 

 املسئولية االجتماعية-11
 املسؤولية املجتمعية.. قيم واستراتيجية

إن مفهوم التنمية املستدامة واملؤسسات األخالقية بدأ ينتشر ويتطور كثيرا في السنوات األخيرة ، وتعد هذه املفاهيم من  

صميم أعمال املنشآت املهتمة باملسؤولية املجتمعية، ونتيجة للحرص الحكومي والتوجهات السامية من القيادة الرشيدة  

رؤية اململكة    من 
ً
تأتي توجيهات    نالتي م  2030وانطالقا بين السكان وبيئتهم،  التفاعل  بعمليات  ،  االرتقاء  اهم محاورها 

املجتمع   تنمية  في  آفاق جديدة ملشاركتهم  الخاص وفتح  القطاع  مع  الشراكة  الجهود وتعزيز  لتكثيف  الرشيدة  حكومتنا 

 بطرق مستدامة. 

دى موظفيها بهدف أن تنعكس هذه القيمة على طريقة ومن هذا املنطلق  اهتماما كبيرا لتعزيز قيم املسؤولية املجتمعية ل

تعامل املوظف مع املتعاملين ومع املجتمع، وبالوقت ذاته خصصه ادارة النادي برامج و مساحة كبيرة للفعاليات والبرامج  

املسؤو  أن  إليمانها  حياة  ومنهج  مجتمعية  ثقافة  القيمة  هذه  وجعل  املجتمعية،  املسؤولية  حس  بتنمية  تهتم  لية  التي 

املجتمعية إنما هي جزء ال يتجزأ من حركة التطور والتنمية الشاملة، وتكاتف أفراد املجتمع فيما بينهم من جهة وفيما بينهم  

 وبين املؤسسات الخدمية من جهة أخرى هدف يساهم في تمتين وترسيخ تماسك املجتمع ذاته.

أساسية في هذا املجال، متماشية مع البيئة املحلية في اململكة تستند سياسة املسؤولية املجتمعية في النادي على أربع ركائز  

اململكة   رؤية  مع  ومنسجمة  السعودية  الخطة 2030العربية  على  األربع  وركائزها  السياسة  هذه  انعكست  حيث   ،

 االستراتيجية للنادي: 

 الركيزة األولى : املجتمع 

 كوكب األرض )البيئة والصحة السالمة(  الركيزة الثانية :

 الركيزة الثالثة : مكان العمل )املوظفين وآليات واحتياجات العمل(

 الركيزة الرابعة : أصحاب املصلحة )الشركاء من القطاع الحكومي والجهات األخرى(

 

 



 . 

 خطة املسؤولية االجتماعية وأبرز األنشطة واملبادرات املتعلقة بها
 بدور 

ُ
نادي أحد الرياض ي ومسؤوليته املجتمعية نحو املجتمع نعمل في نادي أحد ضمن فريق عمل متمكن على تفعيل الدور الريادي  إيمانا

 اله:لخدمة املجتمع في كافة املجاالت والقضايا ذات األولوية الوطنية والعاملية التي من شانها االسهام في تنمية املجتمع بكافة صوره وأشك 

 ألنشطة :  أبرز املبادرات وا

 برنامج مثمر للشراكات املجتمعية  •

 شراكات مجتمعية مختلفة املجاالت    9تم تنفيذ عدد  

 صحتنا أهم   •

 فعاليتين   5تم تنفيذ عدد 

 برنامج التمكين الرياض ي  •

 مبادرات   20تم تنفيذ عدد 

 برامج التعليم   •

 فعاليتين   9تم تنفيذ عدد 

 شرف لنا لخدمة ضيوف الرحمن •

 احدة  تم تنفيذ فعالية و 

 برنامج تكامل للفعاليات واملناسبات العاملية  •

 فعاليات   12تم تنفيذ عدد 

 برنامج تواصل ملنسوبي النادي  •

 مبادرات ملنسوبي النادي 5تم تفعيل عدد 

 أبرز البرامج :  

 التمكين الرياض ي   •

 التدريب التعاوني لطالب الجامعة  •

 

 

 



 . 

 الفئات املستهدفة :

 منسوبي النادي  •

 الجمعيات الخيرية  •

 القطاعات الحكومية  •

 الجامعات الحكومية  •

 املدارس  •

 املتطوعين  •

 األيتام  •

 ذوي اإلعاقة  •

 : املسؤولية املجتمعية في أرقام 

 برامج   7 •

 فعالية  21 •

 مستفيد  2117 •

 ساعة تطوعية 348 •

 شراكات جديدة   10 •
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 م  2023    -2021اسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية للنادي لألعوام  

 

 2021/2022اخلطة التشغيلية للمسؤولية االجتماعية للموسم الرياضي  

 

 الهدف االستراتيجي 
مؤشر  

 النتائج 

الغايات املستهدفة خالل  

 السنوات 
 األولويات  

 القضايا / املجاالت  
 أصحاب املصلحة 

تحديد قضايا ومبادرات  

املسؤولية املجتمعية  

املرتبطة برسالة النادي  

 واستراتيجيته التنافسية 

عدد  

 املبادرات 

2021 2022 2023 

11 15 20 

 .البرامج واملشاريع املجتمعية: 1

التنمية   –الصحة   –التعليم ( 

 )املرور ... الخ  –االجتماعية 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 .البرامج واملشاريع البيئية: 2

التنمية   _التدوير  _الطاقة  (

 )التلوث ... الخ –املستدامة 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

.الشراكات املجتمعية مع القطاعات 3

 املختلفة:  

  –جمعيات   –قطاعات حكومية  (

 )رعاة وداعمون .. الخ 

 

 مجتمع النادي الداخلي . 1

قدامى الالعبين / الالعبين / منسوبي  

 النادي وأسرهم / جمهور النادي 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 مجتمع النادي الخارجي. 2

فئات املجتمع  القطاعات الثالث / 

 املختلفة / الرعاة والداعمين / البيئة

 م الهدف االستراتيجي  

 املبادرات 

 املستهدف مؤشر األداء 
املوازنة 

التقديرية 

 )ر.س( 

 مدة التنفيذ 

 دورية القياس

  
  
  
  

 خطة التنفيذ

  لكل ربع سنة

 اإلدارة املنفذة 
)الهدف  

 التشغيلي(
 )األسابيع( 

تحديد قضايا ومبادرات  

 املسؤولية االجتماعية
املرتبطة برسالة النادي  

 واستراتيجيته التنافسية 

1 
البرامج 

واملشاريع  

 املجتمعية

 عدد البرامج

 واملشاريع 
     ربع سنوي  40 29000 7

لجنة املسؤولية  

 املجتمعية

2 
البرامج 

واملشاريع  

 البيئية

عدد البرامج 

 واملشاريع 
     ربع سنوي  40 1000 1

لجنة املسؤولية  

 املجتمعية

3 
الشراكات 

 املجتمعية
     ربع سنوي  40 10500 3 عدد الشراكات

لجنة املسؤولية  

 املجتمعية



 . 

 تقبليةاألهداف املس-12
 

ولهذا تسعى ادارة النادي جاهده ملواكبة القفزات التطويرية  لوزارة الرياضة من   ليس هنالك سقف للطموح في نادي احد .

 لى تطوير هذة الجوانب في النادي  الناحية الرياضية واالدارية واملالية . وعلية ركزه استراتيجية النادي ع

 االهداف الرياضية االهداف االدارية االهداف املالية 

 ( رياضات على االقل 5تحقيق املراكز االولى في ) تحقيق الكفاءه املهنية عم الحكومياالستفادة بالحد االقص ى من الد

 الصعود لدوري املحترفين  االملام بالحوكمة وتطبيقها  تحديد وتقننين أوجه الصرف 

 املنافسة في دوري املحترفين    تعزيز التفاعل الرقمي االلكتروني سداد الديون  

 املشاركة االسيوية  املادية للناديتحقيق االستدامة 

العاب في جميع   8دعم املنتخبات الوطنية في أكثر من    رفع املوارد املالية 

 الفئات

 دعم املنتخبات الوطنية بالكوادر الفنية واالدارية  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


