
1
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22.05.2022: تاريخ الوثيقة
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صورة جماعية تجمع أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود مع مجلس إدارة نادي الصقر
بمناسبة حصول النادي على بطولة المملكة ألندية الدرجة الثالثة والصعود لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم



كلمة رئيس مجلس اإلدارة 1



4

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
فهد عبد العزيز المحيميد/األستاذ 

بسم هللا الرحمن الرحيم
ليه هذا اإلنجاز التاريخي، كان لزاما علينا أن نحافظ ع. صعود نادي الصقر السعودي إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم ألول مرة في تاريخه2020شهد عام 

ية لعربوذلك بالتخطيط االستراتيجي المدروس للسنوات الخمس القادمة، وبإدخال منظومة الحوكمة الرياضية للنادي، بما يتوافق مع سعي المملكة ا
مو الملكي السالسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه هللا والمتابعة المستمرة من ولي عهده األمين صاحب 

تعاقد ، تم الهدفاألمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا، بأن تكون نموذجًا ناجحًا في العالم وعلى جميع األصعدة، وألجل تحقيق هذا ال
.مع فريق استشاري

في . ديدةت جاراكما تم تدشين الخطة االستراتيجية للنادي واعتمادها، وبناء على أولويات الخطة تم التعاقد مع مراجع داخلي لنظام الحوكمة واستحداث إد
تلفة، فقد اعتمدنا أما في زيادة التنافسية في الرياضات المخ. ما يخص بتطوير البنية التحتية للنادي، تم التعاقد مع شركة متخصصة لبناء ملعب للتدريب

.  تفعيل األلعاب المختلفة في النادي، بجانب كرة القدم، وتم التعاقد مع العبين في رياضات الكرة الطائرة والتايكوندو
ألولى في اسفي كرة القدم، تم التعاقد مع عديد الالعبين السعوديين واألجانب سعيا لتحقيق رؤية النادي االستراتيجية أن يكون من ضمن المراكز الخم

مشاركة أما في جانب المسؤولية المجتمعية، فقد وضعنا خطة ربع سنوية تتضمن جوانب التوعية والتعليم، الصحة العامة، أصحاب المصلحة، وال. الدوري
ريادي في خدمة ، وسنستمر في دورنا ال"المعاقين"وتم إقامة بطولة للجالية اليمنية برعاية النادي، وكذلك االحتفاء باليوم العالمي لذوي الهمم . المجتمعية

تم التعاقد مع مخابز وحلويات األرياف لزيادة مداخيل النادي وإيراداته، ونسعى لعقد مزيد من الشراكات في الفترة القادمة. المجتمع وقضاياه

.وفي الختام، أقدم شكري لكل من دعم هذا النادي في مسيرته
فهد عبد العزيز المحيميد

رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة مختصرة عن النادي
هـ على يد مجموعة من أهالي مركز 1404تأسس نادي الصقر عام 

السويد وحينها تم ترشيح األستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن. البصر
ان تعاقب على إدارة النادي أحد عشر رئيسًا ك.  كأول رئيس للنادي

.آخرهم الرئيس الحالي األستاذ فهد بن عبد العزيز المحيميد

ام حقق النادي أولى بطوالته على مستوى منطقة القصيم الع
هـ حقق النادي ذات البطولة للمرة 1442وفي العام . هـ1432

درع: وفي نفس العام حقق نادي الصقر تاج بطوالته. الثانية
رها المملكة العربية السعودية ألندية الدرجة الثالثة، وعلى إث

تأهل ألول مرة في تاريخه لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

هـ1432–أولى بطوالت نادي الصقر 

هـ1442–آخر بطوالت نادي الصقر 
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أعضاء مجلس اإلدارة
المنصباالسم#
رئيس مجلس اإلدارةفهد عبد العزيز المحيميد1
نائب رئيس مجلس اإلدارةعبد العزيز ناصر السعوي2
عضوإبراهيم عبد العزيز المحيميد3
عضوأحمد عبد العزيز المحيميد4
عضوصالح عبد هللا الحماد5
عضوعثمان حمد الفريح6



إنجازات النادي

:نبذة عن إنجازات النادي
.I تاريخهالصعود إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم ألول مرة في

.II(أ)مبادرة الحوكمة وتحقيق الفئة الممتازة فيالنجاح
.III القادمةنشر الخطة االستراتيجية للنادي للخمس سنوات
.IVالدرجة الثانيةدوريفيلهمشاركةأولفيالخامسالمركزتحقيق
.Vالتعاقد مع أكاديمية القصيم

.VIتفعيل بند المسؤولية المجتمعية في النادي
.VIIاعتماد نظام الحوكمة للعمل المؤسسي في النادي

.VIIIالتسليم الشهري لملفات الحوكمة المتضمنة إنجازات النادي وفق الخطة
.IXإنشاء ملعب خاص بتدريبات العبي الفريق
.Xتفعيل األلعاب المختلفة بجانب كرة القدم

.XIتوقيع عقد رعاية مع مخابز وحلويات األرياف
.XIIتطوير العمل اإلداري باستقطاب كفاءات إدارية متميزة



اديالتحديات التي تواجه الن 4
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الناديتواجهالتيالتحديات
قويةمنافسةأنديةوجود●
يالنادمنوالموهوبينوالمدربينالالعبينتسرب●
يةالرياضوالقوانينلألنظمةالمستمرةالتحديثات●
المجتمعفيالرياضيالتعصبظاهرةانتشار●
كوروناجائحةانتشار●
نوالمدربيالالعبينالستقطابمحفزةغيربيئة●



اإلدارات األساسية 5
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مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية

رئيس مجلس اإلدارة
فهد عبد العزيز المحيميد

الرئيس التنفيذي
محمد عثمان المحيميد

السكرتير التنفيذي
فيصل الربيعة

اللجنة التنفيذية

لجنة المكافأت

لجنة االستثمار

المراجع الداخلي
مبارك جعفر الحسن

اإلدارة المالية
معبد الرحمن صالح السال

االستثمارمدير 

المسؤول المالي
نأشرف عبد المجيد حسي

محاسب

إدارة الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

البشريةالموارد 

المشتريات

المستودعات

إدارة الخدمات
(الصيانة والحركة)

إدارة الشؤون القانونية
واالمتثال والمخاطر

دفايزة عبد العزيز  المحيمي

إدارة التواصل المؤسسي
ال يوجد

اإلعالميالمركز 

االجتماعيةالمسؤولية 

العامةالعالقات 

مجلس الجمهور

قدمالمدير التنفيذي لكرة ال
فهد عبد الرحمن المحيميد

إدارة االحتراف
علي الشعيبي

دمالقإدارة الفئات السنية لكرة 

إدارة التسويق
رغد حمد الفريح

المختلفةإدارة األلعاب 

الهيكل التنظيمي لنادي الصقر السعودي

مسؤول الفعاليات
سليمان الرميخاني

إدارة النشاط الرياضي



الهيكل التنظيمي لنادي الصقر السعودي

:حتوضي

اإلدارات الرياضية: اإلطار األزرق ية اإلدارات األساس: اإلطار البنفسجي مجلس اإلدارة : اإلطار األسود
واللجان التابعة له



يذيةاللجان التنظيمية والتنف 6



ارأعضاء لجنة االستثم

المنصباالسم#

رئيس اللجنةإبراهيم عبد العزيز المحيميد1

عضوفهد عبد العزيز المحيميد2

عضوصالح عبد هللا الحماد3

عضو خارجيمحمد الفاتح عبد الرحمن علي4

عضو خارجيصالح عبد هللا المحيميد5



ذيةأعضاء اللجنة التنفي

المنصباالسم#

رئيس اللجنةأحمد عبد العزيز المحيميد1

عضوعثمان حمد الفريح2

عضو خارجيأحمد حسن أحمد علي3

عضو خارجيسليمان صالح المحيميد4



أعضاء لجنة المكافآت

المنصباالسم#

رئيس اللجنةعبد العزيز ناصر السعوي1

عضوعثمان حمد الفريح2

عضورغد حمد الفريح3

عضوعبد الرحمن صالح السالم4



تحقيق مؤشرات األداء 7
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ذيالرئيس التنفي
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ينايرشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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رشهر فبراي–تحقيق مؤشرات األداء 
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شهر مارس–تحقيق مؤشرات األداء 
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لشهر أبري–تحقيق مؤشرات األداء 
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ةاإلدارات األساسي
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ينايرشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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رفبرايشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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سمارشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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لأبريشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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الرياضيةاإلدارات 
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رينايشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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فبرايرشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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مارسشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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لشهر أبري–تحقيق مؤشرات األداء 
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:البطوالت التي شارك بها النادي هذا العام
:كرة القدم

.I الفريق األول لكرة القدم–الدوري السعودي للدرجة الثانية لكرة القدم
.II سنة15دوري مكتب منطقة القصيم للبراعم تحت

.III سنة13دوري مكتب منطقة القصيم للبراعم تحت

.IVةسن12تحتالقدملكرةلالتحاد السعوديالتنشيطيةالبطولة
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:دمقائمة العبي الفريق األول لكرة الق
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:عقودهمتجديدتمالذينالالعبينقائمة
ناصر العضيب.1

(محترف)فارس الشمري .2
الدخيلمحمد.3
عبد الرحمن القاسم.4
الطارفداؤود.5
أحمد الرشودي.6
المحيميدصالح.7
سليمان الدليالن.8
حترشآلإبراهيم.9
فهد الداوود.01
(محترف)التويجريمحمد.11

فرحان الفرحان.21
الحربيبندر.31
(محترف سنغالي)مامي باال ديوب .41



ةالمسؤولية االجتماعي 9
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األهداف قريبة املدى ذات العالقة باملسؤولية االجتامعية

الهدف االسرتاتيجي 
الثالث

تعزيز املسؤولية
املجتمعية

مؤرشات األداء الرئيسية النتائج املرجوة (قريبة املدى)األهداف 

رشاكات ناجحة مع عدة جهات حكومية ( 1) استهداف توقيع •
وخاصة ووغري ربحية 

مهرجانات عىل مستوى منطقة القصيم ( 1) املشاركة يف  •
لتعزيز العالمة التجارية للنادي 

تعزيز التواصل مع أصحاب 
املصلحة الداخليني 

والخارجيني 

املشاركة املجتمعية

مبادرات تطوعية لخدمة املجتمع ( 2) استهداف إطالق •
متطوع ومتطوعة يف منصة العمل ( 30) استهداف تسجيل •

التطوعي 

إعداد خطة اسرتاتيجية 
للمسؤولية املجتمعية 

وتشغيلها

اين ملتقى العام الرمض)ملتقيات بالسنة ( 3) استهداف إقامة •
(ملتقى للفئات السنية–ملتقى خاص لإلعاقة –

ية زيارات ميدانية للمرىض وبعض املراكز الصح( 6) استهداف •
واللجان االجتامعية

قر تقوية العالقة بين نادي الص
وأصحاب المصلحة
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الثالثاملبادرات الرئيسية للوصول إىل الهدف االسرتاتيجي

أمثلة عىل املبادرات املرتبطة 
تعزيز املسؤولية االجتامعية: بالهدف االسرتاتيجي الثالث

وصف املبادرة  رقم املبادرة

إعداد خطة اسرتاتيجية للمسؤولية املجتمعية وتشغيلها 3.3

بطولة الجاليات 3.4

اللقاء السنوي ملنسويب النادي 3.5

الرشاكات املجتمعية 3.6
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رقم 
اسم المبادرةالمبادرة

2026-2025موسم 2025-2024موسم 2024-2023موسم 2023-2022موسم 2022-2021موسم 
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

ع تطوير أنظمة السالمة بما يتوافق مع أنظمة الدفا3.1
المدني

الصيانة الدورية للمرافق الرياضية3.2
توفير بيئة رياضية جاذبة للرياضيين3.3

رفع كفاءة تشغيل المرافق الرياضية3.4

تطوير المرفق الصحي الخاص بالنادي3.5

إعداد خطة استراتيجية للمسؤولية المجتمعية 4.1
وتشغيلها

تقوية العالقة بين نادي الصقر وأصحاب المصلحة4.2

إعداد مبادرة صحية واحدة على األقل4.3

إعداد مبادرة تعليمية واحدة على األقل4.4

إعداد مبادرة إنسانية مجتمعية واحدة على األقل4.5

إعداد مبادرة بيئية واحدة على األقل4.6

تم االنتهاءتم البدءلم يتم البدء

2022النصف الثاين | الخطة التفصيلية للمبادرات بحسب نوعها 
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خطة برامج املسؤولية اإلجتامعية  

(2022سبتمرب -يونيو-مارس )اإلجتامعيةمنوذج خطة املبادارات التابعة للمسؤولية 

مدة التنفيذاملبادرةم

تاريخ االنتهاءتاريخ البداية

2022/1/12025/1/1دار املالحظة االجتامعية1

2021/10/12022/6/30ملة الصقر2

2021/10/12022/6/30اطالق برنامج التشجري 3

2021/10/12022/6/30دعم االرس املتعففة4



ةاألهداف المستقبلي 10



:والمؤسسياإلداريالعملتطوير:األولالمحور

:المحورهذالتحقيقأهدافنا
اضةالريوزارةقبلمنالمحددللنجاحاألدنىالحدواستيفاءالحوكمةنظامتطبيق-1

اديالنمنسوبيلكلوالمسؤولياتاألدواروتعريفواضحةإداريةهيكلةتأسيس-2

:األهدافلتحقيقالناديمبادرات
وتشغيلهااستراتيجيةخطةإعداد-1

الوظيفيالوصفمعالتنظيميالهيكلإعداد-2
الوظيفيالهيكلاستكمال-3
السلطةوموازينالصالحياتمصفوفةإعداد-4
والحوكمةاالستراتيجيللتخطيطاستشاريفريقمعالتعاقد-5
الناديإداراتلكلبنسبةالرقميالتحول-6

:اإلداريةاألهداف
ة في يطمح نادي الصقر لتحقيق أهدافه المستقبلية المتمثل

:رؤيته االستراتيجية، وهي

ين أن نكون ضمن الخمس أندية الرياضية المتميزة في الدوري، منافس
في األلعاب المختلفة، مساهمين في خدمة مجتمعنا، خالل خمس 

.سنوات

ًا وإداريًا في المراتب المتقدمة في منافسة كرة القدم ومستقر فني: ضمن خمس أندية متميزة
.ومالياً 

ب كرة متطورين ومنافسين في األلعاب المختلفة بجان: منافسين في األلعاب المختلفة
القدم

.نعمل على خدمة مجتمعنا ونساهم في قضاياه: مساهمين خدمة مجتمعنا
.خالل هذه الفترة نعمل على تحقيق مستهدفات خطتنا االستراتيجية:خمس سنوات
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:الرياضيةاألهداف

تطوير األداء الرياضي: المحور الخامس

:المحورهذالتحقيقأهدافنا
دمتحقيق أحد المراتب الخمس األولى في دوري الدرجة الثانية لكرة الق-1

تنس )تحقيق مراكز متقدمة في الرياضات التي يشارك بها نادي الصقر -2
(سباحة، وغيرها-طاولة 

:مبادرات النادي لتحقيق األهداف
استقطاب الالعبين الموهوبين -1

استقطاب المدربين المميزين -2
تجويد برامج تطوير الفئات السنية-3
.تطوير الممارسات التدريبية-4
تحفيز المتميزين في كرة القدم والرياضات المختلفة-5

:الماليةاالستدامة:الثانيالمحور

:المحورهذالتحقيقأهدافنا
المالياإلنفاقكفاءةتعزيز-1

الماليالدخلمصادرتنويع-2

:األهدافلتحقيقالناديمبادرات
ماليةمراجعةمكتبمعالتعاقد-1

متكاملمالينظامإعداد-2
متكاملإلكترونيمحاسبيبرنامجشراء-3
%20بنسبةوالعقاراتاألراضياستثماراترفع-4
سنويااألقلعلىالرعاةمن(2)عددمعالتعاقد-5
سنوياالمعلنينمن(2)عددمعاالتفاق-6

:الماليةاألهداف




