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التقرير السنوي:اسم الوثيقة
ج1.4:رقم المعيار

22.09.2022: التاريخ
اعتماد أعضاء مجلس اإلدارة

عبد العزيز ناصر السعويالمحيميدالعزيز فهد عبد 

عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

صالح عبد هللا الحماد

عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

عثمان حمد الفريحإبراهيم عبد العزيز المحيميد

عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبد العزيز المحيميد
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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
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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



تاريخ النادي 2
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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 



مجلس إدارة النادي 3



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



:نبذة عن إنجازات النادي
.I ين نشر في دورتين متتاليت( أ)في مبادرة الحوكمة وتحقيق الفئة الممتازة النجاح

الخطة االستراتيجية للنادي للخمس سنوات القادمة
.IIتحقيق المركز الخامس في أول مشاركة له في دوري الدرجة الثانية

.IIIالتعاقد مع أكاديمية القصيم

.IV معيةالنادي وتنفيذ برامج وأنشطة مجتفي االجتماعية تفعيل بند المسؤولية
.Vاليوم بالنادي، منها بطولة لعبة البلوت ومسابقةوالفعالياتاألنشطةتفعيل

92الوطني ال
.VI اعتماد التحول الرقمي كأساس في عمل النادي، واعتماد استمارات التسجيل

.االلكترونية في تسجيل الالعبين
.VIIالتسليم الشهري لملفات الحوكمة المتضمنة إنجازات النادي وفق الخطة

.VIIIإنشاء ملعب خاص بتدريبات العبي الفريق
.IXتفعيل األلعاب المختلفة بجانب كرة القدم
.X مع مؤسسة التطور لألدوات الكهربائيةتوقيع عقد رعاية

.XIتطوير العمل اإلداري باستقطاب كفاءات إدارية متميزة

ورةلقراءة االستراتيجية، اضغط على الص

https://drive.google.com/file/d/14kdIg1wA0itNTJqj-GLVej43G4cHRt1u/view


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



اإلدارات األساسية 5



الهيكل التنظيمي لنادي الصقر السعودي

:حتوضي

اإلدارات الرياضية: اإلطار األزرق ية اإلدارات األساس: اإلطار البنفسجي مجلس اإلدارة : اإلطار األسود
واللجان التابعة له
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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
احأشرف عبد المجيد عبد الفت

اإلدارة المالية
معبد الرحمن صالح السال

مدير االستثمار
ال يوجد

محاسب
ال يوجد

إدارة الموارد البشرية 
والشؤون اإلدارية

مدير الموارد البشرية
سلمان الشمسان

المشتريات

المستودعات

إدارة الخدمات
(الصيانة والحركة)

إدارة الشؤون القانونية
واالمتثال والمخاطر

دفايزة عبد العزيز  المحيمي

إدارة التواصل المؤسسي

المركز اإلعالمي
يصالح  عبد الرحمن النغيمش

المسؤولية االجتماعية
محمد سليمان الفائز

العالقات العامة
ال يوجد

قدمالمدير التنفيذي لكرة ال
فهد عبد الرحمن المحيميد

إدارة االحتراف
علي الشعيبي

دمإدارة الفئات السنية لكرة الق
ال يوجد

إدارة التسويق
رغد حمد الفريح

إدارة األلعاب المختلفة
ال يوجد

الهيكل التنظيمي لنادي الصقر السعودي

مسؤول الفعاليات
عاصم النغيمشي

إدارة النشاط الرياضي

حسابات التواصل
الرشوديمحمد سليمان 
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رياضيالهيكل التنظيمي لإلدارات الرياضية في نادي الصقر ال
الرئيس التنفيذي

محمد عثمان المحيميد

مدير األلعاب المختلفة
ال يوجد

إداري الفريق األول لكرة القدم
فيصل رويشد العازمي

إداري الفئات السنية
ال يوجد

السكرتارية
ال يوجد

السكرتارية
إداري فئة البراعمال يوجد

ال يوجد

إداري فئة الناشئين
ال يوجد

إداري فئة الشباب
ال يوجد

السكرتارية
ال يوجد

إدارة االحتراف
يعلي عبد هللا الشعيب 

المدير التنفيذي لكرة القدم
فهد عبد الرحمن المحيميد

التايكوندو

الطائرة

الكاراتيه

السباحة

الدراجات

كرة طاولة

تنس أرضي

كرة اليد

كرة السلة

ةاأللعاب اإللكتروني

إدارة النشاط الرياضي
ال يوجد



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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رشهر سبتمب–تحقيق مؤشرات األداء 
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ةاإلدارات األساسي
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رسبتمبشهر –تحقيق مؤشرات األداء 
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اإلدارات الرياضية
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رشهر سبتمب–تحقيق مؤشرات األداء 



النشاط الرياضي 8
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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

.IVسنة13للبراعم  تحت طولة المملكةبتصفيات
.V سنة12البطولة التنشيطية لالتحاد السعودي لكرة القدم تحت
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:دمقائمة العبي الفريق األول لكرة الق
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:قائمة الالعبين الذين تم تجديد عقودهم
ناصر العضيب.1

الدخيلمحمد .2
عبد الرحمن القاسم.3
داؤود الطارف.4
أحمد الرشودي.5
صالح المحيميد.6
سليمان الدليالن.7
الداوودفهد .8
الفرحانفرحان .9
الحربيبندر .01
السبيعيمساعد.11

(محترف سنغالي)مامي باال ديوب .21



ةالمسؤولية االجتماعي 9
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ةاألهداف المستقبلي 10



: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

:المؤسسيالبناءتطوير:األولالمحور

اللوائحمعيتماشىبمااإلداريةاألعمالكافةحوكمةإلىالنادييسعى
وتحويلالرياضة،وزارةمنالمعتمدةواإلجراءاتوالسياساتواألنظمة

فيروتوالرقمية،الحوكمةخاللمنإلكترونيةمعامالتإلىالورقيةالمعامالت
.يينوالخارجالداخليينالمصلحةأصحابلكافةمتكاملةومرافقتحتيةبنية

:األهدافلتحقيقالناديمبادرات
الفعالةاإلداريةالحوكمة-1

للناديالرقميالتحول-2
التشغيليةالكفاءةورفعالناديمرافقتجهيز-3
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:الرياضيةاألهداف :الماليةاألهداف

:الماليةاالستدامةتعزيز:الثانيالمحور

وغيريالرياضالمجالينفيتطلعاتهلتحقيقالماليةمواردهلتنميةالنادييسعى
واإلدارةوالمعلنين،الرعاةعددوزيادةالذاتيةاستثماراتهرفعخاللمنالرياضي
اءةكفلتحقيقالناديألولوياتوفقاً وتخصيصهاالماليةالمواردلهذهالفاعلة
.اإلنفاق

:األهدافلتحقيقالناديمبادرات
للناديالتجاريةالعالمةقيمةتعزيز-1

وأصولهالناديممتلكاتاستثمار.2
والداعمينوالمعلنينالرعاةاستقطاب.3
اإلنفاقكفاءةتحسين.4

تحسين التنافسية الرياضية: المحور الرابع

إلىاألولقبالفريوالصعودالقدمكرةلعبةفيتنافسيتهلتعزيزالنادييسعى
منيتماشىبماالمختلفةاأللعابمنعددوتفعيلاألولى،الدرجةدوري

.المنطقةتطلعاتتحقيقفيويسهمالرياضةوزارةتوجهات

:مبادرات النادي لتحقيق األهداف
استقطاب الالعبين المميزين.1

استقطاب المواهب السنية.2
استقطاب المدربين المميزين.3
تفعيل أكاديمية النادي.4
توفير الرعاية الصحية لالعبين.5
إقامة المعسكرات التحضيرية.6




