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استراتيجية نادي الصقر الرسمية

اإلصدار الثالث
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استراتيجية النادي الرسمية:اسم الوثيقة
أ1,1: 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



تمهيد
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عبدالعزيز بن تركي الفيصل/ األمير 
وزير الرياضة
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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
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اإلدارةمجلسرئيسكلمة
المحيميدالعزيزعبدفهد/األستاذ

بسم هللا الرحمن الرحيم
توجهاتهوالناديطموحاتتلخصالتياالستراتيجيةللخطةالمختصرةالوثيقةهذهالسعوديالصقرناديمنسوبيجميعباسملكمأقدمأنيسعدني

.القادمةالسنواتالخمسفيالمستقبلية

األمينعهدهيول منالمستمرةوالمتابعةهللارعاهسعودآلالعزيزعبدبنسلمانالملكالشريفينالحرمينخادمبقيادةالسعوديةالعربيةالمملكةتسعى
.األصعدةجميعوعلىالعالمفيناجحا  نموذجا  تكونبأنهللا،حفظهسعودآلالعزيزعبدبنسلمانبنمحمداألميرالملكيالسموصاحب
لعمل،امجاالتجميعشملتاستراتيجيةمحاورعدةغطتحيثالكبير،الحلمهذالتحقيقواألساسيةالحقيقيةاالنطالقمنصة2030المملكةرؤيةوُتعتبر

موالسصاحببقيادةالرياضةوزارةسعتفقدوالشبابي،الرياضيبالجانبالمتعلقةم2030رؤيةأهدافولتحقيق.والشباببالرياضةالنهوضذلكفيبما
لتوسيععصريةمنشآتوتوفيربمقوماته،والوثوبوالشباب،الرياضةقطاعلتنظيماالستراتيجيةاألولوياتبإعدادالفيصلتركيبنالعزيزعبداألميرالملكي
.والعالميالقاريالتميزوتحقيقللرياضةالممارسينقاعدة
2026-2021القادمةسنواتللخمساالستراتيجيةخطتهإعدادعلىالناديدأبفقدالمعالم،واضحةمستقبليةرؤيةبإعداددائما  يبدأالمنظماتنجاحوألن
مجالفيمتميزةمكانةالنادياحتاللوهوواحدهدفنحوالجهودكافةتوحيدبغرضبالنادي،العالقةذوواألطرافجميعبمشاركةعلميمنهجوفق

.م2030لرؤيةاالستراتيجيةواألولوياتالرياضةوزارةأهدافتحقيقفيلإلسهامإضافةالسعودية،العربيةالمملكةفيالرياضة
الرياضيةتوياتالمسجميععلىللناديمشرقلمستقبلجديدةقوية،وبدايةأساسيةركيزةاالستراتيجيةالخطةهذهتكونأنوتعالىسبحانههللاونسأل
،جهدا  الناديإدارةتبذلوسوف.الناديوجماهيروشركاءمنسوبيكافةتطلعاتلتحقيقالرياضيةوغير الخطةدببنواالمتثالعلىهللا،بإذنحثيثا 

.الجانبهذافيللنادياستراتيجيكشريكاالستشاريالفريقجهودمثمنا  تنفيذها،فيبفعاليةالمشاركةعلىالجميعوتشجيعاالستراتيجية
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التنفيذيالرئيستقديم
المحيميدعثمانمحمد/األستاذ

التوجهات مثل ُتعتبر الخطة االستراتيجية لنادي الصقر السعودي الكائن بمنطقة القصيم، بمركز البصر والمشار إليها في هذه الوثيقة االستراتيجية، ت
الرؤية الراسخة ق  مع المستقبلية للنادي للخمس السنوات القادمة إن شاء هللا، وهي تعبر عن الصورة المستقبلية للنادي متمثلة في رؤية النادي التي تتواف

م التي أطلقت من قبل  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه هللا، وولي 2030للمملكة العربية السعودية والمعروفة برؤية 
ؤسسات ة معهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا، والتي ال يمكن تحقيقها إال بتكاتف جهود كاف

بدورها وقد أعطت المملكة لهذه الرؤية أهمية بالغة لتطوير الرياضة والشباب في المملكة، وُوجهت مهمة التطوير لوزارة الرياضة التي. المجتمع وأفراده
.  ية والمجتمعيةللمابادرت بإطالق استراتيجية الدعم والحكومة لدعم األندية الرياضية على رفع كفاءتها وفاعليتها في جميع المجاالت الرياضية واإلدارية وا

م، فقد عمل النادي على 2030وتأكيدا  من نادي الصقر السعودي على العمل وفق أولويات وزارة الرياضة بفعالية وكفاءة في تحقيق محاور رؤية المملكة 
م بإشراٍف 2026-2021إن شاء هللا    -إعداد خطته االستراتيجية للخمس السنوات القادمة، وفق منهج علمي مدروس من حيث الواقع واستشراف المستقبل 

خطوة وُيعد إعداد الخطة االستراتيجية. ، ومشاركة جميع الجهات ذات الصلة داخليا  وخارجيا(الفريق االستشاري)من شريكنا االستراتيجي في الحوكمة 
لخمس اتيجية لملموسة للنادي نحو الطريق الصحيح، لتنفيذ هذه الخطة وفق أسس علمية يعتبر من التحديات المستقبلية من أجل تحقيق األهداف االستر

.السنوات القادمة، ولن يتحقق ذلك إال من خالل مشاركة جميع منسوبي النادي وشركائه في تفعيل مبادرات الخطة
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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 رئيسا  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
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هـ1432–أولى بطوالت نادي الصقر 

هـ1442–آخر بطوالت نادي الصقر 
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األهداف



الرؤية 1
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رؤية نادي الصقر
أن نكون ضمن الخمس أندية الرياضية المتميزة  في 

الدوري، منافسين في األلعاب المختلفة، مساهمين في 
.خدمة مجتمعنا، خالل خمس سنوات
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:الرؤية

يفمنافسينالدوري،فيالمتميزةالرياضيةأنديةالخمسضمننكونأن
.سنواتخمسخاللمجتمعنا،خدمةفيمساهمينالمختلفة،األلعاب

.وماليا  وإداريا  فنيا  ومستقرالقدمكرةمنافسةفيالمتقدمةالمراتبفي:متميزةأنديةخمسضمن
القدمكرةبجانبالمختلفةاأللعابفيومنافسينمتطورين:المختلفةاأللعابفيمنافسين

.قضاياهفيونساهممجتمعناخدمةعلىنعمل:مجتمعناخدمةمساهمين
.االستراتيجيةخطتنامستهدفاتتحقيقعلىنعملالفترةهذهخالل:سنواتخمس



ةالرسال 2
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:الرسالة

دورتعزيزوالماليةاالستدامةوضمانوالمرافق،المنشآتوتطويرالمؤسسي،التطويرخاللمنالسعودية،للرياضةمتميزا  نموذجا  نكونأن
.الشركاءطموحاتلتحقيقالمجتمعي،النادي

.الرسميةالمنافساتفيالناديبهايشاركالتيالرياضيةاأللعابجميعتشمل:للرياضةمتميزنموذج
.والشفافيةالمساءلةمبادئوتطبيقاإلداري،الجهازتطويرخاللمن:المؤسسيالتطوير
.المالعببيئةوتحسينالرياضيةالتحتيةالبنيةتطويرخاللمن:والمرافقالمنشآتوتطوير

.الماليةالناديمواردلتنويعالمملكةفيالمتبعةواإلجراءاتاألنظمةبتطبيقلالستثمارجاذبةبيئةتوفيرعلىالعمل:الماليةاالستدامة
.البيئةعلىوالمحافظةوالتعليمبالصحةتتعلقمبادراتوأنشطةبرامجتقديمخاللمن:المجتمعيالناديدورتعزيز

والخارجيينالداخليينالعالقةوذوالشركاءمععالقتهالنادييعزز:الشركاء
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:القيم
،يكونانفيالناديسعيفي وسنففيواإلنسانيةاإلسالميةوالمبادئالقيمغرسعلىيعملفإنهمتميزا 

.جاذبةتنافسيةبيئةيخلقبماوشركائه،منسوبيه

الذاتيةوالرقابةالمهنة،باألخالقااللتزام:األمانة
.عادلةبطريقةننافس:الرياضيةالروح
.واحدعملكفريقبعضمعنعمل:الجماعيالعمل
.والشفافيةالمساءلةمبادئوتطبيقاإلداري،الجهازتطويرعلىنعمل:الحوكمةبمبادئااللتزام

.بالمملكةواألنظمةالقوانينوفقوالسيروالقراراتبالتعليماتااللتزام:االنضباط



ةاألهداف االستراتيجي 3
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المؤسسيالبناءتطوير:األولالمحور

الماليةاالستدامةتعزيز:الثانيالمحور

حةالمصلأصحابمعالعالقةتجويد:الثالثالمحور

الرياضيةالتنافسيةتحسين:الرابعالمحور

:ومبادراتهاوأهدافهااالستراتيجية
ا إلى معايير الحوكمة المعتمدة من وزارة الرياضة للموسم الرياضي  لألندية الرياضية 2023-2022استناد 

:بالمملكة، فقد تم تقسيم األهداف الرئيسية للنادي إلى أربعة أهداف كما يلي
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:المؤسسيالبناءتطوير:األولالمحور

اللوائحمعيتماشىبمااإلداريةاألعمالكافةحوكمةإلىالنادييسعى
وتحويلالرياضة،وزارةمنالمعتمدةواإلجراءاتوالسياساتواألنظمة
فيروتوالرقمية،الحوكمةخاللمنإلكترونيةمعامالتإلىالورقيةالمعامالت

.يينوالخارجالداخليينالمصلحةأصحابلكافةمتكاملةومرافقتحتيةبنية

:األهدافلتحقيقالناديمبادرات
الفعالةاإلداريةالحوكمة-1
للناديالرقميالتحول-2
التشغيليةالكفاءةورفعالناديمرافقتجهيز-3

:الماليةاالستدامةتعزيز:الثانيالمحور

وغيريالرياضالمجالينفيتطلعاتهلتحقيقالماليةمواردهلتنميةالنادييسعى
واإلدارةوالمعلنين،الرعاةعددوزيادةالذاتيةاستثماراتهرفعخاللمنالرياضي
اءةكفلتحقيقالناديألولوياتوفقا  وتخصيصهاالماليةالمواردلهذهالفاعلة
.اإلنفاق

:األهدافلتحقيقالناديمبادرات
للناديالتجاريةالعالمةقيمةتعزيز-1

وأصولهالناديممتلكاتاستثمار
والداعمينوالمعلنينالرعاةاستقطاب
اإلنفاقكفاءةتحسين

:ومبادراتهاوأهدافهااالستراتيجية
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المصلحةأصحابمعالعالقةتجويد:الثالثالمحور

يالنادبأنشطةالعالقةذوياألطرافمعمميزةعالقاتلبناءالنادييسعى
وشركاتواالتحادات،الرياضةوزارةرأسهموعلىالرياضية،وغيرالرياضية
ماهيروجوالمدربين،والالعبيناإلداريينمنالناديومنسوبوواإلعالن،الرعاية
.اآلخرونالمصلحةأصحابوكافةالنادي،

:األهدافلتحقيقالناديمبادرات
الرياضيةواالتحاداتالوزارةمبادراتفيالفعالةلمشاركة1.1
والداعمينوالمعلنينالرعاةمعمشتركةبرامجتنفيذ.2
الناديمنسوبيمعالفعالالتواصل.3
للجماهيرالترفيهيةالفعالياتتنويع.4
المجتمعيةالمشاركةتعزيز.5
للمبارياتالجماهيريالحضورزيادة.6
اإلعالميوالحضوراالتصالتعزيز.7

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

:هاومبادراتوأهدافهااالستراتيجية..تابع




