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العمل الريايض منظومة متكاملة ونعلم جيدا  أن طموحات 

األندية الرياضية تتفاوت حسب قدرات وإمكانيات كل نادي، 

سواء كانت مادية أو برشية .. فمن األندية من ينافس عىل 

البطولة، ومنها َمن يطمح يف التواجد يف املنطقة الدافئة  ومنها 

َمن يعمل جاهداً لالبتعاد عن الهبوط ليس يف كرة القدم فحسب 

بل يف شتى األلعاب الرياضية فهناك فرق بني اآلمال والطموحات 

والنجاح 

من هذا املنطلق حرصت إدارة نادي الرائد ان تعمل وفق خطة 

اسرتاتيجية تم رسمها من قبل النادي مع مستشار الحوكمة رواد 

الخربة وذلك مع بداية املوسم الريايض 2019 م حيث وضعنا 

رؤية طموحة تتمثل يف ان يكون النادي ضمن احد املراكز 

الخمس األول بدوري املحرتفني ومنافسا يف األلعاب املختلفة 

وتحقق جزء كبري من تلك الرؤية والرسالة واالهداف االسرتاتيجية 

بعيدة املدى تتوافق وطموح محبي الرائد وتطلعات وزارة 

الرياضة تبعها خطة تنفيذية وخطط تشغيلية تم العمل عليها 

وتنفيذها وفقا إلمكانيات النادي املادية والبرشية ومبا يتامىش مع 

الظروف الراهنة يف ظل وجود جائحة كورونا التي اجتاحت العامل 

بأكمله وقد تم وضع عددا من مؤرشات أالداء الرئيسية التي 

تتامىش مع رؤية اململكة 2030 لقياس مدى تحقيق األهداف 

االسرتاتيجية للنادي إضافة اىل مؤرشات لقياس أداء اإلدارات 

واملوظفني ويحرص النادي عىل قياس هذه املؤرشات ومتابعتها 

بشكل دوري ورفع التقارير ومناقشتها يف مجلس اإلدارة ويعتمد 

النادي عىل هذه املؤرشات العداد خططه التشغيلية السنوية 

لكافة إدارات الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس االدارة                                             
فهد بن محمد المطوع

اململكة وصعد للدوري املمتاز



الفصل األول
تاريخ النادي ونشأته

نشأة النادي وموقعه
نبذة عن مسيرة النادي

إنجازات النادي الرياضية



الصفحة 5

الفصل األول 

أوال: نشأة النادي وموقعه

اهداف النادي االساسية

ثانيا: نبذة عن مسيرة نادي الرائد

تأسس نادي الرائد عام 1954 )1374 هـ( تحت اسم 

» نادي األهيل« ويقع يف مدينة بريدة عاصمة منطقة 

القصيم. يف عام 1962 )1382 هـ( تم تسجيل النادي رسميًا 

لدى رعاية الشباب عندما كانت تابعة لوزارة املعارف التي 

بدأت منذ ذلك التاريخ تعمل عىل توثيق أندية اململكة 

العربية السعودية، 

تسجياًل وتأسيًسا. ويف عام 1968 تحول اسم النادي اىل 

اسمه الجديد » الرائد« بداًل من »األهيل« وذلك عندما 

صدر الرتخيص الرسمي لألندية الرياضية نظرًا لتكرار اسم 

األهيل يف أكرث من ناٍد باململكة حيث اختار القامئون عىل 

النادي اسم »الرائد«. 

حددت الالئحة االساسية لألندية الرياضية عددا من االهداف 

الرئيسية لألندية الرياضية ومنها نادي الرائد تتمثل يف: مامرســـة 

ونشـــر الرياضـــة، وتهيئـــة الوســـائل والخدمـــات الالزمـــة 

لتحقيـــق أهدافـــه، مبـــا يعـــود بالنفــع علــى جميــع 

األعضاء فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة وللنــادي 

اتخــاذ كافــة الوســائل املمكنــة وفــق اإلمكانات املتاحــة 

لتحقيــق أهدافــه، وعلــى األخص مــا يلــي:

 1 .املســاهمة فــي إعــداد املواطــن الصالــح، ورعايتــه، 

واســتثامر طاقتــه وإبداعاتــه مبــا يخــدم املصلحــة العامــة 

للدولــة.

 2 .املشــاركة فــي نشــر االلعــاب الرياضيــة التنافســية، 

واملشــاركة فــي الربامــج الرياضيــة املجتمعيــة مبــا يعـــود ً 

علــى صحــة املواطــن ومســتواه التنافســي إيجابــا.

3. اكتشاف وتنمية املواهب الرياضية. 

4. املشاركة يف املناسبات الوطنية واالجتامعية والثقافية للدولة

5. تهيئـــة الوســـائل وتيســـري الســـبل االستثامر أوقـــات 

فـــراغ االعضـــاء عـــن طريـــق إقامـــة االنشـــطة الرياضيـــة 

مبـــا يســـهم فـــي خدمـــة املجتمـــع وتطـــوره ومنائـــه. 

6. تعميق روح الوالء واالنتامء للوطن بني االعضاء، وإبراز 

قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم املختلفة

7. تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية مبا يسهم يف 

خدمة املجتمع وتطوره ومنائه

8. تشجــيع وتوثيـق الصـالت والعالقات مـع األندية االخـرى 

مـن خـالل تبـادل الخبـرات والنشـرات الدوريـة معهـا، 

واملشـاركة فـي نشـاطاتها العامـة

9. تشــكيل لجــان دامئــة معاونــة لتنظيــم النشــاطات 

الرياضيــة بهــدف تنميــة مواهــب االعضاء واســتثامر أوقــات 

فراغهــم.

 10 .تشكيل الفرق الرياضية طبًقا لألنظمة واللوائح املعتمدة.

 11 .التعـاون مـع القطاعـات الحكوميـة والخاصـة فـي كل مـا 

مـن شـأنه رفـع املسـتوى الرياضـي وتفعيـل االعمـال التطوعيـة 

يعترب نادي الرائد اول نادي تأسس مبنطقة القصيم عام 

1374 هـ وأول من امتلك ملعبا عىل مستوى اندية 

املنطقة حيث تلعب فيه املباريات الرسمية بالدوري 

الدرجة الثانية واألوىل ويتمتع الرائد بشعبية جامهريية 

تعترب األوىل بالقصيم )الخامس عىل مستوى اململكة( 

وأبرز من ساهم يف تأسيس النادي كل من عبد العزيز 

العبودي وعيل املضيان وعبد العزيز العامر ومحمد 

الفوزان ويوسف العامر وغانم الغانم. 



الصفحة 6

تابع ..الفصل األول

الرؤساء الذين تولوا رئاسة نادي الرائد حسب االقدمية

عبد العزيز العبودي  1

غانم الغانم  2

يوسف العامر  3

عيل الخليفة  4

محمد الفوزان  5

فارس العودة  6

عبد الله الغيث  7

مرزوق املرزوق  8

سليامن العضاض  9

فهد الربدي  10

عبد الله السدرة  11

12 عبد العزيز املسلم

13 إبراهيم الربدي

14 عبد الله املبارك

15 أحمد العبودي

16 عبد املحسن السعيدان

17 عبد العزيز التويجري

18 خالد السيف

19 فهد املطوع

20 عبد العزيز املسلم

21 عبد اللطيف الخضري

22 عبد العزيز التويجري

23 منصور الرسيني

24 فهد املطوع 



الصفحة 7

تابع ..الفصل األول

أبرز الالعبين على 
مر تاريخ نادي 

الرائد

المحليين
نارص الصالل  •

عبدالعزيز املسلم الفرج  •

•  محمد العبيدي)رحمه الله(

•  عبد العزيز الشيب

•  صالح املبارك )رحمه الله(

•  مغنم النجدي

عبدالرحمن الفالج   •

•    سعد البذرة  

األجانب
 

•  إسامعيل بانغورا 

•  جهاد الحسني

مودي نجاو  •

جوما   •



الصفحة 8

تابع ..الفصل األول

ثالثا: أبرز إنجازات النادي الرياضية خالل تاريخه الرياضي

الالعبون الذين انضموا من النادي للمنتخبات 
الوطنية لكرة القدم

رؤساء ورجاالت النادي الذين انضموا الى 
االتحادات الرياضية بالمملكة

1- عبدالعزيز الشيب الذي تم اختياره ضمن منتخب العرب يف عام 

1984م

2- الالعب صالح املبارك رحمه الله الذي تم اختياره ضمن قامئة 

املنتخب السعودي األول سنة 1988م الذي حقق بطولة الخليج 

3-  الالعب محمد السالل الذي تم اختياره ضمن قامئة املنتخب 

السعودي األول يف بطولة العرب بلبنان سنة 1998م ونال جائزة 

هداف الدورة 

1- رئيس النادي السابق االستاذ ابراهيم بن فهد الربدي تم اختياره 

نائبا لرئيس االتحاد العريب السعودي لكرة القدم ومستشارا يف االتحاد 

اآلسيوي  

2- نائب رئيس النادي السابق األستاذ عبدالله محمد القناص تم 

اختياره امينا لالتحاد السعودي للكاراتيه عام 1417هـ 

3- االستاذ صالح السيف عضو مجلس ادارة النادي سنة 1417هـ تم 

اختياره عضوا يف االتحاد السعودي للمصارعة واملالكمة ومديرا للفريق 

األول 

4- الالعب السابق وكابنت الفريق فارس العمري تم تعينه مديرا 

للمنتخب الوطني السعودي األول لكرة القدم ملدة عامني متتاليني . 



الصفحة 9

تابع ..الفصل األول

1- إنجازات كرة القدم 

صعود النادي لدوري الدرجة األولى

صعود النادي للدوري الممتاز

الفئات السنية

برز نادي الرائد واشتهر يف لعبة كرة القدم، حيث استطاع الصعود 

ملصاف دوري الدرجة األوىل السعودي، يف املوسم الريايض 1980-

1981 وصيفا مع نادي الروضة يف التصفيات التي أقيمت يف الرياض، 

ثم هبط بعد موسم واحد وعاد مرة أخرى للصعود  يف موسم 1983-

1984 وصيفا لنادي األنصار واستمر يف األوىل حتى عام 1406 هـ. 

يف موسم 1406 هـ ) 1986 م( حقق اإلنجاز األغىل بصعود الفريق 

األول ملصاف أندية الدوري املمتاز كأول أندية منطقة القصيم يحقق 

هذا اإلنجاز، ثم تكرر صعوده إىل الدوري املمتاز يف نهاية أعوام 1989، 

.2007 ،2002 ،1998 ،1992

صعود فريق الناشئني إىل أندية الدوري املمتاز للناشئني عام 1999م 

صعود فريق الشباب إىل أندية الدوري املمتاز للشباب عام 2003 م  



الصفحة 10

تابع ..الفصل األول

البطوالت المحلية الغير رسمية والرسمية التي حققها 
النادي في كرة القدم

أوال: البطوالت المحلية الغير رسمية:

ثالثا: البطوالت الدولية الرسمية 
اتي شارك بها النادي

ثانيا: البطوالت المحلية الرسمية

• بطولة منطقة القصيم لكرة القدم ألعوام:

1385 هـ / 1966 م

1386 هـ / 1967 م

1387 هـ / 1968 م

شارك النادي 

يف البطولة 

العربية لألندية 

الخليجية رقم 

)29( ممثال 

للمملكة بعد 

حصوله عىل 

املركز الخامس 

يف دوري 

املحرتفني وترشح كأول نادي يف منطقة القصيم ميثل اململكة خارجيا.

  - بطولة دوري الدرجة األوىل لعام  1992 م 

- بطولة دوري الدرجة الثانية لعام 2006 م  

- كأس األمري فيصل بن فهد ألندية الدرجة األوىل والثانية لعام 2006

- بطولة دوري الدرجة األوىل لعام  2008 م    



الصفحة 11

تابع ..الفصل األول

البطوالت المحلية الغير رسمية والرسمية 
التي حققها النادي في كرة القدم

رابعا: البطوالت الدولية الودية التي حصل عليها النادي

- حصول النادي عىل بطولة النخبة الدولية بأبها عام  2008 م والتي شارك بها 
عدد من االندية ومنها : االتحاد السعودي والكرامة السوري  والوداد املغريب 

والرائد السعودي 
 

- حصول النادي عىل بطولة الوحدة االمارايت الدولية بابوظبي عام   والتي 
شارك بها عدد من  االندية ومنها :

القادسية الكويتي, واالتفاق السعودي والوحدة االمارايت والرائد السعودي 



الفصل الثاني
التخطيط االستراتيجي 

الرؤية والرسالة والقيم
األهداف االستراتيجية للنادي

المبادرات 



الصفحة 13

األهداف االستراتيجية للناديالرؤية والرسالة والقيمالفصل الثاني 

م

البقاء ضمن الفرق الخمسة األول يف دوري 

املحرتفني لكرة القدم ومنافساً يف األلعاب 

املختلفة

 

توفري بيئة رياضية محّفزة للمامرسني يف مختلف األلعاب 

الرياضية وجاذبة لالستثامر، مع االلتزام بتفعيل املسؤولية 

االجتامعية، لتحقيق تطلعات الرشكاء والتوجهات املستقبلية 

التحدي

مواجهة جميع الصعاب وعدم االستسالم بسهولة.

الشفافية 

الوضوح يف إجراءات العمل ودعم مبدأ املساءلة.

األمانة

اإلخالص يف العمل وااللتزام باألخالقيات املهنية.

االنضباط

االلتزام بالتعليامت والقرارات والسري وفق القوانني 

رسالة نادي الرائدرؤية نادي الرائد

قيم نادي الرائد 

األولويات اإلستراتيجية وأهدافها ومبادراتها



الفصل الثالث
مجلس اإلدارة
قائمة بأعضاء مجلس اإلدارة

التحديات التي تواجه النادي و الرياضة السعودية



الصفحة 15

قائمة بأعضاء مجلس اإلدارةالفصل الثالث 
التحديات التي تواجه النادي و الرياضة السعودية

أوال: أعضاء مجلس االدارة:
يقود النادي حاليا مجلس ادارة مكون من :

م



الصفحة 16

قائمة بأعضاء مجلس اإلدارةتابع ..الفصل الثالث
التحديات التي تواجه النادي و الرياضة السعودية

ثانيا: أبرز إنجازات اإلدارة الحالية لعام 2019-2020 م:

م

انشاء عدد 11 لعبة بالنادي بعد ان كانت تقترص عىل 3 العاب هي اليد والكاراتيه   •

واملالكمة فقط موسم 2018-2019 م

اختيار 5 العبني للمنتخبات الوطنية من االلعاب املختلفة   •

تحقيق بطولة اململكة ألندية دوري الدرجة االوىل يف الطاولة  •

تحقيق بطولة كرة الطائرة والصعود للدرجة األوىل  •

صعود فريق الدراجات للدوري املمتاز    •

تحقيق فريق الكاراتيه املركز الثاين وتصنيفه ضمن اندية الدوري املمتاز .  •

حصول النادي عىل املركز السادس يف دوري املحرتفني لكرة القدم بعد ان لعب املباراة   •

األخرية مع األهيل لتحديد املركز الثالث بالدوري وخرسها وتراجع اىل السادس بالرتتيب

اول نادي اقام بطولة دولية خارج اململكة يف )السودان( كأحد متطلبات الحوكمة   •

حققت اهدافها واستمرت ملدة 22 يوم وجدت حيزا من وسائل االعالم السودانية وقنوات 

الرياضة

حصول النادي عىل شهادة األيزو 9001 لعام 2020 م يف أنظمة الجودة اإلدارية يف   •

عام 2020 م ألول مرة يف تاريخه



الصفحة 17

قائمة بأعضاء مجلس اإلدارةتابع ..الفصل الثالث
التحديات التي تواجه النادي و الرياضة السعودية

اوال : ابرز التحديات التي تؤثر على أداء النادي:

م

1- عدم استالم النادي للمنشاة الرياضية الحالية ساهم يف تعطل اغلب  األلعاب املختلفة 

من تأدية التامرين اليومية نظرا لعدم توفر مالعب مغلقة او مفتوحة لهذه األلعاب مثل 

الطائرة واليد والكاراتيه واملالكمة والتنس األريض وغريها مام ساهم يف تأثر نتائج بعض تلك 

األلعاب سلبيا بالدوري الحايل والعام املنرصم 2019- 2020 م يف ظل مشاركة النادي بعدد 

من األلعاب تصل اىل عرش العاب فردية وجامعية

2- اإلصابات التي واجهت عددا من الالعبني يف املوسم الحايل التي افقدت النادي عددا 

من الالعبني املهمني بالفريق )قطع بالرباط الصليبي( واصابة البعض االخر إصابات مختلفة 

أدت اىل عدم مشاركتهم يف اغلب املباريات وهذا اثر عىل نتائج الفريق بشكل كبري 

3- عىل الرغم من الدعم املادي الكبري من حكومة خادم الحرمني الرشيفني ممثلة يف وزارة 

الرياضة لألندية الرياضية للعام املنرصم والعام الحايل اال ان هناك حقوق مالية عىل النادي 

لعدد من الالعبني املحليني واألجانب سواء الحاليني او الذين انتهت عقودهم وكذلك لبعض 

الجهات األخرى من أعوام سابقة ساهمت يف تأثر ميزانية النادي لهذ العام والعام املنرصم 

مام اوجد عجز يف ميزانية النادي مل يستطع النادي ان يغطي انشطته املختلفة حسب 

خطته االسرتاتيجية يف الوقت الحايل

4- األخطاء التحكيمية التي تعرض لها النادي هذا املوسم مام افقد النادي عددا من النقاط 

التي يستحقها 



الصفحة 18

قائمة بأعضاء مجلس اإلدارةتابع ..الفصل الثالث
التحديات التي تواجه النادي و الرياضة السعودية

ثانيا : ابرز التحديات التي واجهت الرياضة السعودية :

تكمن أبرز هذه التحديات يف :-

أوال / ساهمت جائحة كورونا يف توقف اغلب األنشطة الرياضية يف األندية السعودية وكذلك الحضور 

الجامهريي مام اثر عىل الحركة الرياضية باململكة وكذلك تاثر بعض األندية السعودية من اإلصابات التي 

حدثت لبعض الالعبني من جائحة كورونا ومثال عىل ذلك خروج الهالل من بطولة اسيا بسبب هذه املشكلة 

فضال عن عدم قدرة بعض الالعبني او الجهاز الفني من القدوم للمملكة بسبب ظروف الطريان الجوي الدويل

ثانيا: عدم توفر املالعب الكافية يف بعض املدن واملحافظات ساهمت يف عدم قدرة بعض األندية من مامرسة 

التامرين اليومية النشغال بعض املدن الرياضية يف املدن واملحافظات يف املباريات األسبوعية ألندية املنطقة او 

دوري املحرتفني 

ثالثا / عزوف الجامهري الرياضية عن حضور املباريات يف دوري املحرتفني يف اآلونة األخرية عىل الرغم من 

املحفزات املادية التي تقدمها وزارة الرياضة كل مباراة  

رابعا: نقص االكادمييات الرياضية سواء يف كرة القدم او األلعاب املختلفة والتي تعترب هي املغذي لألندية 

واملنتخبات الوطنية 

خامسا: ساهم االهتامم بكرة القدم يف عزوف الشباب عن مامرسة األلعاب املختلفة وهذا له تأثري سلبي يف 

تطوير األلعاب املختلفة عىل مستوى األندية واملنتخبات الوطنية

سادسا: عدم اهتامم بعض األندية الرياضية يف الفئات السنية سواء كرة القدم او األلعاب املختلفة عبى الرغم 

من كونها القاعدة الي لعبة 

سابعا / ضعف اهتامم األندية الرياضية يف التسويق لزيادة الجامهري عىل املستوى املحيل او الدويل له اثر يف 

انخفاض الحضور الجامهريي للمباريات الرياضية

ثامنا: ضعف دور األندية الرياضية يف املسئولية االجتامعية عىل الرغم من انها جزء ال يتجزا من سياسة وزارة 

الرياضة وهدف من اهداف األندية

تاسعا/ مازالت اغلب األندية تواجه ضعف يف الكادر اإلداري الذي يستطيع تطبيق متطلبات الحوكمة التي 

تعمل وزارة الرياضة عليها يف الفرتة الحالية .



الفصل الرابع
الجمعية العمومية

وصف دور الجمعية العمومية
قائمة بأعضاء الجمعية العمومية



الصفحة 20

وصف دور الجمعية العموميةالفصل الرابع 
قائمة بأعضاء الجمعية العمومية

الجمعية العمومية للنادي 

اختصاصات الجمعية العمومية بالنادي:

وفقا للامدة 13 تتكـون الجمعيـة العموميـة للنـادي مـن أعضـاء ال يقـل عددهـم عـن 

ضعـف عـدد أعضـاء مجلـس االدارة، وفًقا للتايل: االعضاء الذهبيون واألعضاء العاديون 

ويشـــرتط فـــي عضـــو الجمعيـــة اســـتيفاؤه لشـــروط العضويـــة املقـــررة فـــي 

الالئحة األساسية لألندية الرياضية  ومـــن ذلـــك الوفـــاء بااللتزامات املاليـــة وفًقـــا 

ألحكام الالئحـــة

تتمتع الجمعية العمومية بالنادي باالختصاصات التالية:

 1 .مناقشة مجلس االدارة عن أدائه، وفق اإلجراءات الواردة بهذه الالئحة

 2 .التصويـــت علـــى مـــن تـــم ترشـــيحهم لرئاســـة وعضويـــة مجلـــس إدارة النـــادي، 

وفـــق اإلجراءات الـــواردة بالالئحة 

3. املصادقة عىل تعيني مراقب للحسابات «املدقق الخارجي

4. اتخاذ القرارات املتعلقة بتغيري شعار النادي، أو مسامه، ورفعها للوزارة بطلب املوافقة عليها

5 .النظـر فـي اقرتاحـات أعضـاء الجمعيـة العموميـة ومـا أبـدي فـي شـأنها مـن قبـل مجلـس 

إدارة النـادي، واتخـاذ مـا يلـزم حيالهـا.

6. تعليق أو إسقاط العضوية وفق األحكام املقررة يف الالئحة.



الصفحة 21

وصف دور الجمعية العموميةتابع ..الفصل الرابع
قائمة بأعضاء الجمعية العمومية

مواعيد عقد الجمعية العمومية اجتماعاتها

موعد عقد الجمعية الثاني في شهر مارس القادم 2021 م 

وصف أدوار الجمعية العمومية بالنادي 

تعقـد الجمعيـة العموميـة بالنادي اجتامعهـا العـادي كل سـنة بعـد نهايـة السـنة 

املاليـة للنـادي خالل ثالثـة أشـهر علـى األكرث وبناءا عليه يقـوم مجلـس إدارة النـادي 

باإلعالن عـن موعـد انعقـاد الجمعيـة العموميـة فـي لوحـة اإلعالنات بالنـادي، واملوقـــع 

اإللكرتوين، وحســـاب النـــادي فـــي شـــبكات التواصـــل االجتامعي، أو أي وســـيلة 

تحقـــق الِعلـــم لجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة العموميـــة، مـــع تزويـــد الوزارة 

باملوعـــد الرســـمي خالل 3 أيـــام مـــن تاريـــخ اإلعالن عــن املوعــد يجــب أن ترســل 

أعلن مجلس اإلدارة الدعوة لألعضاء لعقد الجمعية العمومية بالنادي يوم 24 ديسمرب 

2020 م من خالل وسائل التواصل االجتامعي وحساب النادي الرسمي بتوتر نظرا ونظرا 

لعدم ورود موافقة وزارة الرياضة عىل تاريخ عقد الجمعية بالوقت املحدد الذي اعلن عنه 

النادي رسميا تأجيل عقدها لوقت الحق ويتوقع عقدها يف أوائل شهر مارس 2021 م 

1- مشاركة أعضاء الجمعية العمومية يف بناء الخطة االسرتاتيجية للنادي للخمس سنوات القادمة 2019- 

2023 م من خالل ورشة العمل التي عقدها النادي بالتعاون مع مستشار الحوكمة مكتب رواد الخربة 

لالستشارات وتم خاللها مناقشة مسودة الخطة وابداء الراي حول رؤية ورسالة واهداف ومبادرات 

النادي االسرتاتيجية.

2- دعوة األعضاء ومحبي النادي للم الشمل والتباحث حول ما يخدم النادي يف جميع املجاالت أوجه 

السبل يف استقبال مالحظات ومقرتحات أعضاء الجمعية والعمل عىل تالفيها

3- التواصل مع األعضاء ودعوتهم الي مناسبة يقوم بها النادي 



الصفحة 22

وصف دور الجمعية العموميةتابع ..الفصل الرابع
قائمة بأعضاء الجمعية العمومية

أعضاء الجمعية العمومية 

م

فيام ييل قامئة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي للدورة الحالية 2019- 2023 م املعتمدة 

من وزارة الرياضة وهم:



الصفحة 23

وصف دور الجمعية العموميةتابع ..الفصل الرابع
قائمة بأعضاء الجمعية العمومية

 تابع .. أعضاء الجمعية العمومية



الفصل الخامس
اإلدارة العليا

قائمة اإلدارات العليا
أعضاء اإلدارات العليا



الصفحة 25

قائمة اإلدارات العلياالفصل الخامس 
أعضاء اإلدارات العليا

الهيكل التنظيمي

م

 

 
   

 الفئات السنية

 اإلدارةمجلس 

 رئيس مجلس اإلدارة

 نائب الرئيس 

 إدارة الموارد البشرية  اإلدارة المالية

 الرياضية إدارة الشؤون

 شؤون كرة القدم

 الفريق األول

 الجمعية العمومية

 المختلفة األلعابشؤون 

 االستثمارإدارة 

 المراجعة الداخلية واالمتثالوحدة 

 إدارة المسؤولية االجتماعية

 إدارة المخاطر

 إدارة الشؤون القانونية
 

 إدارة التسويق

 الرئيس التنفيذي

 العالج الطبيعي التراخيص

 اللجنة الرياضية

 لجنة المخاطر والمرافق

 التسويق واالستثمارلجنة 
 
 االجتماعيةلجنة المسؤولية 

 التواصللجنة 

 إدارة المرافق

 العالقات العامة واإلعالمإدارة 

 األكاديمية



الصفحة 26

قائمة اإلدارات العلياتابع ..الفصل الخامس
أعضاء اإلدارات العليا

قائمة اإلدارة ومدراء اإلدارة العليا



الفصل السادس
اللجان التنظيمية والتنفيذية

قائمة اللجان
اعضاء اللجان



الصفحة 28

قائمة اللجانالفصل السادس 
أعضاء اللجان

قائمة اللجان

1-  اللجنة الرياضية ويتكون أعضاءها من االتي: 

2- لجنة المخاطر والمرافق ويتكون أعضاءها من االتي: 

3- لجنة التسويق واالستثمار ويتكون أعضاءها من االتي: 

م



الصفحة 29

قائمة اللجانتابع ..الفصل السادس 
أعضاء اللجان

تابع .. قائمة اللجان

ثالثا: اختصاصات اللجان

4- لجنة المسئولية االجتماعية ويتكون أعضاءها من االتي: 

5- لجنة التواصل ويتكون أعضاءها من االتي: 

م

1- اقرتاح خطة عمل نشاط اللجنة عىل ضوء التزامات النادي محليا وخارجيا ويف ضوء 

اإلمكانات املتاحة

2- التنسيق بني نشاط اللجنة واللجان األخرى يف إطار النشاطات التي تنظمها االتحادات 

والجهات املختصة

3- متابعة تنفيذ عمل اللجنة املعتمدة



الفصل السابع
النشاط الرياضي

البطوالت التي شارك بها النادي 
االنتقاالت والتعاقدات

قائمة بالالعبين ) األسماء – العمر – عدد المباريات( 



الصفحة 31

الفصل السابع

يضم النادي اجماال عدد ) 391( العبا في مختلف 
األلعاب التي يشارك فيها النادي خالل الموسم الرياضي 



الصفحة 32

تابع ..الفصل السابع

أوال: البطوالت التي شارك بها 
النادي للعام السابق 2019 م



الصفحة 33

تابع ..الفصل السابع

ثانيا: االنتقاالت والتعاقدات للموسم الرياضي 2020م 
قائمة الالعبين الذين انتقلوا من النادي ألندية أخرى للموسم 

الرياضي 2020 م

م



الصفحة 34

تابع ..الفصل السابع

 الالعبون الذين انتقلوا للنادي من اندية أخرى 
للموسم الرياضي 2020م



الصفحة 35

تابع ..الفصل السابع

 الالعبون المعارون من النادي ألندية أخرى
 للموسم الرياضي 2020م

م



الصفحة 36

تابع ..الفصل السابع

ثالثا: قائمة الالعبين بالنادي ) االسم – العمر – عدد 
المباريات الملعوبة ( في الموسم الرياضي الحالي 

2020م



الفصل الثامن
أكاديمية النادي 

تأسيس أكاديمية النادي
حجم األكاديمية

مخرجات األكاديمية



الصفحة 38

الفصل الثامن
حجم األكاديميةتأسيس أكاديمية النادي

مخرجات األكاديمية

الفصل الثامن
نبذة عن مشروع اكاديمية نادي الرائد  

مقدمة:
تم اعداد دراسة جدوى اقتصادية من قبل مكتب رواد الخربة لالستشارات االقتصادية بربيدة )مستشار الحوكمة( 

بالنادي( لتأسيس أكادميية الرائد الرياضية يف منشات النادي الحالية بربيدة نظرا لقرب انتقال النادي للمنشاة 

الجديدة وجاري مخاطبة فرع وزارة الرياضة بالقصيم بطلب الحصول عىل الرتخيص لألكادميية 

سيتم بإذن الله افتتاح االكادميية بعد الحصول عىل الرتخيص من وزارة 

الرياضة مبارشة وانتقال النادي اىل املنشاة الجديدة واملتوقع انتقاله بعد 

خالل شهر من تاريخه بدء العمل 

فيها بعد استالم املنشآت الجديدة 

من وزارة الرياضة بصورة رسمية 

بأذن الله وتم هيكلة اجهزتها 

الفنية حيث يتوفر بالنادي عدد 

من املدربني املؤهلني فنيا للعمل 

فيها وهم :

1- الكابنت حامدي الهداجي املدرب 

التونيس حاصل عىل الرخصة 

التدريبية A 2- املدرب البلجييك 

رامي شام الحاصل عىل الرخصة 

موعد افتتاح االكاديمية المتوقع :

سوف تركز االكادميية يف بداية عمرها عىل كرة القدم 
واأللعاب املختلفة الجامعية كا الطائرة والسلة 

واليد وستكون مدخالتها طلبة التعليم العام مبراحله 
الثالث )ابتدايئ- متوسط- ثانوي( وطاقتها االستيعابية 

املتوقعة 500 شاب حسب الفئات العمرية التالية:
1- الفئة العمرية األوىل من 7حتى 9 سنوات 

2- الفئة العمرية الثانية من 10 حتى 12 سنة 
3- الفئة العمرية الثالثة من 13 حتى 15  سنة 
4- الفئة العمرية الرابعة من 16 حتى 18 سنة  

1- االكادميية تزيد من إيرادات النادي الذاتية كونها 
مصدر دخل ومبادرة استثامرية بعيدة املدى 

2-  االكادميية تدعم النادي مبواهب رياضية شابة 
مستقبال للفريق األول لكرة القدم والفئات السنية 

وبعض األلعاب املختلفة وتسويق البعض منهم 
لألندية االخرى

3- االكادميية رافد من الروافد الرياضية التي تغذي 
منتخباتنا الوطنية لكرة القدم واأللعاب االخرى 

4- االكادميية تتيح الفرصة لطلبة التعليم العام يف 
مامرسة الرياضات املختلفة لشغل أوقات فراغهم 

اليومية

مخرجات االكاديمية المتوقعة  :حجم االكاديمية  :



الفصل التاسع
األنشطة التسويقية

األنشطة التسويقية للنادي
وسائل التواصل االجتماعية



الصفحة 40

الفصل التاسع
وسائل التواصل االجتماعيةاألنشطة التسويقية للنادي

الفصل الثامن



الصفحة 41

تابع.. الفصل التاسع
وسائل التواصل االجتماعيةاألنشطة التسويقية للنادي

الفصل الثامن



الصفحة 42

تابع.. الفصل التاسع
وسائل التواصل االجتماعيةاألنشطة التسويقية للنادي

الفصل الثامن

alraedclub

alraedclub

alraedclubsa

alraedclubsa

عدد المتابعين : 30464

عدد المتابعين :132600

عدد المتابعين :1869

عدد المتابعين :1480

حسابات نادي الرائد
 في وسائل التواصل االجتماعي



الفصل العاشر
المسؤولية االجتماعية

خطة المسؤولية االجتماعية
أبرز األنشطة والمبادرات



الصفحة 44

الفصل العاشر
أبرز األنشطة والمبادراتخطة المسؤولية االجتماعية



الصفحة 45

تابع .. الفصل العاشر
أبرز األنشطة والمبادراتخطة المسؤولية االجتماعية



الصفحة 46

تابع .. الفصل العاشر
أبرز األنشطة والمبادراتخطة المسؤولية االجتماعية



الصفحة 47

تابع .. الفصل العاشر
أبرز األنشطة والمبادراتخطة المسؤولية االجتماعية

https://www.youtube.com/watch?v=gGVNKAaUZ0k&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=pMeDufya3q4


الخاتمة
كلمة الرئيس التفيذي لنادي الرائد



في ختام هذا التقرير الذي يبرز نشأت وتاريخ ورؤساء والعبي النادي السابقين 
والحاليين والتخطيط االستراتيجي للخمس سنوات القادمة التي يعمل النادي 

على تحقيقها و ملخصا لالنجازات التي تحققت في الموسم المنصرم ٢٠١٩ 
م كما أوضح التقرير المشاريع المستقبلية والخطط التنفيذية للتسويق لزيادة 

الجماهير والمسئولية المجتمعية وإنشاء االكاديمية الرياضية والتي سيكون لها 
أثر كبير في صقل مواهب الشباب وتغذية النادي والمنتخبات الوطنية في جميع 

األلعاب

اتمنى ان يضيف هذا التقرير معلومات تاريخية عن الرائد للقارئ الكريم

والله الموفق

www.alraedclub.saالصفحة 49

https://www.youtube.com/watch?v=gGVNKAaUZ0k&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=pMeDufya3q4

