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لكمة رئيس جملس الإدارة 
تيجية يطيب لي ان أدشن أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء جملس اإلدارة املوقر للنااد  اططاة ارتاا ا   

واليت جاءت نتيجة لعمل مكثف وورش عمال وناااش علاس مساتول عاالي وة  ايلة       2027-2022لألعوام

جلهد قيادات وفريق عمل الناد  من أعضاء جملس اإلدارة حيث وضعنا وحددنا التوجهات واملنطلاات العاماة ا  

لااد   اتتياار   .وفاا  ال -الفريق التنفيذ  من مدراء وموظفي اإلدارة املختلفة بايادة الارئيس التنفياذ  للنااد     

مل وارتهتماام  طرياة وأالوب بطاقة األداء املتوازن ةإطار عام لالا اتيجية اعتاادا منا مبميزاتها يف التخطاي  الااا  

ن اططاة السااباة   بالتفاصيل بالتواز  مع حتديد الغايات والتوجهات الكلية، وانطلانا يف حتديث ارتا اتيجية م

.للبناء ال اةمي علس املنجز ثم من احملددات واملعايري ذات ال لة باطط 

  حاو   واليت تنص عليها معايري احلوةمة اليت تعمل عليها وزارة الرياضة وتوجهات جملس ادارة الناد  ومرئيات

موحناا يف قياادة   ط. التطوير ثم ااهامات فريق العمل يف ةافة اإلدارات باعتبارهم شرةاء يف التنفيذ وصناعة اإلجناز

نا بال عاز وجال   ناد  مضر ةبريه واافنا تطلعاتنا عالي يف تاديم منوذج رياد  حيتذل ب  الاطاع الرياضي، وثات

ثام بالطاقاات الايت    2030ثم بايادة مملكتنا احلبيبة اليت تدعم تطوير املسرية الرياضية ةجزء من تطة اململكاة  

. ميتلكها الناد  الكبرية يف حتايق النجاح

اجلارود د اع/ الدةتور



الرؤية

الرسالة

القيم

خارطة العمل

بطاقة األداء 
المتوازن

التحليل 
التنافسي

األهداف 
ةاالستراتيجي

مؤشرات 
األداء

المبادرات

ةاالستراتيجية العام



الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة
لجنة االستثمارلجنة المكافآتاللجنة التنفيذية المراجعة الداخلية 

الرئيس التنفيذي

حسن عبدهللا آل عبدالمحسن  مسؤول االمتثال والمخاطرمدير االستثمار 

السكرتير التنفيذي

مصطفى عبدالرزاق–احمد الناصر 
االدارة القانونية

المسؤولية االجتماعية الموارد البشريةاإلدارة المالية

وإدارة الفعاليات 
مدير عام الرياضة العالقات العامة واالعالم

المدير التنفيذي لكرة القدممدير االلعاب المختلفة

االلعاب 

الجماعية

الفئات السنية  الفريق األول لكرة القدم

مدير 

االحتراف

براعم

الناشئين

الشباب

الجهاز الفني 

الجهاز االداري  

الجهاز الطبي

المدير المالي

(علوي الخضراوي)

المحاسبين

(صالح الحسين–محمد الربح )

مدير الموارد البشرية

مدير التسويق

مدير الصيانة

مدير األمن

العاب القوى

األلعاب الفردية 

الجمباز

كرة اليد

كرة الطاولة

الكرة الطائرة

كرة السلة

الدراجات

الهيكل التنظيمي لنادي مضر الرياضي 



ر األندية المحلية والعالمية ي جميع الرياضات بي 
ي يصبح نادي مضر من خاللها الرائد فر

.ان نكون األداة الت 

.يزنشر تجربة النادي  في مختلف الرياضات واالنجازات التي حققها لمختلف الفئات واألعمار لتحقيق التم



الشفافية

التمكين

االلتزام

الشراكة

المسؤولية



. االلتزام بكل الواجبات تجاه جميع األطراف الداخلية أو الخارجية ونسعى للوفاء بها بكل جهدااللتزام

الشفافية

ودورها فيي خليق نقوم بجميع األنشطة بشفافية كاملة ونكون مسؤولون في جميع ممارستنا من أجل بناء الثقة والكفاءة ونؤمن بالشفافية

اح عنهيا فيي بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات الحالية متاحة وواضحة بشكل اكثر من خالل تقديم المعلومة واإلفصي

. الوقت المناسب لجميع األطراف

.ة عامةنؤمن في نادي مضر بأننا ننجح عندما نعمل سويا من خالل الشراكات المختلفة مع األطراف األخرى وذلك لتحقيق اهداف مشتركالشراكة

.ة مضافةنعمل جاهدين لتمكين كافة األطراف اصحاب المصلحة من العبين واداريين وأي فريق عمل لتقديم افضل ما لديهم من أداء وقيمالتمكين

المسؤولية
اهمات التيي نعمل بجهد لتلبية جميع التوقعات العالية واحترام وحماية موارد النادي وان نكون جادرين بالثقية فيي اليدوافع واألفعيال والمسي

.نقدمها ومعايير العمل التي نحافظ عليها





األهداف االستراتيجية 

تطوير البنية التحتية لألنشطة 
. الرياضية

. تعزيز الشراكة المجتمعية
تمكين وتطوير الكفاءات السعودية

.في المجال المالي واإلداري
حوكمة العمل اإلداري والرياضي 

.داخل اعمال النادي

تفعيل خطة المسؤولية االجتماعية 
.والمنافسة عليها

تحقيق رضى أصحاب المصلحة من 
منسوبي النادي وجمهوره ومشجي 

.النادي وافراد المجتمع

وزارة : تحقيق إيرادات متنوعة
–إعارة وبيع الالعبين –الرياضة 

الحضور –رعايات اعالنية 
. الجماهيري

تطبيق معايير الجودة واألمن 
بيئة " والسالمة في بيئات النادي 

" أمنة تعمل بجودة 

الوفاء بالتزامات النادي المالية 
بكفاءة حسب أولويات المعتمدة من 

–المدربين –الالعبين )الوزارة 
حقوق –حقوق األندية –القضايا
البنود –رواتب الموظفين –الوكالء 

(األخرى

استقطاب المواهب وصقلها من 
.خالل قدرات وخبرات النادي



خارطة العمل 

الجدول الزمنى ومراحل التنفيذاألهداف االستراتيجيةرقم المبادرة

2023-2022إعادة صيانة وتجهيز مالعب كرة اليد والطائرة خالل الموسم الرياضي تطوير البنية التحتية لألنشطة الرياضية1

.  تعزيز الشراكة المجتمعية2
حتفال العمل على المشاركة المجتمعية وتكريم بعض افراد المجتمع مثل يوم المعلم واال

2023-2022باليوم الوطني م الطفل اليتيم ويوم الممرضات خالل الموسم الرياضي 

.تمكين وتطوير الكفاءات السعودية في المجال المالي واإلداري3
تهم العمل على استقطاب كفاءات وطنية لتغطية مجاالت العمل اإلداري والمالي واضاف

2024–2023–2022بالتأمينات االجتماعية خالل المواسم 

حوكمة العمل اإلداري والرياضي داخل اعمال النادي4
ر المطلوبة المشاركة في برنامج دعم استراتيجية األندية والعمل على تطبيق جميع المعايي

2023-2022لتحقيق أفضل نتائج في التقييم الربعي خالل الموسم 

5
تحقيق رضى أصحاب المصلحة من منسوبي 

النادي وجمهوره ومشجي وأعضاء ومجتمع النادي
2023–2022الموسم الرياضي 



6

–دعم  وزارة الرياضة :تحقيق إيرادات متنوعة مثل 

الحضور –اعالنية رعايات–إعارة وبيع الالعبين 

الجماهيري 

-2023/ 2023–2022الموسم الرياضي 

2024

7
" تطبيق معايير الجودة واألمن والسالمة في بيئات النادي

" بيئة أمنة تعمل بجودة 

-2022/ 2022–2021الموسم الرياضي 

2023

8

عتمدة الوفاء بالتزامات النادي المالية بكفاءة حسب أولويات الم

–ة حقوق األندي–القضايا–المدربين –الالعبين )من الوزارة 

(البنود األخرى–رواتب الموظفين –حقوق الوكالء 

2023–2022الموسم الرياضي 

9

10

ة استقطاب المواهب وصقلها من خالل قدرات وخبرات النادي والبني

التحتية

ميص بيع منتجات تجارية ق)العمل على تنفيذ الخطة التجارية 

(نادي مضر 

–2023/ 2023–2022الموسم الرياضي 

2024

2023–2022الموسم الرياضي 



قريبةاألهداف
المدىوبعيدة

رقم المبادرة

األهداف قريبة وبعيدة

المدى 

النتائج ومؤشرات األداء الرئيسية 

إعادة صيانة وتجهيز مالعب كرة اليد والطائرة خالل تطوير البنية التحتية لألنشطة الرياضية1

ويتحدد مؤشر األداء –2022–2021الموسم الرياضي 

حسب نسبة االنجاز

العمل على المشاركة المجتمعية وتكريم بعض افراد .  تعزيز الشراكة المجتمعية2

الل المجتمع مثل يوم المعلم واالحتفال باليوم الوطني خ

2022-2021الموسم الرياضي 

ل المالي تمكين وتطوير الكفاءات السعودية في المجا3

.واإلداري

لعمل العمل على استقطاب كفاءات وطنية لتغطية مجاالت ا

ل اإلداري والمالي واضافتهم بالتأمينات االجتماعية خال

ويتحدد مؤشر –2023–2022–2021المواسم 

يف األداء عن طريق حصر الوظائف الخالية  ونسبة التوظ

الى االجمالي

حوكمة العمل اإلداري والرياضي داخل 4

اعمال النادي

على المشاركة في برنامج دعم استراتيجية األندية والعمل

تائج في تطبيق جميع المعايير المطلوبة لتحقيق أفضل ن

2022-2021التقييم الربعي خالل الموسم 

5
ة تحقيق رضى أصحاب المصلح

من منسوبي النادي وجمهوره 

ومشجي وأعضاء ومجتمع النادي

2023–2022–2021الموسم الرياضي 

ويتحدد مؤشر األداء عن طريق جمع -

االنطباعات من الجمهور ومنسوب النادي 



بطاقة 

األداء

المتوازن 

البعد المالي

التعاقد مع رعاة للنادي خالل الموسم 

2022–2023

م االهتمام باأللعاب األخرى خالل الموس

2022-2023

بعد أصحاب المصلحة

ال تطوير البنية التحتية في المج

الرياضي 

ة تفعيل خطة المسؤولية االجتماعي

بعد العملية الداخلية

لعمل تطوير اللوائح والسياسات التي تضمن سير ا
.بدقة وسرعة انجاز

ادي تفعيل التحول الرقمي لجميع المدفوعات بالن

ت تمكين الكفاءات اإلدارية وتسجيلهم بالتأمينا

االجتماعية خالل الموسم الحالي 

بعد التعليم والتطوير

تطوير المهارات القيادية من 

خالل استقطاب كفاءات 
وطنية 





O وجود مرافيق متنوعية تخيدم جمييع

األلعاب الرياضية 

O ًا وجود كوادر قوية إداريًا ورياضي

O وجيييييييود مجليييييييس إدارة قيييييييوي ذو

خبرات متنوعة 

O البييييييرامج المتنوعيييييية للمسييييييؤولية

المجتمعية 

O التنظيم اإلداري

O قوة اكتشاف المواهب

O تطوير الالعبين

O أفضيييل بيئييية جاذبييية للمواهيييب فيييي

الشرقية 

Oفرصيية تييدرال الالعبييين ميين الفئييات

السنية إلى الفريق األول 

O وجود العبين على مستوى عالي

O االستقرار اإلداري

O حاجةةةةةة مرافةةةةةق النةةةةةادي للصةةةةةيانة

ض والترميم وزيادة المساحة فةي بعة

مثةةةةال معسةةةةكر الفريةةةةق )المرافةةةةق 

( األول

Oعدم وجود بةرامج تطويريةة لكةوادر

النادي 

O اسةةةةةتدامة أعضةةةةةاء مجلةةةةةس اإلدارة

ة لفتةةرة أطةةول تخةةدم الخطةةة المنشةةود

( األساسية)

Oت عدم كفاية المالعب لكافة الفئا

O عدم وجود متجر الكتروني

O عةةدم اسةةتغالل مسةةاحات النةةادي فةةي

االستثمار 

O عةةةةدم وجةةةةود وسةةةةائل اعةةةةالم فةةةةي

المنطقة الشرقية 

O البيئة التحتية قديمة

O فرصة وجود دعم الحوكمة

Oالمسيييؤولية االجتماعيييية تجييياه منسيييوبين

النييييادي القييييدامى تييييدعم الييييوالء للنييييادي 

ويساعد في استقطاب مشجعين جدد 

O أكثيييير المواهييييب تتواجييييد فييييي المنطقيييية

الشرقية 

Oي أغلب مؤسسيين الشيركات التجاريية وفي

المنطقة مين أهيل الشيرقية يمكين توظييف

االنتماء للحصول على الرعاية 

Oمخاطر توفر السيولة المالية

Oعةةةةةةةةدم التركيةةةةةةةةز : المنافسةةةةةةةةين

ة للوصول لعدة فئات مستهدف

Oكرة عدم تحقيق النادي بطوالت ل

القدم لفترة طويلة 

Oألوقات مباريات الفريق األول

Oمشاهدات المشجع المباريات من

المنزل 

O ة كفةاء)مخاطر االستدامة الماليةة

( مالية



الأهداف والنتاجئ 
ومؤرشات الأداء

مؤشرات األداءالنتائج المطلوبةاألهداف قريبة وبعيدة المدى

ة تهيئيييية وتطييييوير البيئيييية اإلدارييييية والرياضييييي.  تطوير البنية التحتية لألنشطة الرياضية

للموظفين واالعبين

النسبة المئوية من إنجازات الهدف

جياز تجهيز برامج لتعزيز المشياركة وقيياس اإلنتعزيز المشاركة المجتمعية ألنشطة النادي.  تعزيز الشراكة المجتمعية

بالنسبة المئوية 

ميالي تمكين وتطوير الكفاءات السيعودية فيي المجيال ال

.واإلداري

توظيييييف الكفييييياءات السيييييعودية ذوي 

خبرة وكفاءة

ة وقيياس نسيب–عمل إعالنات توظيف 

الوظائف المطلوبة الى اإلجمالي 

ضييييمان تطبيييييق متطلبييييات الحوكميييية .حوكمة العمل اإلداري والرياضي داخل اعمال النادي

المالية طبقا لمتطلبات الوزارة 

النسيييبة المئويييية مييين ضيييمان تحقييييق 

المتطلبات للحوكمة الربعية

دي تحقيق رضى أصحاب المصيلحة مين منسيوبي النيا

وجمهوره ومشجي وأعضاء ومجتمع 

تحقيييييييق رضييييييا لمنسييييييوبي النييييييادي 

واإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة 

قييييياس النسييييبة –جمييييع االنطباعييييات 

المئوية من االهداف

إعيييارة –وزارة الرياضييية : تحقييييق إييييرادات متنوعييية

الحضيييييور –رعاييييييات اعالنيييييية –وبييييييع الالعبيييييين 

الجماهيري 

تحقيق إيرادات مين األنشيطة األخيرى

من الكاراتيه والمالكمة 

قياس النسبة المئويية مين الهيدف مين

خالل النتائج المطلوبة 

ت تطبيييق معييايير الجييودة واألميين والسييالمة فييي بيئييا

"  بيئة أمنة تعمل بجودة " النادي 

ة تحقيق األمين مين خيالل تفعييل أنظمي

السالمة  

التعاقييد مييع الشييركات المتخصصيية فييي 
مجال السالمة 

وييات الوفاء بالتزامات النادي المالية بكفاءة حسب أول

–الميييييدربين –الالعبيييييين )المعتميييييدة مييييين اليييييوزارة 

رواتييب–حقييوق الييوكالء –حقييوق األندييية –القضييايا

(البنود األخرى–الموظفين 

سيييييداد جمييييييع االلتزاميييييات الماليييييية 

ى لالعبين والفريق والمطالبات األخير

حسيييييب األولوييييييات المعتميييييدة مييييين 

الوزارة 

قييياس األداء ميين خييالل السييداد الفعلييي 

ة والحصول على شهادة الكفاءة المالي

استقطاب المواهب وصقلها من خيالل قيدرات وخبيرات 

النادي والبنية التحتية

اسييتقطاب مواهييب رياضييية والعمييل علييى 

تدريبها 

قييييياس نسييييبة اإلنجيييياز السييييتقطاب هييييذه 

المواهب  



الاطار الزمني للمبادرة

الرئيس التنفيذي –المدير الإداري  ريال 000100

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

التطوير والتحسين لمرافق النادي

الهدف الاستراتيجي

تطوير البنية التحتية لألنشطة الرياضية

الشخص المسؤول

الرئيس التنفيذي –المدير الإداري 

(1) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

مرافق وملاعب النادي

2023–2022موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

مسؤول المركز الاعلامي–مسؤول المسؤولية المجتمعية  ريال 00020

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

كلنا واحد

الهدف الاستراتيجي

تعزيز الشراكة المجتمعية

الشخص المسؤول

ميمسؤول المركز الاعلا–مسؤول المسؤولية المجتمعية 

(2) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

ندوات–جمعيات خيرية –برامج مجتمعية 

تعريفية

2023–2022موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

الرئيس التنفيذي–المدير المالي –المدير الإداري  ريال 00050

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

تطوير وتمكين

الهدف الاستراتيجي

إلداريتمكين وتطوير الكفاءات السعودية في المجال المالي وا

الشخص المسؤول

الرئيس التنفيذي –المدير الإداري 

(3) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

على التوظيف الجديد

2024–2023موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

الرئيس التنفيذي–المدير المالي –المدير الإداري  ريال 000150

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

تطوير الاعمال

الهدف الاستراتيجي

حوكمة العمل اإلداري والرياضي داخل اعمال النادي

الشخص المسؤول

الرئيس التنفيذي –المدير الإداري 

(4) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

erpبرامج 

2024–2023موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

الرئيس التنفيذي –مسؤول المسؤولية المجتمعية  ريال 00015

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

نافس

الهدف الاستراتيجي

ئزةتفعيل خطة المسؤولية االجتماعية والمنافسة على الجا

الشخص المسؤول

الرئيس التنفيذي–مسؤول المسؤولية المجتمعية 

(5) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

برامج تخص المجتمع

2023–2022موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

الرئيس التنفيذي –مسؤول المركز الإعلامي  ريال 0005

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

راضي

الهدف الاستراتيجي

ورهتحقيق رضى أصحاب المصلحة من منسوبي النادي وجمه

الشخص المسؤول

الرئيس التنفيذي –مسؤول المركز الإعلامي 

(6) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

جمع الانطباعات والاستبانات

2023–2022موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

الرئيس التنفيذي –مدير الاستثمار ريال 00010

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

ايراد 

الهدف الاستراتيجي

زيادة اإليرادات التجارية

الشخص المسؤول

مدير الاستثمار

(7) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

دعايات واعلانات

2023–2022موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

المدير الإداري–مسؤول الصيانة  ريال00050

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

امان

الهدف الاستراتيجي

"  بيئة أمنة تعمل بجودة " 

الشخص المسؤول

مسؤول الصيانة

(8) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

تجهيزات الامن والسلامة

2024–2023موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

المدير الإداري–المدير المالي  الأرصدة الدائنة

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

وفاء

الهدف الاستراتيجي

زارة الوفاء بالتزامات النادي المالية بكفاءة حسب أولويات المعتمدة من الو

الشخص المسؤول

المدير المالي

(9) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

التزامات النادي المالية

2023–2022موسم 

نهاية المبادرة



الاطار الزمني للمبادرة

الرئيس التنفيذي–المدير المالي –مدير الاستثمار  ريال 5000

بداية المبادرة

2023-2022موسم 

اسم المبادرة

متجرنا

الهدف الاستراتيجي

زيادة اإليرادات التجارية

الشخص المسؤول

مدير الاستثمار

(10) بطاقة المبادرة رقم 

تخصيص الموارد

الموارد البشريةالموارد المالية اوجه الصرف

تكلفة عمل المتجر الإلكتروني 

2023–2022موسم 

نهاية المبادرة


