
اسرتاتيجية النادي الرسمية_أ 1.1

(3)رقم م محرض 2022\09\10تم التحديث بتاريخ 



التحديثات على الوثيقة 

77درجة النادي في الموسم السابق

لقطات شاشة

تم تحديث بطاقات األنشطة 
ومؤرشات األداء و تحليل 

املنافس باإلضافة اىل اعتامد 
مجلس اإلدارة الجديد





اعتامد

اسرتاتيجية النادي الرسمية_أ 1.1: اســــم الوثيقة
أ1.1:  رقم  املعيار

2022سبتمرب 10:تاريخ االصدار 

الرشوديالدكتور سعود بن أحمد 
رئيس مجلس اإلدارة

الوابيلاألستاذ سامي بن صالح 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ بندر بن سعد املانع
أمني رس املجلس

األستاذ عبدالكريم بن عبد املحسن الغنيم
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ سلطان بن عبدالله الرشيدة
عضو مجلس اإلدارة



أ1.1املحاور املتعلقة بالخطة االسرتاتيجية الرسمية 

الرؤية

الرسالة

األهداف االسرتاتيجية

املبادرات الرئيسية

خريطة العمل 

تحليل املنافسني

التحليل الرباعي 

مؤرشات األداء األساسية 

مالمئتها مع األهداف 

كيفية قياسها 

الفريق املسؤول 

املستهدف املستقبيل 



يفيلعبسعوديقدمكرةناديهوالقدملكرةالتعاوننادي

املوافقهـ1376عامالناديتأسس.للمحرتفنيالسعوديالدوري

ثمديالسعو الناديباسمالقصيممبنطقةبريدةمدينةيفم1956

التعاونينادباسمتسميتهعىلالنهايئاالتفـاقتمثمالشبابنادي

اضةللريالعامةبالهيئةرسميبشكلتسجيلهتمهـ1380عامويف

بدأثمالريفيــةالدرجةأنديةضمـنتأسيسهمنذالناديبدأحيث,

لدى.املمتازللدوريصعدثمومناألوىلالدرجةألنديةبالصعود

لكاملطريقعىلبريدةمدينةشاملتتواجدجديدةمنشأةالنادي

مالعبوتتضمنالرياضــةوزارةمنهـ1439عاماستالمهاتمعبدالله

-ريللجامهمدرجات-(رديفنيوملعبَيــنرئييسملعب)قــدمكرة

كاتبممسجــد-جامنيزيومصالة-مسبح-مغلقةصالة-خارجيةمالعب

كرة-قدمكرةألعابالنادييفمتارس.سياراتمواقف-إدارية

هالكاراتي-الدراجات-السباحةالطاولةكرة-األريضالتنس-الطائرة

.(فيفا)والذهنيةاإللكرتونيةاأللعاب–التايكوندو

نبذة عن النادي
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األهداف –الرسالة –الرؤية 
االسرتاتيجية



رؤية نادي التعاون السعودي ورسالته

الرسالةالرؤية

، نادي التعاون من األندية املميزة يف املجاالت الرياضية والثقافية واالجتامعية2025بحلول عام 

فري الدعم الالزم نادي التعاون يوفر بيئة إيجابية ملامرسة جميع النشاطات الرياضية والثقافية واالجتامعية مع تو 
لتحقيق التميز

ة تقديم األنشط
ة والربامج الشامل

الشمولية

القــيم

دعم التميز و 
مساعدة جميع 
منتسبي النادي

عىل تحقيقه

الطموح

االلتزام بالنزاهة
يف اتخاذ 

م القرارات وتقدي
الخدمات

النزاهة

توفري بيئة 
ممتعة وعادلة 

ي لجميع منتسب
النادي

املساواة

إظهار احرتام 
ي لجميع منتسب

النادي

االحرتام 

العمل بروح 
الفريق الواحد

التعاون



رفع كفاءة أداء الجهاز 
اإلداري واملايل للنادي

تقديم فرق تنافسية 
عىل جميع املستويات  

للرياضات املستهدفة

رفع أعداد منتسبي 
من % 20النادي  بنسبة 

العدد الحايل 

برنامج طموح لدمج 
الرياضة يف الحياة 

اليومية 

برنامج تطوير عمليات 
النادي 

برنامج تنمية النشاطات 
الرياضية 

األهداف  
الرئيسية 

جيةهنا يتم توضيح اإلطار العام للخطة االسرتاتي*

، نادي التعاون من األندية املميزة يف املجاالت الرياضية 2025بحلول عام 
والثقافية واالجتامعية

املحاور 
الرئيسية 

األهداف االسرتاتيجية



اس وهنا يتم استعراض األهداف االسرتاتيجية بعيدة املدى و توضيح الوضع املستهدف ومؤرشات القي
(1/2)املستخدمة لقياس ذلك 

مؤرشات األداء الرئيسية النتائج املرجوة (بعيدة املدى) األهداف 

الخطةنهايةيفاأللعابجميعيفمسجلالعب750إىلالوصول• من العدد الحايل % 20تحقيق زيادة بنسبة  رفع أعداد منتسبي النادي

املنطقةمستوىعىلاألوىلالثالثةاملراكزعىلاملنافسة•
ةاململكمستوىعىلللبطوالتاملؤهلةاملراكزعىلاملنافسة•

تفعيل الرياضات املستهدفة يف النادي 
العاب 10وعددها 

تقديم فرق تنافسية عىل جميع 
املستويات  للرياضات املستهدفة

لالتواصوسائلمعالعالقةذاتالتسويقيةاألنشطةيفالزيادة•
االجتامعي

الرتويجخاللمنللناديااللكرتويناملوقعزوارعدديفالزيادة•
ودولياوقاريامحلياللموقعاإلعالمي

يللناداالجتامعيالتواصلمنصاتمختلفعىلاملتابعنيعددرفع•
شهريبشكل

عياالجتامالتواصلوسائليفواملشاركاتالتفاعالتعددمنالرفع•
للنادي

تعزيز التواصل
رفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري 

واملايل للنادي 

األهداف االسرتاتيجية



مؤرشات األداء الرئيسية النتائج املرجوة (بعيدة املدى) األهداف 

سنويا2500العضويةبطاقاتمبيعاترفع•
سنويا1500املوسميةالبطاقاتمبيعاترفع•
الحالنيالرعاةعىلالحفاظ•
ويةالسنللخططوفقااملعتمدةللسياسةوفقاجددرعاةمعالتعاقد•

سنوياريال2,397,500بقيمة
والزيادة5000الواحدةاملباراةيفالجامهرييالحضورمتوسطزيادة•

%15السنوية
يفالناديملنتجاتريال(120,088.81)بقيمةسنويةمبيعاتتحقيق•

%15سنويةزيادةمعالبيعمنافذمختلف

تحقيق االستدامة املالية 

رفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري 
واملايل للنادي 

أمتتة أعامل إدارات النادي اإلدارية واملالية • استكامل أمتتة أعامل النادي

فظ حاالت رفع درجة االلتزام من العاملني والالعبني باألنظمة والقوانني وح•
عدم التقييد

رفع درجة االلتزام باألنظمة 

س وهنا يتم استعراض األهداف االسرتاتيجية بعيدة املدة م توضيح الوضع املستهدف ومؤرشات القيا
(2/2)املستخدمة لقياس ذلك 

األهداف االسرتاتيجية
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2
املبادرات الرئيسية للوصول إىل 

األهداف



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف

وصف املبادرة  رقم املبادرة

حمالت عالقات عامة مع الجهات الحكومية والتعليمية  1.1

وضع سياسات وإجراءات بشأن االحتفاظ باملشاركني وتقديم تجربة لعب ناجحة 1.2

زيادة التواصل خارج امللعب طوال العام للحفاظ عىل االتصال مع النادي
1.3

مبادرات مجتمعية لتشجيع الرياضة النسوية 
1.4

عمل النادي عىل حرص عدد من املبادرات واألنشطة لتمكني الوصول وتحقيق األهداف االسرتاتيجية 

من العدد الحايل % 20رفع عدد منتسبي النادي بنسبة : مبادرات الهدف االسرتاتيجي األول



وصف املبادرة  رقم املبادرة

إنشاء أكادميية للنادي 2.1

املحافظة عىل جودة مرافق النادي  2.2

برامج تدريبية مدروسة لجميع الفئات السنية  2.3

عمل النادي عىل حرص عدد من املبادرات واألنشطة لتمكني الوصول وتحقيق األهداف االسرتاتيجية 

ات  تقديم فرق تنافسية عىل جميع املستوي: مبادرات الهدف االسرتاتيجي الثاين
للرياضات املستهدفة 

املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف



وصف املبادرة  رقم املبادرة

توثيق الحسابات الشخصية لالعبني واملدربني  يف تويرت  3.1

تنشيط عملية بيع منتجات النادي 3.2

امللتقى الرمضاين 3.3

بطولة الجاليات 3.4

اللقاء السنوي ملنسويب النادي 3.5

الرشاكات املجتمعية 3.6

عمل النادي عىل حرص عدد من املبادرات واألنشطة لتمكني الوصول وتحقيق األهداف االسرتاتيجية 

رفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري واملايل للنادي: مبادرات الهدف االسرتاتيجي الثالث

املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف



وصف املبادرة  رقم املبادرة

تسويق بطاقة العضوية والبطاقة املوسمية 3.7

املحافظة عىل الرعاة الحاليني وزيادة الرعاة  3.8

زيادة الحضور الجامهريي للمنافسات املختلفة  3.9

اقامة فعاليات يف دول شقيقة وصديقة تحمل اسم وشعار النادي  3.10

أندية إقليمية ودولية لتوأمة مع  3.11

عمل النادي عىل حرص عدد من املبادرات واألنشطة لتمكني الوصول وتحقيق األهداف االسرتاتيجية 

رفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري واملايل للنادي: مبادرات الهدف االسرتاتيجي الثالث

املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف

(1.1)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير املوارد البرشية والخدمات املساندة و مدير املالية ريال 20,000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

حمالت عالقات عامة مع الجهات الحكومية 
والتعليمية 

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير التواصل املؤسيس%20رفع اعداد منتسبي النادي بنسبة  

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

الجهات املتعاون معها

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش  األداء 

الحمالت مع الجهات املعنية اسم املؤرش 

قياس عدد الحمالت مع الجهات املعنية
2:الوضع الحايل 

6:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

سنويتكرارية القياس

2023يونيو 30



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(1.2)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير األلعاب املختلفة واملدير التنفيذي لكرة القدم ريال 25,000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

وضع الالزم لتقديم تجربة لعب ناجحة

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

اإلدارات الرياضية%20رفع اعداد منتسبي النادي بنسبة  

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

مدربني والعبني ووكالء الالعبني

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

الربامج السنية اسم املؤرش 

1:الوضع الحايل (برامج5)قياس عدد الربامج السنية بعدد 

5:املستهدف النهايئ 

تاريخ تحقيق املستهدف املستقبيل
املستهدف

تعريف املؤرش

سنويتكرارية القياس

2023يونيو 30



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(1.3)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

يسمدير األلعاب املختلفة واملدير التنفيذي لكرة القدم، التواصل املؤس ريال 10000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

تعزيز التواصل مع أولياء أمور الالعبني

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

اإلدارات الرياضية%20رفع اعداد منتسبي النادي بنسبة  

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

محلل بيانات ومسؤول تواصل

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

عدد الالعبني يف الفئات السنية اسم املؤرش 

2:  الوضع الحايل (العبني5)قياس عدد الالعبني يف الفئات السنية 

5:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

سنويتكرارية القياس

2023يونيو 30

تعريف املؤرش



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(1.4)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

يس، مدير األلعاب املختلفة واملدير التنفيذي لكرة القدم، التواصل املؤس
االحرتاف

ريال 25000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

تشجيع الرياضة النسوية

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

اإلدارات الرياضية%20رفع اعداد منتسبي النادي بنسبة  

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات الرياضة النسوية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

يسمدير األلعاب املختلفة واملدير التنفيذي لكرة القدم، التواصل املؤس ريال 10000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

تشجيع الرياض النسوية

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

اإلدارات الرياضية%20رفع اعداد منتسبي النادي بنسبة  

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات بيئة نسوية رياضية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 (رياضات2)قياس الرياضات النسوية بالنادي 
0:الوضع الحايل 

2:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد الرياضات النسوية بالنادي



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(2.1)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

الرئيس التنفيذي، مجلس اإلدارة، إدارة الصيانة واملرافق ريال 400000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

إنشاء اكادميية رياضية للنادي

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

اإلدارات الرياضيةتتقديم فرق تنافسية عىل جميع املستويا

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

مكتب دراسات جدوى، االستشاري 
الهنديس

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 %(20)قياس انجاز االكادميية 
%5: الوضع الحايل 

%20: املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

نسبة انجاز االكادميية



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف

(2.2)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

الرئيس التنفيذي، مجلس اإلدارة، إدارة الصيانة واملرافق ريال 150000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

املحافظة عىل مرافق النادي

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مهندس الصيانةتتقديم فرق تنافسية عىل جميع املستويا

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

رشكة صيانة 

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

نسبة استخدام املرافق اسم املؤرش 

%70: الوضع الحايل %(100)جودة مرافق النادي 

%100:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

سنوي

2023يونيو 30

تكرارية املؤرش

املستهدف املستقبيل



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف

(2.3)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

تلفةمدير تطوير الفئات السنية، املدير التنفيذي لكرة القدم، األلعاب املخ ريال 70000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

برامج تدريبية لجميع الفئات السنية

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير تطوير الفئات السنيةتتقديم فرق تنافسية عىل جميع املستويا

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

برامج تدريبية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

عدد الربامج التدريبية سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد الربامج التدريبية
8:الوضع الحايل 

10:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش



االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التسويق، مدير املركز اإلعالمي، مسؤول حسابات التواصل ريال 20000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

توثيق الحسابات الرسمية ملنسويب النادي

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير املركز اإلعالمي بالناديرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

برامج التواصل االجتامعي

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.1)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

مؤرش االداء

عدد الحسابات املوثقة سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد الحسابات املوثقة
5: الوضع الحايل 

8:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل تعريف املؤرش
تاريخ تحقيق 
املستهدف



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.2)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التسويق، املالية، الرئيس التنفيذي ريال 162500

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

تنشيط عمليات بيع منتجات النادي

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير التسويقرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

حمالت تسويقية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس نسبة مبيعات املتجر
%+15:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

قياس نسبة مبيعات املتجر



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.3)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التواصل املؤسيس ريال 80000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

املحافظة عىل امللتقى الرمضاين

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير املسؤولية املجتمعيةرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات لوجستية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد امللتقيات السنوية
0:الوضع الحايل 

1:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد امللتقيات



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.4)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التواصل املؤسيس، مدير التسويق ريال 30000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

بطولة الجاليات

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير املسؤولية املجتمعيةرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

معدات رياضة وإعالمية وضيافة

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

عدد بطوالت الجاليات اسم املؤرش 

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد بطوالت الجاليات
0:الوضع الحايل

1: املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد بطوالت الجاليات



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.5)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التواصل املؤسيس، مدير التسويق ريال 5000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

اعداد اللقاء السنوي ملنسويب النادي

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير املسؤولية املجتمعيةرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات ضيافة

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد اللقاءات السنوية 
2: الوضع الحايل 

5: املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد اللقاءات السنوية



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.6)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التواصل املؤسيس، الرئيس التنفيذي ريال 5000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

تعزيز الرشاكة املجتمعية

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير املسؤولية املجتمعيةرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات تنفيذ الرشاكة

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد الرشاكات املجتمعية 
4:الوضع الحايل 

6: املستهدف النهايئ

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد الرشاكات املجتمعية



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.7)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التسويق، االستثامر  ريال 40000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

ةتسويق بطاقة العضوية والبطاقة املوسمي

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير املسؤولية املجتمعيةرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات لوجستية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد بطاقات العضوية واملوسمية 
0: الوضع الحايل 

2500:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد بطاقات العضوية واملوسمية



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.8)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التسويق، االستثامر  ريال 65000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

املحافظة عىل الرعاة الحاليني وزيادتهم

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير التسويق ومدير االستثامررفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

لحمالت ترويجية ومتطلبات تواص

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد الرعاة
8:الوضع الحايل 

10: املستهدف النهايئ

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد الرعاة



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.9)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التسويق، مدير الفعاليات ريال 200,000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

زيادة الحضور الجامهريي

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير التسويق، مدير التواصل املؤسيسرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات تسويقية وفعاليات

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس نسبة زيادة حضور الجامهري  
%30:الوضع الحايل 

%60:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

الحضور الجامهريي



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف
(3.10)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التسويق، مدير الفعاليات، مدير املركز االعالمي ريال 15000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

التوأمة مع اندية إقليمية دولية 

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير التسويق، مدير التواصل املؤسيسرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات فعاليات دولية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

سنويتكرارية القياساسم املؤرش اسم املؤرش 

2023يونيو 30
1: الوضع الحايل (جناديني بالخار ) مع اندية اقليمية  التوأماتقياس عدد 

2:املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

مع اندية اقليميةالتوأماتعدد 



املبادرات الرئيسية للوصول إىل األهداف

(3.11)بطاقات املبادرات لتحقيق الهدف االسرتاتيجي األول     

االطار الزمني للمبادرة

بداية املبادرة

مدير التسويق، مدير الفعاليات، مدير املركز االعالمي ريال 60000

2023يونيو 202230يوليو 1

اسم املبادرة

إقامة فعاليات رياضية يف دول شقيقة

الشخص املسؤولالهدف االسرتاتيجي

مدير التسويق، مدير التواصل املؤسيسرفع أداء الجهاز اإلداري واملايل

بطاقة املبادرة

املوارد البرشيةاملوارد املالية اوجه الرصف

متطلبات فعاليات دولية

نهاية املبادرة

تخصيص املوارد

مؤرش االداء

ربعيتكرارية القياساسم املؤرش 

2023يونيو 30 قياس عدد الربامج التدريبية
1: الوضع الحايل 

2: املستهدف النهايئ 

املستهدف املستقبيل
تاريخ تحقيق 
املستهدف

تعريف املؤرش

عدد الفعاليات الدولية
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3
خريطة العمل



رقم املبادرة
2022-2021موسم  2023-2022موسم  2024-2023موسم  2025-2024موسم 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

التنفيذخارطة

تم االنتهاء

تم البدء

مل يتم 
البدء بعد
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التحليل
4



(SWOT)التحليل الرباعي 

(S)نقاط القوة  (W)نقاط الضعف  (O)الفرص  (T)التحديات 

قلة الشخصية االعتبارية املست1.

مالياً وإدارياً، وحرية اإلدارة يف

وضع الربامج واالنشطة واتخاذ

.القرارات

سمعة متميزة منذ إنشاء 2.

.النادي يف باململكة

ور رغبة القيادة العليا يف التط3.

.والتوسع

انسجام مجلس اإلدارة وتنوع 4.

.تخصصات أعضائه

ة يوجد لدى النادي رؤية ورسال5.

وخطة عمل إسرتاتيجية 

تم (رياضية، تجارية، اجتامعية)

.إقرارها من قبل مجلس اإلدارة

االستعانة باملصادر الخارجية 1.

(outsourcing ) يف إنجاز

.األعامل

.ضعف الظهور اإلعالمي2.

.نقص املوارد البرشية3.

موقع النادي بالبعد عن 4.

العاصمة وصعوبة التوسع 

.بالتسويق التجاري

التحديث املستمر عىل 5.

سياسات وإجراءات والخطط 

.التشغيلية للنادي

2030رؤية التحول الوطني 1.

والتي تركز عىل رفع الكفاءة

قيق والتنموية االقتصادية وتح

.االستدامة املالية

2020برنامج التحول الوطني 2.

ميز والذي يركز عىل تحقيق الت

.يف األداء الحكومي

الدعم واملنح الحكومية 3.

–وزارة الرياضة )الواردة من 

(.والجهات الحكومية االخرى

.ةاستغالل مرافق النادي الحالي4.

رادات تحقيق اإلي)الضبط املايل 1.

(.وكفاءة اإلنفاق

بناء قنوات تواصل فّعالة 2.

لتنسيق وإنشاء العالقات 

والرشاكات مع املؤسسات 

والقطاعات الحكومية 

.والقطاعات الخاصة املختلفة

ي املحافظة وبناء االسم التجار 3.

.للنادي

ت عدالة أسعار تكاليف العمليا4.

.التسويقية

استقطاب الخربات يف مجال 5.

.االعالم  والتسويق

يات اإليفاء باإلطار الزمني للعمل6.

.التجارية

التوسع يف أعامل النادي 7.

.  التجارية

التحليل الرباعي

وظيفها يساعد التحليل الرباعي عىل فهم الوضع الراهن للنادي وتحديد مواطن الضعف والقوة وكيفية ت
ملواجهة التحديات و السعي نحو التطور والنمو



تحليل املنافس

ع النادي متت مقارنة النادي مع أبرز عرش منافسني محليني وتناولت املقارنة عدة أوجه للوقوف عىل موق
بني املنافسني

، سعة امللعب، سالتأسي)تحليل املنافسني يف الخطة االسرتاتيجية هو تقييم لنقاط القوة والضعف باإلضافة اىل محاور أخرى وهي 

ة، وهنا يف األندية املنافسة يف نفس الدرج( ...البطوالت، عدد الرعاة، عدد األلعاب املختلفة، القيمة السوقية، اعداد املتابعني،

يوفر . بارزوناعتمدنا أندية  الدرجة املمتازة  املنافسة لنادي التعاون يف املستوى املنافس واملحتملني وعددهم عرشة منافسون

ع املصادر ذات الصلة يجمع التوصيف بني جمي. هذا التحليل كالً من السياق االسرتاتيجي الهجومي والدفاعي لتحديد الفرص والتهديدات

.لتحليل املنافسني يف إطار واحد لدعم صياغة االسرتاتيجيات والتنفيذ واملراقبة والتكيف بشكل كفؤ وفعال 

نهجي مبا فيه لذا نجري هذا النوع من التحليل بشكل م. تحليل املنافسني يف الجدول أدناه هو عنرص أسايس يف اسرتاتيجية النادي

مات حول االنطباعات غري الرسمية والتخمينات والحدس املكتسب من خالل من املعلو "بدالً من االعتامد عىل ما يسمى . الكفاية

الرياضية لخطر وجود نتيجة لذلك، يعرض املسح البيئي التقليدي العديد من املؤسسات". املنافسني التي يتلقاها كل مدير باستمرار

.نقاط منافسة خطرية بسبب عدم وجود تحليل منافس قريب وبعيد



التوصيات–تحليل املنافس 

ع النادي متت مقارنة النادي مع أبرز عرش منافسني محليني وتناولت املقارنة عدة أوجه للوقوف عىل موق
بني املنافسني

.العمل عىل تعزيز نقاط القوة بنادي التعاون

.االهتامم بتقوية نقاط الضعف املحددة مسبقاً من خالل أهداف وبرامج ومبادرات وانشطة قابلة للتحقيق

.القيام بتطوير الفرص املتاحة للنادي وجدولتها واالستفادة منها يف إزالة املهددات التي تواجه مسرية النادي

.عمل خطط تطويرية تستهدف محاور رؤية النادي املستقبلية

.نطاق وطبيعة هذه النادي الريايض-أصحاب املصلحة -تحديد نطاق العمل 

.تحديد من هم املنافسني

تحديد تاريخ التأسيس

.ابعني، إلخعىل سبيل املثال التنافسية الرياضية بعدد البطوالت، سعة امللعب، املرافق واملنشآت، أعداد املت-حدد نقاط القوة الرئيسية 

.تقييم كل منافس عىل كل من عوامل النجاح الرئيسية

.ارضب كل خلية يف املصفوفة بواسطة عامل الرتجيح

:هناك أسلوب متعارف عليه ومفيد وهو بناء مصفوفة املنافس والتي تشمل الخطوات التالية: منهجية التحليل



تحليل املنافس

ع النادي متت مقارنة النادي مع أبرز عرش منافسني محليني وتناولت املقارنة عدة أوجه للوقوف عىل موق
بني املنافسني، 



5
لوحات القيادة لتتبع التقدم



مؤرشات األداء األساسية 

ؤرشلدى النادي مؤرشات أداء للنادي تشمل جميع أعضاء النادي ويتم مراجعتها بحسب دورية امل

عينة من مؤرشات األداء

تم إدراج جميع مؤرشات األداء من ضمن املرفقات*



مالمئتها مع األهداف

ترجمة األهداف االسرتاتيجية إىل أهداف تشغيلية و آلية الربط

طاب العمل مع مديريات التعليم  والجامعات  الستق1.

املواهب 

ني وضع سياسات وإجراءات بشأن االحتفاظ باملشارك2.

وتقديم تجربة لعب ناجحة

زيادة التواصل خارج امللعب طوال العام للحفاظ 3.

عىل االتصال مع النادي

بجميع تطوير وتفعيل أنظمة تشجيع وتتبع االحتفاظ4.

من خالل تطوير نظام قاعدة . الفئات العمرية

البيانات لالعبني 

التواصل مع العائالت التي ينقطع أطفالها عن 5.

أنشطة النادي

ة تشجيع اإلناث عىل االنخراط يف مامرسة الرياض6.

والحفاظ عليهن يف هذه الرياضة

األهداف التشغيلية  

رفع أعداد منتسبي 
النادي

من العدد % 20بنسبة 
الحايل 

عدد اجتامعات التنسيق مع الجهات الحكومية 1.
الستقطاب الكفاءات 

عدد الزيارات التعريفية للمدارس والجامعات 2.

تقارير شهرية حول أعداد املشاركني يف النادي3.

خطط تواصل شهرية مع اهايل املشاركني 4.
للمحافظة عىل التواصل 

جتمع  عدد الحمالت الرتويج للرياضة النسوية يف امل5.

مؤرشات األداء التشغيلية  الهدف االسرتاتيجي 
األول



مالمئتها مع األهداف

ترجمة األهداف االسرتاتيجية إىل أهداف تشغيلية و آلية الربط

نتقال توفري تدريب مدروس لتمكني الالعبني من اال 1.

كل إىل املستوى التايل من اللعب دون التأثري بش

ضار عىل املستوى الذي يرتكونه

ميع التأكد من أن نسب املامرسة مناسبة لتطوير ج2.

الالعبني

ثل توفري فرًصا للتعلم والتدريب خارج امللعب ، م3.

ريب القوة والتكييف والرياضية والتغذية والتد

.اضينيالعقيل ، لتعزيز اإلعداد البدين والفكري للري

ئيسيني القيام بتطوير عالقات قوية مع املدربني الر 4.

رص ، لدعم تطوير الالعبني واملساعدة يف تحديد ف

التطور

األهداف التشغيلية  

تقديم فرق تنافسية

عىل جميع املستويات

للرياضات املستهدفة

ة تسمح برامج تدريبية مدروسة لجميع الفئات السني1.
برصد التطور عىل األداء 

تقارير متابعة أداء الالعبني من قبل املدربني2.

تقارير عن قياس األداء لالعبني ترصد تطور 3.
املستويات 

عدد املحارضات التوعوية لالعبني وذويهم حول 4.
املواضيع الثقافية والرياضية 

مؤرشات األداء التشغيلية 

الهدف االسرتاتيجي 
الثاين



مالمئتها مع األهداف

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

اسرتاتيجية التواصل اإللكرتوين 1.

تطوير موقع الكرتوين للنادي ، لعرض املحتوى1.

ذي األولوية ، والوضوح يف التنقل واملعلومات

ذات الصلة بكل مستوى من مستويات أصحاب 

، األطفال والالعبون الشباب)املصلحة يف النادي 

واآلباء ، والكبار ، واملدربون ، والحكام ، 

(واملتطوعون

ل وضع خطة التواصل االجتامعي عىل منصات التواص1.

(هاتويرت، فيسبوك، انستغرام و غري ) االجتامعي 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

1/2تعزيز التواصل 

التأكد من أن جميع جوانب املوقع ميكن 1.
الوصول إليها من خالل الهواتف الذكية 

واألجهزة اللوحية واألجهزة األخرى

دي تقارير شهرية حول التفاعل مع اخبار النا1.
املنشورة عىل منصات التواصل والقرارات

املطلوب اتخاذها لتعزيز التواصل 

مؤرشات األداء التشغيلية 
الهدف االسرتاتيجي 

الثالث



اسرتاتيجية التواصل اإللكرتوين 1.

تطوير موقع الكرتوين للنادي ، لعرض املحتوى1.

ذي األولوية ، والوضوح يف التنقل واملعلومات

ذات الصلة بكل مستوى من مستويات أصحاب 

، األطفال والالعبون الشباب)املصلحة يف النادي 

واآلباء ، والكبار ، واملدربون ، والحكام ، 

(واملتطوعون

ل وضع خطة التواصل االجتامعي عىل منصات التواص1.

(هاتويرت، فيسبوك، انستغرام و غري ) االجتامعي 

األهداف التشغيلية  

كفاءة أداء الجهازرفع

اإلداري واملايل للنادي

2/2تعزيز التواصل 

التأكد من أن جميع جوانب املوقع ميكن الوصول1.
إليها من خالل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية

واألجهزة األخرى

تقارير شهرية حول التفاعل مع اخبار النادي 1.
وب املنشورة عىل منصات التواصل والقرارات املطل

اتخاذها لتعزيز التواصل 

مؤرشات األداء التشغيلية 
الهدف االسرتاتيجي 

الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



الفعاليات1.

ات القيام بتطوير إسرتاتيجية استضافة فعالي•

:متعددة خالل السنوات القادمة من شأنها

الرتويج اإلقليمي والدويل للنادي 1.

ء توفري فرص للمنافسة والتطوير ألعضا2.

.النادي

توليد إيرادات للنادي3.

تقديم عروض واعداد ملف التعريف عن 4.

النادي 

ن وضع خطة لتنظيم واستضافة مجموعة متنوعة م•

ات البطوالت املحلية يف مختلف الرياضات والفئ

السنية 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

رفع إيرادات النادي

1/2

ع لجمي" تقويم فعاليات النادي"القيام بإنشاء 1.
ان األلعاب واألحداث االجتامعية ،يتم وضعه يف مك

بارز ونرشه يف املوقع االلكرتوين ومواقع 
التواصل 

ة فعاليات اجتامعية  سنوية ورياضي3أو 2تنظيم 2.
بحيث تكون لها جهات راعية تحقق إيرادات

بيع تحقيق إيرادات للنادي يف الفعاليات من واقع3.
التذاكر والقمصان 

مؤرشات األداء التشغيلية  الهدف االسرتاتيجي 
الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



الفعاليات1.

ات القيام بتطوير إسرتاتيجية استضافة فعالي•

:متعددة خالل السنوات القادمة من شأنها

الرتويج اإلقليمي والدويل للنادي 1.

ء توفري فرص للمنافسة والتطوير ألعضا2.

.النادي

توليد إيرادات للنادي3.

تقديم عروض وإعداد ملف التعريف عن 4.

النادي 

ن وضع خطة لتنظيم واستضافة مجموعة متنوعة م•

ات البطوالت املحلية يف مختلف الرياضات والفئ

السنية 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

رفع إيرادات النادي

1/4

ع لجمي" تقويم فعاليات النادي"القيام بإنشاء 1.
ان األلعاب واألحداث االجتامعية ،يتم وضعه يف مك

بارز ونرشه يف املوقع االلكرتوين ومواقع 
التواصل 

ة فعاليات اجتامعية  سنوية ورياضي3أو 2تنظيم 2.
بحيث تكون لها جهات راعية تحقق إيرادات

بيع تحقيق إيرادات للنادي يف الفعاليات من واقع3.
التذاكر والقمصان 

مؤرشات األداء التشغيلية  الهدف االسرتاتيجي 
الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



الرتويج2.

تائج القيام مبراجعة عالمة النادي التجارية وتفعيل الن•

للتأكد من أن صورة النادي العامة وجميع املواد 

دار والربامج تلبي احتياجات املشاركني حاليا وعىل م

السنوات العرش القادمة

مراجعة وبناء برنامج الرتويج   النادي وجلب اإليرادات•

وتشجيع املشاركني عىل تعزيز الوالء للنادي

الل متابعة زيادة املشاركة وتحسني صورة النادي من خ•

حمالت ترويجية سنوية موجهة للمجتمع املحيل 

واملدارس والجامعات 

ا إنشاء وتعزيز هوية النادي ونرشها إقليميا و قاري•

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

رفع إيرادات النادي

2/4

عدد برامج الرتويج املحلية 1.

تقارير عن نتائج التفاعل مع برامج الرتويج 2.

رامج تقارير عن قياس زيادة اإليرادات بعد تنفيذ ب3.
الرتويج 

مؤرشات األداء التشغيلية 

الهدف االسرتاتيجي 
الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



جمع التربعات 1.

إنشاء مبادرات لجمع التربعات عىل أساس األحداث1.

التي ينظمها النادي 

اصل إنشاء لجنة لجمع التربعات تكون مسؤولة التو 2.

مع الجهات املانحة 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

رفع إيرادات النادي

3/4

سب تقارير ربع سنوية عن إيرادات النادي مفصلة ح1.
طبيعتها 

عات تقارير عن نتائج التفاعل مع مبادرات جمع الترب 2.

تقارير أعامل لجان جمع التربعات 3.

نسبة الزيادة يف التربعات 4.

مؤرشات األداء التشغيلية 

الهدف االسرتاتيجي 
الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



الرعاية4.

يف وضع إسرتاتيجية رعاية لرفع مشاركة الرشكات•

رعاية النادي  

ية التعاون مع رشكات التسويق إلعداد خطة تسويق•

لزيادة الجامهريية

زيادة الرشاكات مع الرشكات  ، واإلعالنات و تعزيز•

ة العالقات مع وسائل اإلعالم املحلية لرواية قص

النادي 

(  نوادي)توأمة مع نادي ( رشاكات)عقد  رشاكة •

محلية و إقليمية 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

رفع إيرادات النادي

4/4

نسبة زيادة الجامهريية للنادي 1.

ارتفاع عدد الرشكات املوقعة لعقود الرشكات 2.

التوأمة مع نادي إقليمي ونادي محيل ونادي 3.
قاري خالل عامني 

مؤرشات األداء التشغيلية  الهدف االسرتاتيجي 
الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



الحوكمة1.

تنفيذ العنارص وتوصيات إطار الحوكمة•

بناء وتنفيذ خطة التعاقب ، مبا يف ذلك تحديد•

املهارات املطلوبة ، وضامن توفر برامج تطوير 

والتدريب 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

1/3

ل انجاز تطوير البنية التحتية لنظام الحوكمة من خال•
النظام الداخيل ومصفوفة الصالحيات وخطط 

التعاقب 

مؤرشات األداء التشغيلية 
الهدف االسرتاتيجي 

الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



الحوكمة1.

تنفيذ العنارص وتوصيات إطار الحوكمة•

بناء وتنفيذ خطة التعاقب ، مبا يف ذلك تحديد•

املهارات املطلوبة ، وضامن توفر برامج تطوير 

والتدريب 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

1/4

ل انجاز تطوير البنية التحتية لنظام الحوكمة من خال•
النظام الداخيل ومصفوفة الصالحيات وخطط 

التعاقب 

مؤرشات األداء التشغيلية 
الهدف االسرتاتيجي 

الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



اإلدارة املالية2.

تأكد من تطبيق سياسات وإجراءات اإلدارة املالية •

املناسبة ومراجعتها بانتظام من أجل التطبيق 

والشفافية وحامية النادي

تأكد من أن جميع إدارات النادي تساهم يف تقديم •

قديم مدخالت يف تطوير امليزانية السنوية ، وأن يتم ت

امليزانية واملوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة

دارة ، مبا تقديم البيانات املالية الفصلية إىل مجلس اإل •

ظهر يف ذلك امليزانية العمومية وبيان الدخل الذي ي

ع الفروق يف امليزانية ومقارنات السنة السابقة ، م

وقت كاف قبل االجتامعات ملراجعة املحتوى بشكل 

صحيح

ا ، بعد نرش البيانات املالية السنوية لألعضاء ملراجعته•

موافقة املجلس

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي
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إصدار التقارير املالية يف وقتها 1.

إعداد املوازنة التقديرية ورصد االنحرافات عىل2.
أساس ربع سنوي 

مؤرشات األداء التشغيلية  الهدف االسرتاتيجي 
الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



إدارة املوارد البرشية3.

:إدارة املوارد البرشية بشكل فعال، مبا يف ذلك•

تحديث سياسات إدارة املوارد•

مراجعة األداء السنوية للموظفني ، مع الوثائق •

واملتابعة املناسبة 

تحديث األوصاف الوظيفية •

فرص التطوير املهني•

تطوير وتفعيل برنامج إدارة املتطوعني ودعمهم •

توظيف املتطوعني وتدريبهم واالحتفاظ بهم •

.  وتقديرهم

اعداد وتحديث قاعدة بيانات املتطوعني مع معلومات•

يها االتصال واملهارات واألدوار الرئيسية التي شارك ف

األفراد

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي
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تنفيذ برامج تقييم األداء سنويا 1.

عدد الدورات التدريبية للموظفني 2.

ارتفاع عدد املتطوعني 3.

مؤرشات األداء التشغيلية  االسرتاتيجي الهدف
الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



ادارة املرافق4.

إنشاء لجنة إدارة املرافق والعمل مع الهيئة العامة •

بلللرياضة لتلبية احتياجات املنشأة يف املستق

لطويل وضع إسرتاتيجية الصيانة والتطوير عىل املدى ا•

الحتياجات النادي

لية التأكد من تحديد سعة املنشأة الحالية واملستقب•

واستخدامها يف تخطيط األحداث

مية الحفاظ عىل عالقة قوية وإيجابية مع الجهات الحكو •

املرشفة عىل املرافق 

األهداف التشغيلية  

رفع كفاءة أداء الجهاز

اإلداري واملايل للنادي

4/4

عقد اجتامعات التنسيق مع الجهات الحكومية 1.
املرشفة عىل املرافق  بشكل شهري 

الطارئة تقارير عن تنفيذ خطط الصيانة االستباقية و 2.
وفقا للخطط املعتمدة 

االجتامعات الدورية مع إدارة النادي التخطيط 3.
لألحداث وتقييم جاهزية املرافق 

مؤرشات األداء التشغيلية 
الهدف االسرتاتيجي 

الثالث

ي، ورفع التواصل، رفع إيرادات الناد: يندرج من الهدف االسرتاتيجي الثالث ثالث محاور رئيسية وهي
مستوى األداء اإلداري واملايل

مالمئتها مع األهداف



كيفية قياسها

يتم توضح آلية قياس مؤرشات األداء الرئيسية ضمن تقرير قياس مؤرشات األداء 

لقطات من تقرير 
قياس مؤرشات 

األداء 



األهداف الحالية

يتم إصدار تقرير قياس مؤرشات األداء الرئيسية 

لقطات من تقرير قياس مؤرشات األداء 

2

3

1
رفع اعداد منتسبي 

%  20النادي بنسبة 
من العدد الحايل

ة تقديم فرق تنافسي
عىل جميع 

املستويات للرياضات 
املستهدفة

رفع كفاءة أداء الجهاز 
اإلداري واملايل للنادي

.اجتامع سنوي الستقطاب الكفاءات12اجتامعات التنسيق مع بعض الجهات الحكومية شهريًا بواقع 

.زيارات شهرية10الزيارات التعريفية للمدارس والجامعات واالحياء خالل العام الدرايس بواقع 

.تقارير شهرية حول أعداد املشاركني يف النادي

.من رقم سنة األساس خالل الخمس سنوات% 20زيادة عدد املنتسبني لأللعاب املختلفة بنسبة 

.تقارير متابعة األداء لالعبني من قبل املدربني8

,تقارير عن قياس األداء لالعبني ترصد تطور املستويات8

.إنهاء القضايا القانونية العالقة ضمن املهل القانونية

تقارير شهرية حول التفاعل مع أخبار النادي املنشورة عىل منصات التواصل والقرارات املطلوب اتخاذها لتعزيز التواصل

رعاة جدد بقيمة ال تقل عن مليون ريال2املحافظة عىل العقود الحالية والحصول عىل عدد 

تطوير إطار الحوكمة من خالل رفع ادلة التقييم ضمن املهل النظامية

أو اكرث لفعاليات اجتامعية سنوية ورياضية بحيث تكون لها جهات راعية تحقق إيرادات 2تنظيم 

.تقرير عن الربامج التدريبية لجميع الفئات السنية تسمح برصد التطور عىل األداء8تقارير شهرية بعدد 
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شكراً لكم


