








لألمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز  أمير منطقة القصيم - حفظه الله - 
أدوار كبيرة في دعم وتشجيع الرياضيين والوقوف معهم وتذليل المصاعب التي تواجههم 
من هذا المنطلق ، أصبحت أندية المنطقة أضالع ثابته بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين  

وفي دوري الدرجة األولى بجميع األلعاب واألنشطة والبرامج المختلفة . 

شكرًا من القلب يا أميرنا المحبوب.



قائمة أعضـاء مجلـس إدارة نـادي الرائـد



العز والفخر بأننا أحد أبناء المملكة العربية السعودية بماضيها 
وحاضرها ورؤية مستقبلها بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
ومتابعة  الله،  رعاه  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
مستمرة من ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير 
الله،  حفظهم  سعود  آل  العزيز  عبد  بــن  سلمان  بــن  محمد 
لتنطلق رؤية 0302م ببرامج التحول الوطني 0202 م لتشكل 

بداية مرحلة جديدة في مسيرة المملكة.  
لنكون  للرياضة  العامة  الهيئة  إلى  انتمائنا  في  لنا  شرف  و 
المرسومة  لتحقيق األهداف  الخطط  مساهمين في تطبيق 

من قبل  صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الرئيس العام لهيئة الرياضة 
، والذي يسعى إلى  تعزيز مبادئ وقيم الرياضة لشبابنا ورياضيينا, وزيادة مستوى األداء 
بما يساهم في تحسين وتطوير البيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية  واالنضمام  
التي  االستراتيجية  للخطط  الهيئة  سياسة  مع  وتتوافق  بالرياضة  تتصل  التي  اللوائح  إلى 

تسعى إلى الوصول إلى الخدمات االلكترونية لتقديم خدماتها لوطننا الغالي.  
التقدم  ومواكبة  واالجتماعي  والثقافي  والعقلي  الجسدي  البناء  في  اليوم  نفخر  وإننا 
التقني داخل األندية الرياضية السعودية من خالل برنامج ) الحوكمة ( وكلنا ثقة إلى مستقبل 

أكثر إشراقًا.. ومستقبل تبنيه أيادي سعودية وإنجازات في المحافل الدولية .

كلمة رئيس مجلس اإلدارة :



مجلس  رئيس  برئاسة  بساعة  االنتخابات  نهاية  بعد   ، لــإدارة  األول  االجتماع  بعقد  الرئاسة  مشوار  بدأ 
اإلدارة المنتخب األستاذ / فهد المطوع  وحضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة .

أهم ما تم طرحه باالجتماع 
توزيع المناصب 	 
شرح الخطة المستقبلية للنادي 	 
تحديد االجتماع الثاني لمعرفة برنامج كل عضو والميزانية التقديرية لتلك البرامج 	 
تكليف المدير التنفيذي لعمل هيكل تنظيمي للنادي وخطة استراتيجية لمدة اربع سنوات قادمة.  	 



الفريق األول لكرة القدم  : ) ما تم انجازه ( 
استلمنا تقرير فني تفصيلي من الجهاز الفني للفريق األول  	 
قمنا بعمل مخالصات مع بعض الالعبين الذين تم االستغناء عنهم 	 
قمنا بتجديد عقود الجهاز الفني للفريق وذلك بهدف االستقرار الفني 	 
قمنا بالبحث عن العبين بدال حسب المراكز الذي يحتاجه الفريق 	 
قمنا بتحديد معسكر خارجي للفريق .  	 
قمنا بعالج الالعبين المصابين . 	 
إقامة مجموعة من المباريات الودية وذلك بهدف التجانس ورفع المستوى اللياقي 	 
تم التعاقد مع شركة بتغيير أرضية ملعب الفريق األول 	 
تم حفر بئر وتغيير شبكة الري للملعب 	 
تم تغيير إنارة والشبكة الكهربائية للملعب  	 
تم صيانة جميع مرافق الفريق	 
تم التعاقد مع شركة طبية لالعبين 	 
تم التعاقد مع صالة ومسبح في فندق موفمبيك 	 
تم التعاقد مع شركة مالبس للفريق األول 	 
تم إقامة معسكر داخلي في مدينة الرياض 	 
تم استئجار ملعب مساند حتى االنتهاء من ملعب النادي الرئيسي 	 
تم تجهيز سكن للعزاب والعوائل 	 













المشاركة في تدشين دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين
للموسم الرياضي 2020/2019م
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 اهتمام النادي بالمصابين

 أجراء عملية جراحية لالعب صالح الشهري  في بالبرتغال



 اهتمام النادي بالمصابين

أجراء عملية جراحية لالعب محمد الشريمي في المانيا



الفئات السنية:  

 	PRO قمنا بالتعاقد مع جهاز فني من جنسيات أجنبية تحمل شهادات عالية
قمنا بالتعاقد مع أكاديمية الجفن لمزاولة التدريبات اليومية 	 
قمنا بإصالح ملعب النادي الحالي للفئات السنية 	 
استكملنا جميع متطلبات الفئات السنية ) أشبال - براعم – ناشئين – شباب ( 	 
أقمنا تجمع بمدينة الرياض الستقطاب العبين مميزين للفئات السنية 	 
تجهيز سكن لالعبين الفئات السنية من خارج المنطقة 	 
قمنا بالتعاقد مع إداريين ومساعدين مدربين وطنيين للفئات السنية 	 
وضع خطة استراتيجية للفئات السنية مدتها ثالث سنوات  	 
التعاقد مع شركة لتوفير مالبس لجميع الفئات السنية 	 











النادي لديه مجموعة من األلعاب المختلفة الفردية والجماعية وهي :

سباحة 	 
كرة يد 	 
كرة طائرة 	 
كرة طاولة 	 
لعبة التايكوندو 	 
لعبة الكاراتيه 	 
لعبة المالكمة 	 
درجات 	 
قدرة وتحمل 	 
األلعاب االلكترونية	 

حيث قام النادي باالتي:  
1   -  تعيين مدربين وإداريين وطنيين لبعض األلعاب  

2   -  تجهيز كل لعبة باالحتياجات الخاصة بها 
3   -  توفير صاالت لمزاولة التمارين عليها 

4   -  وضع خطة استراتيجية لمدة ثالث سنوات  
5   -  توفير مالبس لكل لعبة حسب نشاطها  .









مدرب منتخب المالكمة ومسؤول اللعبة في االتحاد السعودي







 المسؤولية االجتماعية
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مشاركات النادي في األفراح واألتراح



مشاركات النادي في األفراح واألتراح



مشاركات النادي في األفراح واألتراح



مشاركات النادي في األفراح واألتراح



مشاركات النادي في األفراح واألتراح



مشاركات النادي في األفراح واألتراح



مشاركات النادي في األفراح واألتراح



مشاركات النادي في األفراح واألتراح



دعم النادي للمنتخبات الوطنية لعام 1441/1440 هـ

المنتخب األول لكرة القدم  
 حسين الشويش  	 
محمد العمري 	 
صالح الشهري	 
محمد السهلي  	 
منتخب الشباب  	 
 مشاري سنيور 	 

منتخب المالكمة 
محمد علي عرار 	 
محمد امان الشبيلي 	 
شهاب قاسم مسعود 	 
بندر حسن حمدي 	 

منتخب الكاراتيه 
 صالح بن إبراهيم القويع 	 
أمجد قاسم مسعود 	 
مشعل صالح المبرك  	 

تفعيل دور الجماهير  
قمنا باإلعالن عن ترشيح رئيسًا  مجلس الجمهور 	 
قمنا بفرز المرشحين وترشيح رئيسًا لمجلس الجمهور	 
تم البحث عن رئيس للرابطة عن طريق مجلس الجمهور 	 
تم تجهيز مجلس الجمهور  	 
تم تجهيز الرابطة 	 















 شراكات  المسؤولية



 شراكات  المسؤولية
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 شراكات  المسؤولية



 شراكات  المسؤولية



 شراكات  المسؤولية



صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
رئيس الهيئة العامة للرياضة السبت الموافق ٢٠١٩/٧/٢٠ عن استراتيجية الهيئة لدعم 
األندية الرياضية. والتي يبلغ الدعم  قيمته ٢٠ مليون ريال، يحصل عليها النادي متى 

ما قام بتطوير منظومة الحوكمة .



تقرير عن الحوكمة 
بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين  وجهود

كبيرة من الهيئة العامة للرياضة
الرائد يوقع أكبر مشروع للحوكمة والقيادة في تاريخه

وقع نادي الرائد مع مكتب رواد الخبرة لالستشارات االقتصادية واالدارية أكبر مشروع في تاريخ الرائد لتطبيق 
الحوكمة اإلدارية في الفترة القادمة الذي بموجبه سيطبق الرائد أعلى معايير التخطيط االستراتيجي والجودة 
الشاملة في جميع أنشطة النادي وعالقته مع أصحاب المصالح متضمنا المشروع اعداد الخطة االستراتيجية 
بعيدة المدى واعداد وتحديث وتطوير النظام الداخلي بالنادي من أنظمة ولوائح وسياسات وإجراءات عمل 
وتجعله  بالنادي  العمل  وتسهيل  والجمهور  العالقة  ألصحاب  الكاملة  الشفافية  تعطى  متكاملة  ونموذجة 
أكثر انسجاما مع رؤية المملكة 2030م ورؤية الهيئة العامة للرياضة التي وضعت تطبيق الحوكمة في جميع 



األندية الرياضية من أولوياتها من خالل الدعم الالمحدود لألندية سواء المباشر او الغير مباشر. 

وفي هذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة النادي األستاذ/ فهد محمد المطوع أن الدعم األكبر 
بالمملكة  الرياضية  األندية  ينقل  سوف  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  من  لألندية  خصص  الذي 
لمصاف األندية المتقدمة رياضيا واداريا. وما مشروع الحوكمة الذي وقعه النادي مع مكتب رواد 
الخبرة لالستشارات اال جزء من توجه المملكة عموما وهيئة الرياضة على وجه الخصوص نحو التخطيط 
قاعدة  إيجاد  خالل  من  بالمملكة  الرياضية  االندية  في  المؤسسي  االداء   مستوى  ورفــع  السليم 
إدارية متينة تجعل العمل باألندية اكثر تنظيما وشفافية لتزيد الثقة بين األندية وأصحاب المصالح 
والجمهور وقدم رئيس النادي الشكر الجزيل باسم كافة منسوبي الرائد لخادم الحرمين الشريفين 
على هذا الدعم الغير مستغرب ولولي عهده االمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز الداعم األول لقطاع الشباب والرياضة والشكر موصول للرئيس العام لهيئة الرياضة 
بالمملكة على جهوده المباركة ووقفاته في تطوير الرياضة السعودية بجميع قطاعتها المختلفة.
في  المثالية  الى  بالنادي  العمل  تنقل  سوف  بالنادي  الحوكمة  تطبيق  قائال  الرئيس  نائب  وتحدث 
األداء والشفافية في التعامالت والوضوح في السلطة والمسؤولية واتخاذ القرارات التي تعتمد 

على األصول العلمية في اإلدارة والتنظيم.
وأشار الرئيس  التنفيذي بالنادي بأن االتجاه نحو العمل المؤسساتي وتطبيق الحوكمة هو ثقافة 
تنظيمية عالية المستوى تبين بوضوح خطوط السلطة والمسؤولية مرتكزة على اللوائح واألنظمة 

السياسات وادلة إجراءات العمل ذات الصلة بالتخطيط والجودة الشاملة.
  كما أكد الرئيس التنفيذي ان اختيارنا لمكتب رواد الخبرة لالستشارات ألعداد مشروع الحوكمة بالنادي 
اإلداريــة واالقتصادية وبما  المكتب من خبرات طويلة في مجال االستشارات  به  يتميز  لما  جاء نظرًا 
الخطط  اعداد  في  الطويلة  الخبرة  أصحاب  المتخصصين  األكاديميين  من  كبيرة  مجموعة  من  يملكه 
االستراتيجية وبناء األنظمة اإلدارية واللوائح والسياسات التي تحدث تغيرًا كبير في مسيرة النادي 

نحو تحقيق اعلى متطلبات الجودة الشاملة.



إدارة  سيحمل  الحوكمة  مشروع  ان  فيها  أكد  بالنادي  االجتماعية  المسئولية  لمدير  إشــارة  وفي 
مجتمع  مع  المستوى  ورفيعة  متينة  عالقة  إيجاد  في  كبير  دور  بالنادي  االجتماعية  المسئولية 
المنطقة واالفراد والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والخيرية متمنيا ان يكون الرائد من رواد 

المسئولية االجتماعية على مستوى األندية الرياضية بالمملكة 
وأخيرا تحدث المشرف العام على مكتب رواد الخبرة لالستشارات 

الله صالح الشتيوي الشريك االستراتيجي للنادي بان المكتب سيعمل بكامل طاقاته  الدكتور/ عبد 
على اعداد خطة استراتيجية بعيدة المدى تعتمد على دراسة مسحية للبنيتين الداخلية والخارجية 
التي من خاللها يستطيع فريق  والتحديات  والفرص  القوة والضعف  للوقوف على موطن  للنادي 
العمل بناء خطة استراتيجية شاملة تنظم العمل بالنادي لسنوات قادمة تقوم على رؤية ورسالة 
واهداف تتوافق مع متطلبات الهيئة وتنال استحسان محبي الرائد شاكرُا إدارة النادي على اختيار 
المكتب شريكًا استراتيجيًا لهذا المشروع الكبير  متمنيا ان يقدم المكتب مع النادي خطة عمل تتوافق 

مع متطلبات الهيئة وتتوافق مع تطلعات المجتمع ومحبي  النادي بجميع فئاته.






















