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رئيس مجلس اإلدارة
فهد بن سعد بن نافل

ســـنٌة أخرى تمضي على هذا الكيان العظيم 
حملـــت فيـــه الفـــرح لعّشـــاق الزعيم.. ســـنٌة 
كان الذهـــب خاللهـــا هو المطلـــب، واإلنجاز 
هـــو العنـــوان األبـــرز لمســـيرة هـــذا الكيان، 
الـــذي حّلـــق بعيـــًدا بأمجـــاده وبطوالته منذ 
تأسيســـه وحّتى يومنا هذا.. ســـنٌة كان لدعم 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، وســـمو ولي عهده األمين صاحب 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان نائب 
رئيس مجلـــس الوزراء وزير الدفـــاع -حفظهما 
أثٌر بالغ  اهلل- واهتمامهما بالقطـــاع الرياضي 
مـــن خالل مـــا حّققتـــه رياضتنا ومـــا انعكس 
علـــى ألعـــاب النـــادي ونشـــاطاته بمختلف 
الفئـــات العمريـــة عبـــر الدعم غير المســـبوق 
الرشـــيدة -حفظها  القيـــادة  تقّدمـــه  الـــذي 
اهلل- للقطـــاع الرياضـــي، الذي يشـــهد تطوًرا 
بعملـــه صاحب  الشـــغوف  بقيادة  ملحوًظـــا 
الســـمو الملكـــي األمير عبدالعزيـــز بن تركي 

الفيصل وزيـــر الرياضـــة -حفظه اهلل-

هذه الســـنة التي اختتمناهـــا بتحقيق العديد 
واســـتحداث  واإلنجـــازات  البطـــوالت  مـــن 
وتأســـيس إدارات.. حرصنـــا خاللهـــا علـــى أن 
يواصـــل الهـــالل زعامتـــه، وأن يبقـــى الفرح 
مالزًمـــا لعّشـــاقه مـــن خـــالل العمـــل على 
المؤسســـي  التميـــز اإلداري والعمل  تحقيق 
بمـــا يعود بالنفـــع على النادي عبـــر الوصول 
إلـــى االمتياز المرجو في مختلف النشـــاطات 
والماليـــة  اإلداريـــة  والجوانـــب  واأللعـــاب 
واإلعالميـــة  والتنظيميـــة  واالســـتثمارية 
والتســـويقية؛ ليســـتمر الهالل أنموذًجـــا رائًدا 
في رياضـــة وطننا الغالي ومثـــااًل يحتذى به 

علـــى األصعـــدة كافة. 

ونتطلـــع فـــي نهاية هـــذه الســـنة أن تحمل 
الســـنة الجديدة الفرح لعّشـــاق الهـــالل، وأن 
يســـتمر الهالل زعيًما ببطوالته وإنجازاته، وأن 
نحّقـــق نحن كمنظومـــة عمل مـــا تصبو إليه 
الهـــالل فـــي مختلـــف المجاالت،  جماهيـــر 
وفـــي الختام أتقّدم بالشـــكر الجزيـــل لكافة 
العامليـــن والالعبيـــن فـــي النـــادي على ما 
بذلـــوه من جهد مـــن أجل إســـعاد الجماهير، 
ونتطلـــع أن نواصـــل العمل؛ ليســـتمر الهالل 

زعيًمـــا على األصعـــدة كافة.

سنة عنوانها الذهب

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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الرئيس التنفيذي
م.عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع

عملنـــا فـــي اإلدارة التنفيذيـــة خالل الســـنة 
الماضيـــة علـــى تنفيـــذ كافـــة المتطلبـــات 
الهـــالل  نـــادي  أهـــداف  إلـــى  والوصـــول 
وتحقيق اســـتراتيجيته عبر خطـــط وبرامج كان 
لهـــا الـــدور البالغ فـــي الوصول إلـــى التميز 
اإلداري المرجو، الـــذي كان ثماره العديد من 
البطـــوالت واإلنجازات التـــي حّققتها ألعاب 
النـــادي في مختلف فئاته ونشـــاطاته.. عمٌل 
كان عنوانـــه اإلخـــالص، وحروفـــه التكامل، 
وصفحاتـــه اإلنجـــاز..  أبطالـــه منظومة عمل 
دأبـــت أن تحّقـــق كل هـــدٍف يضعـــه مجلس 
اإلدارة في كل ســـنة جديدة، وقوده جماهير 
هذا الكيـــان العظيم، ومكانتـــه التي تدفعنا 
فـــي كل يوم إلـــى بـــذل المزيـــد؛ لمواصلة 
ريـــادة هذا النـــادي في مختلـــف المجاالت. 

ســـعادتنا هـــذه الســـنة تحّققـــت مـــن خالل 
إنجـــازات وكفـــاءة إداريـــة وماليـــة وّثقتهـــا 
وشـــهدت عليها وزارة الرياضـــة؛ لتضع أمامنا 
هدًفـــا آخر يرســـمه مجلـــس اإلدارة خطوطه 
العريضة تميـــٌز جديد، ومواصلـــة الريادة على 
األصعـــدة كافة؛ حّتـــى نحّقق مـــا تصبو إليه 
جماهير هـــذا الكيـــان العظيـــم، ونواصل ما 
دأب عليـــه منـــذ تأسيســـه وحّتى اليـــوم عبر 
جهود فـــرق عمل أقدم لها الشـــكر واالمتنان 
على ما بذلته وســـتبذله خالل السنة الجديدة 
مـــن جهد وعمل متواصل يشـــار إليـــه بالبنان.

التمّيز في مختلف 
المجاالت.. هدٌف تحّقق

كلمة الرئيس التنفيذي
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حقـــق نـــادي الهـــالل الســـعودي العديـــد مـــن 
اإلنجـــازات الرياضيـــة خـــالل العـــام الســـابق تتمثـــل بــــ

)2021 - 2020(

أبرز إنجازات النادي الرياضية

بطوالت على مستوى 
كرة القدم

بطوالت على مستوى 
االسكواش

بطوالت على مستوى 
الريشة الطائرة

44
88

44
بطوالت على مستوى 

كرة التنس

بطوالت على مستوى 
كرة الطاولة

5544
بطوالت على مستوى 

الكاراتيه

11
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بطولة على مستوى 
األلعاب المائية

بطولة على مستوى 
التايكوندو

بطوالت على مستوى 
ألعاب القوى

44

11

33
بطوالت على مستوى 

كرة الطائرة

3030
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استراتيجية النادي
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األهداف المستقبلية

األهداف المستقبلية الرياضية
يعمل النادي باتجاه أهدافه المســـتقبلية ويقوم بتســـخير امكاناته وقدراته للوصول 
إليهـــا مـــع مراجعـــة دوريـــة للمســـتهدفات المرتبطة بـــكل هدف، ففـــي المجال 
الرياضي، يســـعى النادي إلى أن يبقـــى في طليعة  األندية الســـعودية والخليجية 
واآلســـوية في مجال كـــرة القدم بتحقيق البطـــوالت في مختلـــف الدرجات لكرة 
القـــدم، كما يهـــدف النادي إلى الريـــادة في األلعـــاب المختلفة مـــن ناحية تنوع 
األلعـــاب والدرجـــات المنطوية تحـــت كل منها، وإضافـــة ألعاب جديـــدة كل عام، 
كمـــا أن من أهـــم أهداف النـــادي هو اســـتقطاب وتنميـــة المواهب ســـواء من 
خالل الفئات الســـنية لكـــرة القدم واأللعـــاب المختلفة أو من خـــالل األكاديميات 
التي سيتوســـع النادي فـــي افتتاحها في مدينـــة الرياض ومن ثـــم خارجها، إضافة 

إلـــى األكاديميات النســـائية لكرة القـــدم ومن ثم مختلـــف األلعاب.

األهداف المستقبلية اإلدارية
ومن النواحـــي اإلدارية فإن النادي يهدف لمواصلة الســـير نحو التميز المؤسســـي 
والحوكمـــة الفعالـــة وتطوير الهيـــكل التنظيمـــي وتوظيف الكفـــاءات المؤهلة 
وتدريبهـــا وتمكيـــن المرأة من العمـــل في الوظائـــف المحورية بالنـــادي للوصول 
إلـــى فريق عمـــل مميـــز واحترافي يتمكن مـــن تأديـــة المهام وتحقيـــق األهداف 
فـــي بيئة حوكمة عاليـــة متوافقة مع متطلبات اســـتراتيجية دعـــم األندية. كما أن 
من أهـــداف النادي مواصلة مشـــروع التحـــول الرقمي الذي بدأ منذ ســـنوات عن 
طريـــق تحويل أعمـــال النادي إلـــى بيئة رقمية وابتـــكار طرق عمـــل جديدة تتحدى 
أســـلوب العمـــل التقليدي بتقديـــم حلـــول مختلفة تمكن مـــن اســـتغالل الموارد 

المتاحة إلنجـــاز أعمال أوســـع من قبل.

األهداف المستقبلية المالية
أمـــا علـــى صعيـــد مالية النـــادي، فإن مـــن أهـــم األهـــداف المســـتقبلية للنادي 
هو تحقيـــق االســـتدامة المالية بحيث يكـــون النادي قادر مســـتقباًل علـــى الوفاء 
بالتزاماتـــه التشـــغيلية والتزاماتـــه التجارية والرياضيـــة، وتحقيق الوفـــورات المالية 
التـــي تمكنه من االســـتثمار وزيادة العوائد االســـتثمارية، كما يهـــدف النادي إلى 
تنمية إيراداته من خالل ابتكار شـــراكات واســـتثمارات نوعية عبر ذراعه االســـتثماري 
والتســـويقي )شـــركة نادي الهالل االستثمارية(، ويســـعى النادي كذلك إلى تعزيز 
كفـــاءة اإلنفـــاق بحيث يتـــم تحقيق المنافـــع األعلى علـــى النفقـــات التي يقوم 
بســـدادها النـــادي، وتنظيـــم عمليـــات الشـــراء بوضع السياســـات المناســـبة وبناء 
قاعـــدة بيانـــات الموردين وتأهيلهم، كما يهـــدف النادي إلى تعزيـــز قيمة العالمة 
التجاريـــة الخاصـــة به محليـــًا ودوليًا بمـــا يحقق له عوائد اســـتثمار العالمة بشـــكل 

مرتفـــع ويعزز مـــن موارده.
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التحديات

التحديات التي تواجه نادي الهالل

التحديات التي أثرت على الرياضة السعودية

واجـــه نـــادي الهالل الســـعودي كغيره مـــن األندية المحليـــة والعالميـــة تحديات 
هددت مـــن نجاح واســـتقرار النادي خالل العـــام المنصرم. قد يكون أحـــد أبرز هذه 
التحديـــات في الوضـــع الراهن هو أثـــر جائحة كورونـــا على المســـتويين الرياضي 
والمالـــي. فقـــد تمثل هـــذا التحدي فـــي مـــدى االلتـــزام باالجـــراءات االحترازية 
لمواجهـــة الجائحـــة وفـــي المحافظـــة علـــى أعـــداد وكفـــاءات الفئات الســـنية 
والمواهـــب فـــي النادي أثنـــاء الجائحة، والقلق الذي ســـاد تلك الفتـــرة حول حالة 
اســـتمرار األنشـــطة الرياضية المعمول بها مـــن عدمه. كما كان للجائحة آثار ســـلبية 
كبيـــرة المســـت الفريق األول لكـــرة القدم فـــي بطولـــة دوري أبطال آســـيا بعد 
تفشـــي حاالت اإلصابة بفيـــروس كورونـــا واســـتبعاد الفريق من البطولة بســـبب 

الحالـــة في ذلـــك الوقت.

أمـــا على المســـتوى المالـــي فقد كان أثـــر الجائحة التـــي واجهها رعاة وشـــركاء 
النـــادي واألزمة االقتصادية التـــي مروا بها أثـــرت على مداخيل وإيـــرادات النادي 
التجارية بشـــكل مباشـــر، وكان لذلك أثر مباشـــر علـــى عملية االلتـــزام بالمصروفات 

لها. المخطط  والميزانيـــة 

يمثـــل محـــور الحوكمة تحدي آخـــر على المســـتوى اإلداري للنادي، فبعـــد البداية 
بنتيجـــة متدنيـــة في نتائـــج الحوكمة التابعـــة لمبادرة دعـــم األنديـــة الرياضية، قام 
النـــادي بعمـــل تصحيح فـــوري علـــى جميـــع المســـتويات اإلدارية داخـــل النادي 
لتحســـين وتطوير الخطط واالســـتراتيجيات والسياســـات واإلجـــراءات ذات العالقة 

وتفـــوق النـــادي منذ ذلـــك الوقت في جميـــع نتائـــج الحوكمة فـــي المبادرة.

وبمـــا يخـــص التحديـــات التـــي واجهت الرياضـــة الســـعودية ككل خالل الموســـم 
الماضي، فقـــد كانت آثار جائحة كورونا على المســـتويين الرياضـــي والمالي عالية 
ومؤثـــرة على جميع األندية الســـعودية. تأثـــر دوري كأس األمير محمد بن ســـلمان 
للمحترفيـــن في فتـــرات التوقـــف الكبيرة التـــي حصل إضافـــًة إلى األثر المباشـــر 
علـــى إيـــرادات األندية فـــي أيـــام المباريـــات وانعـــدام وتوقف بعـــض المداخيل 

الخاصـــة بذلك اليـــوم مثل تذاكـــر المباريات. 
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مؤشرات األداء

مؤشر األداء 
الرياضي في كرة 

القدم

البطوالت 
المحققة لأللعاب 

المختلفة

معدل تحويل 
المواهب إلى عقد 

احترافي

قيمة العالمة 
التجارية
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نتائج التقييم 
الذاتي لحوكمة 
األندية السعودية

حجم التبرعات 
التي ساهم 

النادي بجمعها 
للقضايا اإلنسانية

إجمالي اإليرادات 
المتكررة من قبل 

النادي

معدل نفقات 
النادي
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مؤشرات األداء

مؤشر األداء الرياضي في كرة القدم

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يقيس مدى 
تحقيق النادي للبطوالت 

الخاصة بكرة القدم 
للفريق األول

التعريف
الريادة في
كرة القدم

)محلًيا ودولًيا(

الهدف االستراتيجي

نقاط

وحدة القياس

10/8.2

خط األساس

10/8.1

الوضع الحالي

10/8.1

مستهدف موسم 
2024/2025
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مؤشرات األداء

البطوالت المحققة لأللعاب المختلفة

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يقيس مدى 
تحقيق النادي للبطوالت 

الخاصة باأللعاب المختلفة 
وعلى جميع الفئات

التعريف

الريادة في 
األلعاب المختلفة

الهدف االستراتيجي

نقاط

وحدة القياس

54.8

خط األساس

65.1

الوضع الحالي

65

مستهدف موسم 
2024/2025
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معدل تحويل المواهب إلى عقد احترافي

المؤشر

اتجاه المؤشر

يقيس المؤشر نسبة 
الالعبين بفئة الشباب الذين 

يوقعون عقود احترافية 
داخل أو خارج النادي

التعريف

استقطاب وتنمية 
المواهب

الهدف االستراتيجي

%

وحدة القياس

%15

خط األساس

%20

الوضع الحالي

%35

مستهدف موسم 
2024/2025

مؤشرات األداء
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نتائج  التقييم الذاتي لحوكمة األندية السعودية

المؤشر

اتجاه المؤشر

يقيس المؤشر درجة 
الحوكمة المحققة 
في التقييم الذاتي 

للحوكمة

التعريف

حوكمة
فّعالة

الهدف االستراتيجي

درجات

وحدة القياس

3.07

خط األساس

6.35

الوضع الحالي

7.0

مستهدف موسم 
2024/2025

مؤشرات األداء
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حجم التبرعات التي ساهم النادي بجمعها 
للقضايا اإلنسانية

المؤشر

اتجاه المؤشر

مؤشر يستهدف قياس 
المساهمة التقريبية 

للتبرعات واإلعانات التي 
يقوم النادي بالمشاركة 

بجمعها

التعريف

ترسيخ دور النادي 
في دعم القضايا 

االجتماعية واالنسانية

الهدف االستراتيجي

ريال

وحدة القياس

200,000

خط األساس

200,000

الوضع الحالي

5,000,000

مستهدف موسم 
2024/2025

مؤشرات األداء
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إجمالي اإليرادات المتكررة من قبل النادي

المؤشر

اتجاه المؤشر

مؤشر يستهدف قياس 
قيمة اإليرادات تحت تحكم 
النادي المحققة من قبل 

النادي بشكل سنوي

التعريف

تنمية االيرادات 
والعوائد االستثمارية

الهدف االستراتيجي

ريال

وحدة القياس

62.2 مليون

خط األساس

99.8 مليون

الوضع الحالي

100 مليون

مستهدف موسم 
2024/2025

مؤشرات األداء
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مؤشرات األداء

معدل نفقات النادي

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يركز على 
قياس النفقات التي تتم 
بشكل سنوي ومقارنتها 

باإليرادات المتحققة

التعريف

تعزيز كفاءة 
اإلنفاق

الهدف االستراتيجي

%

وحدة القياس

120.8

خط األساس

95

الوضع الحالي

100

مستهدف موسم 
2024/2025

مؤشرات األداء
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مؤشرات األداء

قيمة العالمة التجارية

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يقيس 
القيمة السوقية 
للعالمة التجارية

التعريف

تعزيز قيمة 
العالمة التجارية 

)محليًا ودوليًا(

الهدف االستراتيجي

ريال سعودي

وحدة القياس

غير محدد

خط األساس

غير محدد

الوضع الحالي

غير محدد

مستهدف موسم 
2024/2025

مؤشرات األداء
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الحوكمة والكفاءة المالية
الرياضيــة  األنديــة  دعــم  اســتراتيجية  تهــدف 
2021 إلــى تطويــر وتطبيــق أعلــى معاييــر 
اإلداريــة  األعمــال  تنظيــم  نحــو  الحوكمــة 
ــر  ــاءت معايي ــث ج ــة، حي ــي األندي ــة ف والمالي
االســتراتيجية  كالتالــي؛  الحوكمــة  تطويــر 
والقيادة لوضع اســتراتيجية النادي واإلشــراف 
علــى تنفيذهــا، والهيكلة اإلداريــة والموظفين 
المناســب مــن  التنظيمــي  الهيــكل  لتطويــر 
المالــي  اإلشــراف  بجانــب  أكفــاء،  أعضــاء 
الكفــاءة  لجنــة  تهــدف  كمــا  والتشــغيلي. 
ــر  ــة بالمعايي ــد األندي ــان تقي ــى ضم ــة إل المالي
المحــددة التــي تركــز علــى إدارة التكاليــف 
بفعاليــة وكفــاءة، وأن تكــون أولويــة الصــرف 
لتســديد رواتــب الالعبيــن والوفــاء بااللتزامــات 
ذات الصلــة؛ لتجنيــب األنديــة القضايــا الدوليــة 
والعقوبــات المرتبطــة بهــا، ووضــع ضوابــط 
لصــرف المبالــغ المحققــة فــي نظــام النقــاط 
ــة,  ــات المختلف ــن الرياض ــا ضم ــدد لصرفه المح
ــات  ــة االلتزام ــديد كاف ــة تس ــترطت اللجن واش
الماليــة حتــى 30 أبريــل 2021 والتــي تشــمل 
ــن  ــن والموظفي ــن والمدربي ــة لالعبي ذمــم دائن
ــا صــادرة  ــة مســتحقات قضاي ــة الرياضي واألندي
بهــا قــرارات نهائيــة, كمــا اشــترطت اللجنــة 
ــد  ــون موع ــب” وأن يك ــة أي روات ــدم جدول “ع
تقديــم المســتندات قبــل 10 أيــام قبــل إغــالق 
فتــرة التســجيل الصيفيــة القادمــة, مــع األخــذ 
ــز  ــى حــدة. وتمي ــة عل ــت كل فئ ــار توقي باالعتب
نــادي الهــالل بحصولــه علــى شــهادة الكفاءة 
ــه  ــالل تحقيق ــن خ ــن م ــن متتالي ــة لعامي المالي
والمتعلقــة  المذكــورة  المتطلبــات  كافــة 
ــي  ــة والت ــاءة المالي ــة والكف ــة األندي بحوكم

ــي: ــا يل ــى م ــتملت عل اش

- اإلجراءات القياسية:
الرواتــب,  كشــوفات  تجهيــز  إجــراء  تشــمل 
والميزانيــة الســنوية والمدفوعــات المصرفيــة 
الجــدد  الموظفيــن  وتدريــب  والتوظيــف 
والتحصيــل  والترقيــة  التقييــم  واإلجــراءات 

أخــرى. إجــراءات  و  والعقــود 

- إعداد منهجية و دليل اإلجراءات 
والعمليات التشغيلية في النادي:

جميــع  خاللهــا  مــن  وحصــر  النــادي  حــّدد   
المهــام األساســية التــي يتــم تنفيذهــا وأبرزهــا 
ــة  ــة والميزاني ــط المالي ــم والخط ــداد القوائ إع
ومتابعــة التحصيل واإليرادات واإلشــراف على 
العهــد، وتطويــر المنشــئات الطبيــة، وإعدادات 
متعلقــة بالمركــز اإلعالمــي وتطويــر وتحســين 

المواقــع والخدمــات الرقميــة، وإدارة شــؤون 
الفــرق وتوفيــر المســتلزمات واإلشــراف علــى 
المواهــب واألكاديميــات، وتنســيق الفعاليات 
بالنــادي،  الخاصــة  والمناســبات  واألنشــطة 
تحديــد  تــم  حيــث  اإلجــراءات  مــن  وغيرهــا 
اإلدارة الداخليــة المســؤولة عــن كل إجــراء، 
التشــغيلية  والعمليــات  اإلجــراءات  واعتمــاد 

ــا وتطبيقه

- اعتماد دليل السياسات 
وإجراءات والعمليات التشغيلية 

الخاصة باإلدارات الداخلية 
اإلدارة  القانونيــة,  اإلدارة  الماليــة,  )اإلدارة 
ــات  ــي , إدارة الخدم ــز اإلعالم ــة , المرك الطبي
المشــتركة , إدارة كــرة القــدم , إدارة األلعــاب 
المختلفــة , والعالقــات العامــة (, حيــث تــم 
ــة  ــراءات المطلوب ــة اإلج ــذ كاف ــاد وتنفي اعتم
متطلبــات  لسياســة  وفقــا  إدارة  كل  مــن 

الحوكمــة.

- اعتماد الهيكل التنظيمي لنادي 
الهالل 

ــة واألقســام  ــادي اإلدارات التنفيذي اعتمــد الن
تــم  حيــث  اإلدارات،  هــذه  تحــت  المندرجــة 
اســتحداث إدارتــي )االمتثــال وإدارة المخاطــر( 

و )المراجعــة الداخليــة( 

عن إدارة االمتثال وإدارة المخاطر:
ومراجعــة  بالسياســات،  االلتــزام  متابعــة 
االلتــزام بعمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر، 
المتعّلقــة  األنظمــة  متابعــة  إلــى  إضافــًة 
بالجهــات الســيادية والرقابيــة )وزارة الرياضــة، 
بالرياضــات  المتعلقــة  التنظيميــة  والهيئــات 

المختلفــة(

عن إدارة المراجعة الداخلية:
إجــراء مراجعــات شــاملة ومجدولــة ألعمــال 
مراجعــة  وإجــراء  أقســامه،  بجميــع  النــادي 

للتقاريــر الماليــة

حول األنظمة المستحدثة؟
نظام االتصاالت اإلدارية

نظام الموارد البشرية



02
تاريخ النادي 

ونشأته



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020

22 
للهـــالل قصـــة ال تنتهـــي مـــع البطـــوالت 
أشـــبه  شـــيقة  تأســـيس  حكايـــة  وللهـــالل 
باإلعجـــاز .. طويلة .. لكنهـــا عظيمة وال يمكن 
لنـــا أن نضيـــف إليهـــا أو نختزلهـــا وال يمكن 
ســـردها إال مـــن خـــالل مصادرهـــا .. الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بن ســـعيد ) أبو مســـاعد ( شـــيخ 
الرياضيين مؤســـس الهالل وأحد رواد الحركة 
الرياضيـــة يروي القصـــة التي انتقلـــت .. من 
الخيـــال إلـــى الحقيقـــة .. ومـــن الحلـــم إلى 
الواقع، يقـــول: كانت البدايـــة صعبة.. كادت 
أن تعصـــف بفكـــرة الهـــالل .. كنت أســـتفيد 
مـــن تجـــارب الســـنوات العشـــر الماضية عند 
تأســـيس الشـــباب عام 1367هــــ كان مجرد 
انتســـابك للرياضة نهاية مؤســـفة. لقد انسقنا 
إلى هذا العمـــل بمحض إرادتنـــا وبإيماننا أن 
الرياضة تعادل السياســـة ، كان سالحنا وقتئذ 
الحكمـــة القائلـــة ) أعقـــل النـــاس أعذرهـــم 
للنـــاس ( كنا ال نطلـــب مـــااًل ألن المال في 

ذلـــك الوقت شـــحيح جدًا .

أوقـــف الفريـــق وكان اســـمه “األولمبـــي“ 
وأخـــذت عليـــه التعهـــدات بعـــدم مزاولـــة 
النشـــاط الرياضـــي بحجـــة أن الرياضة مضيعة 
للوقت. عـــاد “ األولمبي “ يبني نفســـه عامًا 
كامـــاًل بحذر وخـــوف وغياب عـــن   اللقاءات 
فـــي مباريـــات وديـــة أو خيرية مـــع األندية 
األخـــرى خاصـــة المهمـــة منهـــا كالشـــباب 
واألهلـــي بالريـــاض رغـــم كثـــرة مطالبـــات 

تلـــك األندية بمالقـــاة “ األولمبـــي “  إال أنه 
رفضهـــا ومن هـــذه الخطابات مـــا هو مؤرخ 
1377/10/10هــــ  و  1377/8/2هــــ  فـــي 
و1377/10/18هــــ  و1377/10/14هــــ 
و1378/6/15هــــ و 1378/7/23هــــ وبقي 
يســـتعد فـــي تماريـــن قويـــة ومكثفـــة مع 
التخطيط لمســـتقبل أفضل بعـــد أن انضم إليه 
عدد كبير مـــن الالعبين معظمهـــم من نادي 
الشـــباب الذي بدأت فيه االســـتقاالت تزداد 
يومـــًا بعد يـــوم حتى وصلت إلـــى ما يقارب 
نصف الفريـــق ، إال أن نادي الشـــباب لم يتأثر 
بذلك لكثرة المنتســـبين له في تلـــك الفترة .

وقد ضـــم “ األولمبـــي “ عددًا مـــن الالعبين 
منهـــم : مبارك عبدالكريم وهـــو أفضل العب 
وهـــّداف مـــن الطـــراز األول ، وصالـــح جابـــر 
أفضل صانـــع ألعـــاب وهداف وصالـــح أمان 
مـــن أفضل المدافعيـــن بالمملكـــة ، ومحمد 
كامـــل الملقب “الكـــوش” جناح أيســـر ممتاز 
وهـــداف وعبدالرحمن بن مـــوزان أفضل جناح 
أيمن في وقته ، ويوســـف خيـــر اهلل “الدينمو 

“ وغيرهـــم كثير..

الموافـــق  1377/3/21هــــ  األربعـــاء  يـــوم 
1957/10/16م ولـــد نـــادي األولمبي وبعد 
عام وشـــهرين بالتمام والكمال عدل اســـمه 
وبأمـــر ملكـــي كريم مـــن مدينـــة قرية حيث 
لـــه  أعـــد  مخيـــم  جاللته متواجد فـــي  كان 

تاريخ النادي ونشأته
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من ســـمو أمير الكويـــت بدعـــوة كريمة من 
سموه وســـبق أن رفعت األســـماء المقترحة 
لجاللتـــه وهـــي ثالثـــة أســـماء ) اليمامـــة – 
الوحـــدة – الهـــالل ( وقبـــل إطـــالع جاللتـــه 
علـــى مـــا رفعـــه رئيـــس األولمبـــي ســـافر 
جاللته فوردت البـرقـيــــة رقــــم ) 381 ( في 

1378/5/21هــــ مـــن الشـــنطة – قرية.

لـــم تكن البدايـــة بإدارة متعددة األســـماء بل 
كانـــت األمور اإلداريـــة وحتى الفنيـــة وأيضًا 
الماليـــة تـــدار كلها من قبل مؤســـس ورئيس 
النادي وحتى شـــهر صفر من عـــام 1380هـ 
تقريبـــًا عندمـــا تقدم عـــدد من الشـــخصيات 
الهالليـــة بتبرعهـــم باالنضمـــام إلـــى النادي 
لمعاونـــة مؤسســـه فيمـــا أوكل إليهـــم من 
عمل فتشـــكل أول مجلـــس إدارة للنادي من 

عدد مـــن هـــؤالء المتقدمين.

وبعـــد مضي ســـنوات قليـــل على تشـــكيل 
الفريـــق، اســـتطاع النـــادي وضـــع بصماتـــه 
بإحـــرازه أول بطولة رســـمية وتحقيقه بطولة 
كأس الملك فـــي عـــام 1962م لتكون تلك 
باكـــورة ألقـــاب توجت نـــادي الهـــالل زعيمًا 
األندية الســـعودية على اإلطالق، واســـتعاد 
كأس الملـــك فـــي عـــام 1965، بعـــد فوزه 
بـــركالت الترجيح علـــى نادي االتحـــاد. ومع 
الســـعودي  للـــدوري  الفعليـــة  االنطالقـــة 
76-1977 تـــوج الهـــالل بـــأول ألقابـــه في 

بطولـــة الـــدوري بإحـــرازه 20 نقطة.

ويحظـــى تاريـــخ الهـــالل بمحطاتـــه متعددة 
فـــي مقراتـــه، حيـــث ســـبق لـــه أن اســـتقر 
في ســـبعة مقـــّرات بمدينـــة الريـــاض، بدأت 
من بيـــت طينـــي في حـــي الظهيـــرة، عام 
1370هـ، ثـــم انتقل إلى مقر مجـــاور له بعد 

تزايـــد عـــدد الالعبيـــن، وفي عـــام 1380هـ 
انتقل إلـــى مقـــره الثالث بالقرب من شـــارع 
الوزيـــر بالريـــاض ولـــم يمكـــث فيه ســـوى 
عـــام واحـــد، قبـــل االنتقـــال إلى مقـــر أكبر 
ويجـــاوره أرض خصصـــت لأللعـــاب المختلفة 
مثل الســـلة والطائـــرة، تال ذلـــك مقرين في 
نهايـــة الثمانينـــات الهجريـــة احتـــوت علـــى 
صالـــة لألفالم وقاعـــة للمحاضـــرات الثقافية 
والنـــدوات الشـــعرية، قبل أن ينتقـــل الهالل 
إلـــى مقـــره الحالـــي فـــي حـــي العريجاء، 
والـــذي شـــيدته الحكومـــة الرشـــيدة، وفق 
أعلـــى المعاييـــر الرياضيـــة، ويتضمن مالعب 
متعـــددة لكافـــة األلعـــاب الرياضيـــة إضافة 
إلـــى قاعـــات ومســـرح ومعســـكر داخلـــي 
ألعضـــاء الفـــرق الرياضيـــة، ويحظـــى الهالل 
فـــي  نـــادي  أول  كونـــه  الســـبق  بقصـــب 
المملكة يســـتأجر ملعًبا يخـــوض عليه مبارياته 
الرســـمية، عندمـــا اســـتأجر في عـــام 2017 
اســـتاد جامعة الملك ســـعود، واســـتطاع أن 
يحقق نقلة اســـتثمارية وتســـويقية من خالل 
االســـتفادة من إيـــرادات الملعب وتســـويق 
المقاعـــد والمرافق بطريقة تواكـــب األندية 
العالميـــة، وهو مـــا يعتزم النـــادي البدء في 
مشـــروع يؤمن اســـتادًا رياضيًا تعـــود ملكيته 
للنـــادي من أجـــل اســـتثمار كافـــة مرافقه 

بشـــكل يعود بالنفـــع علـــى النادي.

وعلـــى مـــدار 63 عاًمـــا مـــرت منذ تأســـيس 
مئـــات  تحقيـــق  اســـتطاع خاللهـــا  الهـــالل، 
األلقـــاب ســـواء على مســـتوى كـــرة القدم 
بمختلـــف فئاتهـــا العمرية، أو على مســـتوى 
مـــن خالل  واســـتطاع  الجماعيـــة،  األلعـــاب 
الفريـــق األول لكـــرة القـــدم مـــن تحقيـــق 
شـــعبية جارفة على مســـتوى جغرافي كبير 
من خـــالل تحقيـــق 61 بطولة رســـمية، في 
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مقدمتها بطولة كأس المؤســـس التي تقام 
كل 100 عـــام، إضافة إلـــى 9 ألقاب لبطولة 
كأس الملـــك، و13 لقًبـــا لبطولة كأس ولي 
العهـــد، ومـــن ضمنهـــا ســـبعة ألقـــاب على 
مستوى القارة اآلســـيوية، و17 لقبًا للدوري 
األميـــر  لـــكأس  بطـــوالت  و6  الســـعودي، 
فيصل بن فهد، وكأســـين للســـوبر السعودي، 
وبطولة كأس الســـوبر الســـعودي المصري، 
وحقـــق مرتان بطولـــة كأس األندية الخليجية 
العربيـــة  األنديـــة  كأس  ومثلهـــا  األبطـــال، 
األبطال، إلى جانـــب كأس الكؤوس العربية، 
النـــادي  ويفتخـــر  العربيـــة،  النخبـــة  وكأس 
بتحقيقـــه اإلنجـــاز األكبر المتمثـــل في كأس 
مؤســـس هذه البـــالد المباركـــة المغفور له 
الملـــك عبدالعزيـــز طيـــب اهلل ثـــراه، ومن ثم 
التأهـــل مرتـــان إلـــى بطولـــة كأس العالـــم 
لألنديـــة، إضافة إلـــى نيل المركـــز الرابع في 

2019م. العالم لألنديـــة  بطولـــة كأس 

قـــد أنجب الفريـــق األول لكرة القـــدم بنادي 
الهـــالل الســـعودي عددًا من أشـــهر الالعبين 
والعربيـــة  الســـعودية  الكـــرة  تاريـــخ  فـــي 
واآلســـيوية أمثـــال صالـــح النعيمـــة وفهـــد 
المصيبيـــح ويوســـف الثنيان وســـامي الجابر 
ونـــواف التميـــاط أفضـــل العـــب في آســـيا 
موســـم 2000 وخالـــد التيمـــاوي ومحمـــد 
الســـابق  الســـعودي  المنتخب  الدعيع حارس 
والمهاجـــم ياســـر القحطانـــي الـــذي حصل 
علـــى جائزة أفضل العب في آســـيا موســـم 
2007 مـــن قبـــل االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
القدم ومحمد الشـــلهوب الـــذي حقق جائزة 
ثالث أفضل العب في آســـيا موسم 2006م 
من قبـــل االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، 
كمـــا لعـــب له عـــدد مـــن النجـــوم األجانب 

مثل روبرتـــو ريفلينو قائد المنتخـــب البرازيلي 
التونســـيان نجيـــب اإلمـــام وعلي  الســـابق، 
الكعبـــي اللذان شـــاركا فـــي نهائيات كأس 
العالـــم 1978 م، كما مثل الهـــالل عدًدا من 
النجوم الذين مّثلـــوا منتخباتهم الوطنية مثل 
الزامبي أليجا ليتانا، والمصري أشـــرف قاسم، 
الروماني  ويلهامســـون،  كريستيان  السويدي 
ميريل رادوي، البرازيلي تياجـــو نيفيز، والليبي 
التايـــب وغيرهم من الالعبيـــن، إضافة  طارق 
إلـــى نجـــوم الفريـــق الحاليين ســـواء كانوا 
الســـعوديين أو المحترفيـــن األجانـــب الذين 
يعـــدون من أعمـــدة من منتخباتهـــم الوطنية 
ســـابقا أو حاليـــًا وشـــاركوا في منافســـات 
للمنتخبـــات  العالـــم  كأس  مثـــل  كبـــرى 
واألنديـــة، مثل عبداهلل المعيـــوف، والكوري 
جانـــق هيون، وياســـر الشـــهراني، وســـلمان 
الفرج، وســـالم الدوســـري، والبيروفي أندريه 
كاريلـــو، واإليطالـــي سيباســـتيان جيوفينكو، 
والكولومبـــي كويالر، والفرنســـي بافتيمبي 

النجوم. غوميـــز، وغيرهم مـــن 

كمـــا أنجبـــت األلعـــاب المختلفة عـــدًدا من 
األســـماء البـــارزة فـــي تمثيل الهـــالل، ففي 
كرة الطائـــرة، يعد من أبرز مـــن مثلوا الفريق 
مـــن الســـعوديين، فـــواز المســـعد، وخالـــد 
الطويـــل، وفهد الحريشـــي، وماجـــد التويم، 
وعبـــداهلل الراعـــي، عبداللطيـــف العـــرادي، 
خليـــل  البخيـــت،  أحمـــد  المكاونـــي،  ياســـر 
حجي، يحيـــى حنش، إضافة إلـــى المحترفين، 
جاســـم،  ومحمـــد  علـــي  رضـــا  البحرينيـــان 
والروســـي  الصافـــي،  حمـــدي  والمصـــري 
بمعيـــة زمالئهم  اســـتطاعوا  ســـكوف حيث 
مـــن تحقيق العديد مـــن البطـــوالت المحلية 
والخليجيـــة والعربيـــة والقاريـــة فـــي تاريـــخ 
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اللعبة مـــع الهالل، وكذلك الحـــال في لعبة 
كـــرة الســـلة الذي اســـتطاع تحقيـــق العديد 
مـــن البطـــوالت علـــى مســـتوى المملكـــة 
والخليـــج، ويعـــد أبرز مـــن مثلـــوا الهالل في 
هـــذه اللعبـــة،  عبـــداهلل بخيـــت –رحمه اهلل- 
وعبدالرحمـــن غـــالم، وعبدالرحمـــن المقـــرن، 
وعبدالعزيـــز الحميدان، خالد الســـماري، محمد 
طاهـــر، فهـــد الحجيـــري، عبدااللـــه المقرن، 

التركي.  وتركـــي 

وعلـــى صعيد ألعـــاب الدفـــاع عـــن النفس، 
بـــرزت ألعاب الهـــالل “التايكونـــدو، الكاراتيه،  
فـــي تحقيـــق العديد مـــن البطـــوالت، ويعد 
أبـــرز من مثـــل الهـــالل فـــي تلـــك اللعبتين،  
خالد الدوســـري، عبدالرحمن الدويســـان، فهد 
الدويســـان، منصور الشبعاني،  محمد العنزي، 

وفـــي لعبـــة الكاراتيـــه: د.إبراهيـــم القناص، 
د.إبراهيم المنصـــور، مجدي الصحاف، عبداهلل 
البلوشـــي –رحمه اهلل- رائد هوســـاوي، عماد 
رياض هوســـاوي،  المالكي،  ثامـــر  المالكي، 
فهد الخثعمـــي، أما في لعبة االســـكواش، 
فيبـــرز فـــي تاريـــخ اللعبـــة بالنـــادي كل من  
ناصـــر الهويـــدي، وبنـــدر العتيبـــي، ونايـــف 
بورقـــه، ومشـــعل بورقـــه، وفي لعبـــة كرة 
المضـــرب، يبرز بـــدر المقيل، وفيصـــل الربدي، 
وعبدالرحمـــن ومســـاعد العـــزام، كما حظيت 
ألعـــاب القـــوى في النـــادي باهتمـــام بالغ 
انعكس عليـــه تحقيق العديد مـــن البطوالت.

وفيما يلـــي قائمة أبرز بطـــوالت الهالل في 
مختلف األلعـــاب بفئاتها الســـنية على مدى 

النادي: تاريخ 

كافة الفئاتأولأولمبيشبابناشئينبراعمالمجموعاللعبةم

11142220362كرة قدم 1

871111559كرة طائرة 2

27155115كرة سلة 3

2234582كرة طاولة4

9161151212تنس5

23756889714السكواش6

12811123903كاراتيه7

1135154053تايكوندو8

422155416سباحة9

431211191ألعاب قوى10

501301الريشة الطائرة11

90628175267440428المجموع
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أ. فهد بن سعد بن نافل
رئيس مجلس إدارة النادي

أ. سليمان بن ناصر الهتالن

أ. فيصل بن عبدالمحسن الغشيانأ. فهد بن عبداهلل المفرج
أمين مجلس اإلدارة

أ. سلمان بن احمد التويجري

أعضاء مجلس إدارة النادي

د. سلطان بن حسن بن سعيد

تنصيب واعتماد مجلس اإلدارة  2019م
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تتكــون الجمعيــة العموميــة مــن أعضــاء ال يقــل عددهــم عــن ضعــف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة و 
تنقســم العضويــات الــى: أعضــاء ذهبيــون و أعضــاء عاديــون. 

نصت الالئحة األساسية لألندية باالختصاصات التالية ألعضاء الجمعية العمومية:	 
يحــق للجمعيــة العموميــة مناقشــة مجلــس اإلدارة عــن أدائــه وفــق اإلجــراءات الــواردة بالالئحــة 	 

األساســية لألنديــة.
المصادقة على تعيين مراقب للحسابات )المدقق الخارجي(.	 
ــوزارة بطلــب الموافقــة 	  ــادي أو مســّماه ورفعهــا لل ــر شــعار الن اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتغيي

عليهــا.
النظــر فــي اقتراحــات أعضــاء الجمعيــة العموميــة ومــا أبــدي فــي شــأنها مــن قبــل مجلــس إدارة 	 

النــادي واتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا. 

دور الجمعية العمومية 
وقائمة بأعضائها الذهبيين

صاحب السمو األمير
فهد بن محمد بن عبداهلل

صاحب السمو الملكي األمير
سعود بن تركي بن فيصل

صاحبة السمو الملكي األميرة
نوف بنت هذلول بنت عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي األمير
مشهور بن طالل بن عبدالعزيز

األستاذ
سلطان بن عبدالعزيز العبيكان

األستاذ
حمد بن حمود الحماد

الدكتور
ناصر بن عبداهلل الموسى

األستاذ
سلطان بن محمد الزاهد

األستاذ
عبداهلل بن إبراهيم العمري

األستاذ
حمد بن موسى المالك

األستاذ
عبداللطيف بن عمر العمري

المدرب
رازفان لوشيسكو

صاحب السمو الملكي األمير
الوليد بن طالل بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي األمير
خالد بن طالل بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي األمير
عبداهلل بن مساعد بن عبدالعزيز
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رئيس مجلس 
اإلدارة

مجلس اإلدارة شركة الهالل

الم�اجعة الداخليةالرئيس التنفيذي

لجنة المكافآت والحوافزاللجنة التنفيذية

لجنة الم�اجعةلجنة االس�ثمار

القانونية
االم�ثال وإدارة 

المخاطر

المركز اإلعالمي

العالقات العامةالط�ية

كرة الطاولة�نس

كرة الطائرةكرة السلة

ف��ق ت-19الف��ق األول

اإلحت�اف 
والت�اخيص

استقطاب وإدارة 
المواهب/األكاديميات

المحاسبة 
والتقا��ر

التخطيط 
المالي

الخ��نة
كا�ا�يهسكواش

األلعاب سباحة
اإللكت�ونية

تايكوندوجودو

ألعاب القوىالد�اجات

��شةرفع األثقال

المركز 
الرقمي

الموارد البش��ة 
والشؤون اإلدا��ة 

الهندسة والخدمات 
المساندة

كرة القدماأللعاب المختلفةالخدمات المشتركةالمالية

الهيكل التنظيمي
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أ. سليمان بن ناصر الهتالن
المدير التنفيذي للمالية

أعضاء اإلدارات العليا

م. عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع
الرئيس التنفيذي

أ. فهد بن عبداهلل المفرج
المدير التنفيذي لكرة القدم

أ. عبداإلله بن سعد المقرن
المدير التنفيذي لأللعاب المختلفة

أ. منصور بن فهد األحمد
المدير التنفيذي للخدمات المشتركة
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ية
مال

 ال
رة

دا
اإل

المدير التنفيذي لإلدارة أ. سليمان الهتالن
المالية

مدير اإلدارة الماليةخالد قسم

مدير إدارة التخطيط الماليصالح الصانع

مدير إدارة المحاسبة والتقارير محمود الخولي

أمين الصندوقمحمد حبليل
ية

مال
 ال

رة
دا

اإل

المدير التنفيذي لكرة القدمأ. فهد المفرج

مـسـاعـد المدير التنفيذي خالد المغيربي
لكرة القدم

مدير الفريق األولسعود كريري

مدير إدارة االحتراف سامي العسكري
والتراخيص

مدير فريق ت - 19سعد المنصور

مدير استقطاب وإدارة جوزيف االمينوس
المواهب/األكاديميات

ة 
جع

مرا
ال

ية
خل

دا
ال

المراجع الداخليعبدالرحمن الزهراني

ت 
قا

عال
 ال

رة
دا

إ
مة

عا
ال

مدير إدارة العالقات العامةعلي الحمادي

ة 
دار

وإ
ل 

تثا
الم

ا
طر

خا
لم

ا

مسؤول االمتثال وإدارة خالد الكثيري
المخاطر

ة 
دار

اإل
ية

ون
قان

مدير اإلدارة القانونيةإبراهيم المفرجال

مستشار اإلدارة القانونيةأ. سلمان الغنام

كة
شتر

لم
ت ا

ما
خد

 ال
رة

دا
المدير التنفيذي للخدمات . منصور األحمدإ

المشتركة

نائب المدير التنفيذي أ. خالد عسيري
للخدمات المشتركة

مدير اإلدارة الهندسية خالد الشهري
والخدمات المساندة

مدير المركز الرقميهاني الغفيلي

مدير الموارد البشرية تماضر سليمان النصيب
والشؤون اإلدارية

كة
شتر

لم
ت ا

ما
خد

 ال
رة

دا
إ

المدير التنفيذي لأللعاب أ. عبداإلله المقرن
المختلفة

مساعد المدير التنفيذيمحمد بن جويعد

مشرف كرة السلةصالح الخليفي

مشرف الكاراتيهخالد الحبجر

مشرف سكواشعبداهلل بورقه

مشرف تنسعمر السويدان

مشرف رفع األثقالمحمد مجرشي

مشرف األلعاب القوىشاكر العصيمي

مشرف الدراجاتعبداهلل الشهراني

مشرف كرة الطائرةفهد آل رفده

مشرف جودوعبداهلل المالكي

مشرف الطاولةعبدالعزيز المطيري

مشرف الريشةفهد القاسم

مشرف سباحةعبدالرحمن الدوسري

مشرف التايكوندومشعل االسمري

ي
الم

إلع
ز ا

رك
لم

ا

مدير المركز اإلعالميهشام الكثيري

نائب مدير المركز اإلعالميعبدالعزيز العتيق

مشرف تصوير الفيديو واالنتاجعبدالرحمن الربيعة

مسؤول حسابات التواصل عبدالمحسن المحيسن
االجتماعي

مشرف أخبار الفئات السنيةعلي الحصنان

مشرف أخبار األلعاب المختلفةفيصل العتيق

مشرف تحرير إنجليزيفواز الدوخي

مشرف أخبار إدارة الناديعبدالعزيز الثنيان
و الفريق األول

مصمم جرافيكسعالء القعاري

أعضاء اإلدارات العليا
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أعضاء اإلدارات العليا

ية
طب

 ال
رة

دا
اإل

مدير اإلدارة الطبيةد. مبارك المطوع

مساعد مدير اإلدارة الطبيةأحمد محروس

منسق إداري طبي قسم عبدالرحمن الحوباني
كرة القدم

منسق طبي قسم األلعاب سفير الخثعمي
المختلفة

ة 
رك

ش
ي ل

يذ
نف

الت
س 

رئي
ال

ية
مار

ستث
اال

ل 
هال

الرئيس التنفيذي لشركةأ. سلطان آل الشيخال
نادي الهالل االستثمارية

سكرتير تنفيذي للرئيس فراس محمد
التنفيذي

ة 
ولي

سؤ
لم

وا
ق 

وي
س

الت
ة 

دار
إ

ية
اع

تم
الج

مدير التسويق والمسؤولية محمد المشرفا
االجتماعية

مسؤولة المسؤولية لينا العصيمي
االجتماعية

ت 
ليا

عم
 ال

رة
دا

مدير العملياتهشام اللحيدانإ

مسؤول العملياتفهد الحميدي

ير 
طو

ة ت
دار

إ
ال

عم
األ

مدير تطوير األعمالسعد المنيف

ة 
دار

إ
يع

شار
لم

ا

مديرة المشاريعالعنود السويد
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أ. سليمان بن ناصر الهتالن

أعضاء اإلدارات العليا

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

أ. فهد بن عبداهلل المفرج

م. عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع أ. فهد بن سعد بن نافل
رئيس مجلس إدارة النادي

أ. فيصل بن عبدالمحسن الغشيانأ. سلمان بن احمد التويجري

أ. سليمان القهيدان
) مختص مالي من خارج مجلس اإلدارة (

عبداهلل بن باز
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أ. فهد بن سعد بن نافل

أ. سلطان بن عبدالعزيز آل  الشيخأ. سليمان بن ناصر الهتالن

د. سلطان بن حسن بن سعيد

أ. محمد العيسى
) مختص في مجال االستثمار من خارج مجلس اإلدارة (

أعضاء اإلدارات العليا

لجنة االستثمار
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أعضاء اإلدارات العليا

لجنة المكافآت و الحوافز

أ. فهد بن سعد بن نافل

أ. سليمان بن ناصر الهتالن أ. فهد بن عبداهلل المفرج

م. عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع
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األلعاب الرياضية لنادي الهالل السعودي

الكاراتيه

التنس

كرة 
الريشة

االسكواش

كرة
قدم

كرة 
طاولة

كرة 
الطائرة

لعبة 
األثقال
لعبة 

األثقال
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الدراجاتالتايكوندو

الرياضات 
اإللكترونية

ألعاب 
القوى

كرة 
السلة

األلعاب 
المائية

الجودو

الدراجات

الرياضات 
اإللكترونية
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ــة  ــق الفريــق األول لكــرة القــدم خــالل الســنة الماضي حّق
:2021  -  2020

كأس خادم الحرمين الشريفين 	 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين	 
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين	 

كرة القدم | الفريق األول



خط الدفاع

أمير كرديياسر الشهراني

جانغ هيون سو محمد جحفلي

متعب المفرجعلي آل بليهي

خط الوسطحراسة المرمى

سالم الدوسري

جوستافو كويالر

مداهلل العليانمحمد البريك

سلمان الفرج

ناصر الدوسري

عبداهلل الجدعاني

نواف الغامدي

عبداهلل المعيوف

حبيب الوطيان



خط الهجوم

عبداهلل الحمدان

بافيتمبي غوميز

خط الوسط

محمد كنو

هتان باهبري

لوسيانو ڤييتو

أندري كاريلو

فواز  الطريس

حمد العبدان

عبداهلل عطيفسيبيستيان جوفينكو

صالح الشهري
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عدد السنواتالتاريخنوع العمليةالالعبم
24/07/202تجديد عقدبافيتيمبي غوميز1
26/07/203تجديد عقدنواف الغامدي2
26/07/203تجديد عقدحمد العبدان3
26/08/203تجديد عقدناصر الدوسري4
13/10/202تجديد عقدعبداهلل البيشي5
13/10/203تجديد عقدبندر وحيشي6
13/10/202تجديد عقدمعاذ فقيهي7
13/10/202تجديد عقدنواف المفرج8
13/10/202تجديد عقدعبدالرحمن الدخيل9

13/10/203تجديد عقدناصر بن هدود10
13/10/203تجديد عقدمحمد القحطاني11
13/10/203تجديد عقدسعد الناصر12
13/10/203تجديد عقدسطام الروقي13
13/10/203تجديد عقدفهد األسمري14
25/10/202تجديد عقدمحمد الكنيدري15
25/10/202تجديد عقدناصر السبيعي16
11/12/203تجديد عقدعبداهلل عطيف17
14/01/214تجديد عقدياسر الشهراني18
20/01/214تجديد عقدسلمان الفرج19
27/01/213تجديد عقدعبداهلل رديف20
27/01/212تجديد عقدأحمد آل جبيع21

انتقاالت فريق كرة القدم بنادي الهالل

 خالل الفترة من 2020/07/01 إلى 2021/06/30

شراء عقد

عدد السنواتالتاريخنوع العمليةالالعبم
23/07/204توقيع العقدصالح الشهري1
14/10/204توقيع العقدفواز الطريس2
21/10/205توقيع العقدحبيب الوطيان3
25/10/204توقيع العقدلوسيانو فييتو4
10/12/204توقيع العقدحمد اليامي5
21/01/214توقيع العقدمداهلل العليان6
26/01/215توقيع العقدعبداهلل الحمدان7
10/05/213توقيع العقدموسى ماريغا8



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
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حقــّق فريــق الهــالل لكــرة القــدم تحــت ســن 19 عاًمــا 
بطولــة الــدوري الســعودي الممتــاز

كرة قدم | فئة ت - 19



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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أسماء العبي فئة تحت 19 سنة لكرة القدم 
للموسم الرياضي ) 2020 - 2021م (

المشاركاتاإلسمم
15عبداهلل يحيى البيشي1
12عمر محمد الجوير2
20نواف سعد المفرج3
16سعد فهد الناصر4
28عبدالرحمن عبداهلل الدخيل5
18عبداهلل خالد القباني6
26أحمد فهد آل جبيع7
29ناصر محمد السبيعي8
26تركي فهد المطيري9

18نواف عبدالعزيز العريفي10
20عبداهلل ماجد المطيري11
10أحمد هادي مرزوق12
21محمد نايف الخيبري13
23بندر حسن وحيشي14
21معاذ عبدالعزيز فقيهي15
29ناصر ماجد الهدهود16
29سطام حسن الروقي17
13عبدالملك عبداهلل الدويسان18
10مؤيد قاسم شراحيلي19
29فهد سعد األسمري20
21محمد حمد القحطاني21
21عبداهلل سعد آل مفرح22
10حمد عبدالعزيز العمري23
3حمود حماد الدوسري24
12عبدالرحمن حسن الزهراني25
5عبداهلل عبدالعزيز الزهراني26
29مصعب فهد الجوير27
30عبداهلل هادي رديف28
29محمد دخيل اهلل الدوسري29
5فيصل سعد األسمري30
3مشعل محمد المطيري31
4محمد أحمد القصير32
10مشعل خالد الدوسري33
20عبداهلل بندر زيد34
3تميم حامد الغامدي35
24محمد علي برناوي36
9حامد عبداهلل يوسف37
0ابراهيم سعد الجوير38



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
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كرة قدم | فئة ت - 17



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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أسماء العبي فئة الناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم 
للموسم الرياضي ) 2020 - 2021م (

المشاركاتاإلسمم
30ناصر مهدي مفلح1
29محمد بندر زيد2
29أسامة علي الروبيعة3
28عبداهلل تركي الصويلح4
28سعد مشعل الدوسري5
27فهد زياد سعد6
27مبارك عبدالرحمن الراجح7
25كريم اشرف احمد8
23رياض علي االسمري9

23نايف زياد سعد10
23جمعان إسحاق هارون11
22صالح علي برناوي12
22يونس عبدالكريم شنقيطي13
22عبداهلل علي كعبي14
20فراس محمد المطيري15
17تركي مشهور الغميل16
16حسام محمد طالبي17
15انس مبارك الزهراني18
13فيصل سعد االسمري19
13خالد حزام سفياني20
12راكان مساعد القحطاني21
11محمد أحمد القصير22
10عبداهلل بندر زيد23
9مشعل خالد الدوسري24
9ريان مبارك شراحيلي25
9فيصل عبدالعزيز النويصر26
8مشعل محمد المطيري27
8طالل رياض الشبيلي28
8احمد متعب العنزي29
8عبداهلل فهد الجمعان30
7محمد بندرالموتان31
7علي خير اهلل مهداوي32
7عبداهلل عيسى الدوسري33
6احمد عبدالرحمن خليف34
6حامد عبداهلل يوسف35
4ياسر عبداهلل الشمري36
3علي محسن  االحمدي37
1ضاوي ناصر العتيبي38
1خالد معيض الشهري39
1محمد فهد العنزي40



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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كرة قدم | فئة ت - 15



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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أسماء العبي فئة البراعم تحت 15 سنة لكرة القدم 
للموسم الرياضي ) 2020 - 2021م (

المشاركاتاإلسمم
15راكان عبدالمحسن جمعان1
15علي خير اهلل مهداوي2
15أحمد متعب العنزي3
15طالل منصور العتيبي4
14عبدالعزيز ماجد هدهود5
14سعد خالد المطيري6
14طالل رياض الشبيلي7
13عبدالسالم علي برناوي8
13فهد محمد فالته9

13حسن محمد المنهالي10
13حمد أحمد اليسر11
13سلمان غرسان الشهري12
12عبداهلل علي هوساوي13
12محسن احمد زين14
11سعد محمد الخرعان15
11عبداالله سعيد الغامدي16
11عبدالمجيد مبارك الشمري17
11عبدالرحمن محمد شراحيلي18
11عمر أحمد اليسر19
10تركي مشهور الغميل20
9إبراهيم طالل همالن21
7عبدالرحمن إبراهيم الدوسري22
5بهيان بسام القحطاني23
5سعود محمد هارون24
4محمد عبداهلل محيش25
3مهند فهد الدوسري26
3عبداهلل محمد اللويمي27
3عبدالرحمن إبراهيم موزان28
2حامد عبداهلل يوسف29
1صالح علي برناوي30
1سفيان محمد سحاري31
1أحمد محمد الغامدي32
1علي جابر حكمي33
0زيد محمد الدوسري34
0راكان مشعل التميمي35
0رائد سعد الدوسري36
0فهد عمر الغامدي37
0عمر خالد القحطاني38



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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كرة قدم | فئة ت - 13



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
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أسماء العبي فئة البراعم تحت 13 سنة لكرة القدم 
للموسم الرياضي ) 2020 - 2021م (

المشاركاتاإلسمم
18نواف محمد هزازي1
18مختار علي برناوي2
18علي جابر حكمي3
18محمد سعيد الدعيدع4
18سيف محمد باصلوح5
18حسن محسن هزازي6
18فارس احمد القحطاني7
18ماجد محمد عطيف8
17كندر بدر فالته9

17احمد عبدالعزيز بن حميد10
17خالد ابراهيم محمد11
17عبدالملك محمد القحطاني12
15خالد عمر اللحيان13
15بدر محمد هبه14
14بدر عبدالعزيز البيشي15
14فهد عبداهلل الغامدي16
13عبدالرحمن يحيى عبده17
13طالل عمر بامسعود18
12نواف سالم الدوسري19
11سليمان محمد سحاري20
10رائف محمد العبالن21
9فهد احمد الجريد22
5راكان ضيف اهلل حارثي23
4الوليد خالد الشبعاني24
3سلطان شاكر بن عليان25
3سطام محمد المساعد26
3عبداالله وليد دغار27
1عبدالعزيز يوسف المطيري28
1ماجد حسن بقاشي29
0عبدالعزيز سلطان الصاهود30
0فيصل خالد الحربي31
0نايف سلطان بن شويرخ32
0عبدالعزيز محمد عسيري33
0رائد منصور الصبران34



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020

53 

كرة الطائرة | الفريق األول

الدوري الممتاز لكرة الطائرة	 
بطولة النخبة لكرة الطائرة	 

أسماء العبي الفريق األول 
لكرة الطائرة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
احمد عبدالرحمن منصور البخيت1
نواف عبدالرحمن منصور البخيت2
عبدالرحمن راشد عبيد الدوسري3
فهد محمد علي مسعود4
موفق مسعود سعيد المطيري5
بدر محمد عبدالرحمن سعيدان6
سلطان عبداهلل علي االختر7
حسن عبداهلل محمد وثالن8
عبداهلل حسن عبداهلل الزهراني9

عائض ناصر سعد الدوسري10
اسامه رضي باسلوم الزهراني11
عبداهلل محمد ناصر المسعري الدوسري12
وليد فهد نافع العتيبي13
اليخا ندرو ريزوجو نزاليس14
ابراهيم سلمان عبداهلل المعيقل15
سعود راشد سالم المعمري16
كايو ريبيرو17
ماركو فوكاسينوفيتش18



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020

54 

كرة الطائرة | فئة الشباب

الدوري الممتاز لكرة الطائرة	 

أسماء العبي فئة الشباب لكرة 
الطائرة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
فيصل احمد محمد شاهلي1
احمد يحي سالم مجرشي2
طالل احمد محمد محبوب3
نواف احمد حاضري مقافي4
ثويني خالد عبدالرحمن جنيح5
عبداهلل محمد عبداهلل فقيهي6
منصور بندر جمعان سعد7
سعد فاضل محمد الشهري8
محمد مكين حديد المسرحي9

سامر حسن حويس يحيي10
ابراهيم حسن ابراهيم ميال11
حمود عبداهلل محمد الغامدي12
محمد ابراهيم ياسين الخريزي13
عبدالرحمن عامر محمد الشهري14
محمد ناصر سعد الدوسري15



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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كرة الطائرة | فئة الناشئين

اإلسمم
مشعل بدر عبدالرحمن بن سعد16
خالد حسين علي شراحيلي17
سعد فرحان حمد الحبابي18
ياسر خالد عمودي مسعود19
ابراهيم محمد عيسي كعبي20
معاذ احمد يحيي كعبي21
مشعل منديل محمد االسود22
نايف خالد عبداهلل الغامدي23
غالي عون يحيي البيشي24
البراء صالح صالح القاسم25
محمد بطي ظافر الدوسري26
فاهد محمد عبيد البيشي27
يزيد محمد محمد زيلع28
سعد يحي حسن زيلع29
تركي عيسي عبداهلل عتيق30

أسماء العبي فئة الناشئين 
لكرة الطائرة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
خالد محمد عيسي مجرشي1
مصطفى احمد بن محمد الجاري2
سليمان سامي غانم الغانم3
محمد مفرح حسن النجعي4
معتز علي يحيي صيرم5
غسان عون يحيي البيشي6
سعيد علي علي كعبي7
سعود عبدالعزيز ابراهيم القعيط8
عقيل ابراهيم ياسين الخريزي9

يحي بخيت حسين الشمراني10
عبداهلل بالخير عبداهلل الشهري11
خالد احمد محمد شاهلي12
اسامه بخيت حسين الشمراني13
مانع سعد مساعد السهلي14
عبداالله مفرح حسن النجعي15



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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كرة الطائرة | فئة البراعم

مهرجــان براعــم الكــرة الطائــرة 	 
لمنطقــة الريــاض

أسماء العبي فئة البراعم لكرة 
الطائرة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
يزن فواز محسن العقيلي1
عبدالعزيز مثيب مفلح السبيعي2
رشيد سعد مساعد السهلي3
عبداهلل فهد علي قايد4
البراء حسن معتوق حجي5
مبارك محمد مبارك المسعودي6
خالد سعد حزام الدوسري7
عبداهلل سلمان يحي نخيفي8
احمد سلمان يحي نخيفي9

معاذ علي حسن الحريصي10
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل دهل11
مساعد عيسي عبداهلل بن عتيق12
معاذ عبدالمحسن عبداهلل الشاطري13
عبدالعزيز محمد احمد شراحيلي14
سالم فهد مفلح القحطاني15
سلمان فهد مفلح القحطاني16



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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كرة السلة | الفريق األول

أسماء العبي الفريق األول 
لكرة السلة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
عبدالرحمن عبداهلل محمد الدوسري1
فيصل عبداهلل محمد الدوسري2
زيد محمد احمد العباس3
عادل فهد عبداهلل الدوسري4
عبداهلل جمعان سعيد اليامي5
وحيد عادل عطيه فقيهي6
خالد موسي يحي سفياني7
ناصر محمد ناصر العبسي8
زكريا محمد محمد هوساوي9

مبارك منديل محمد االسود10
صفوان محمود ابكر محمد11
فواز عبداالله فهد المطرف12
محمد ابراهيم حمد السويلم13
الوليد ابراهيم حمد السويلم14
عبدالرحمن غازي احمد مجرشي15
علي فهد محمد الخزيم16
ريكي دياريكو ليان يونج17
لؤي محمد الهادي رودسلي18



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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كرة السلة | فئة الشباب

أسماء العبي فئة الشباب لكرة 
السلة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
مشاري فيصل عبداهلل جبران1
محمد عبداهلل علي العتيبي2
احمد غازي احمد مجرشي3
رائد راجح حمد الدوسري4
عبداهلل محمد سعد المطيري5
فيصل صالح بنجر الدوسري6
محمد حامد علي موباي7
سيف ماجد علي القرني8
عابدين مصطفى اسحاق سلطان9

فهد خالد يعقوب فالته10
محمد عثمان خير عمر11
عبدالمجيد احمد محمد الصباغ12
عبداالله عبدالغني عبدالرحمن المدني13
عبدالمحسن ماجد محمد مصطفي14
سلمان عايد سالم العجمي15
الغازي الخير16
علي حمدان سعد البيشي17
جاسر اسماعيل احمد مجرشي18



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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كرة السلة | فئة الناشئين

اإلسمم
عبداهلل خالد عبداهلل باشه16
محمد خالد عبداهلل باشه17
نواف زياد محمد حراب18
سعود عبداهلل معطش البيشي19
صالح ابراهيم عبداهلل البيشي20
نواف بدر سعد الشمري21
عبدالعزيز مطر عبداهلل المطيري22
عبداهلل سعود محمد ابوسن23
ماركوس لويس - نون24
فارس زيد حمد عضيب25
عبدالمجيد احمد محمد هزازي26

أسماء العبي فئة الناشئين 
لكرة السلة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
سلطان احمد محمد الجوفي1
مهدي ساحب عبده مكبش2
صالح احمد محمد الجوفي3
راكان حسين ابراهيم زيدان4
زياد عزام سعيد سعد5
سطام عزام سعيد سعد6
فهد فيصل بشير سالم7
تركي خالد عبيد الدوسري8
رائد محمد سعد المطيري9

محمد علي معطش البيشي10
سعد هادي صفير جحفلي11
سامي فهد سامي عبداهلل12
عمر عبده علي هزازي13
اسماعيل متعب اسماعيل الزهراني14
راييين كريستوفر  تيمان15



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
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الريشة الطائرة | الفريق األول

الوســـطى 	  المنطقة  بطولة 
للريشـــة الطائرة

أسماء العبي الفريق األول 
للريشة الطائرة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
معاذ سعيد ناصر ال عبيد1
عبداهلل عبدالرحمن حامد الحارثي2
نواف محمود حسين الغامدي3
معاذ صالح سعيد الغامدي4
نايف زهير علي الغامدي5



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2021 / 2020
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الريشة الطائرة | فئة الشباب

للريشـــة 	  المملكـــة  بطولـــة 
الطائـــرة

الوســـطى 	  المنطقة  بطولة 
للريشـــة الطائرة

أسماء العبي فئة الشباب 
للريشة الطائرة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
عبداهلل عبداالله عبداهلل الغامدي1
فارس تركي عبداهلل الغامدي2
عبدالرحمن عبداهلل جمعان الزهراني3
قصي خالد علي الغامدي4
نواف عبداهلل علي الغامدي5



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
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الريشة الطائرة | فئة الناشئين

الوســـطى 	  المنطقة  بطولة 
للريشـــة الطائرة

أسماء العبي فئة الناشئين 
للريشة الطائرة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
مهند محمد صالح الغامدي1
عبدالرحمن زهير علي الغامدي2
عبداهلل خالد علي الغامدي3
نواف يوسف علي الغامدي4
علي عبداهلل جمعان الزهراني5

أسماء العبي فئة البراعم
اإلسمم
خالد محمد صالح الغامدي1
ثامر محمد صالح الغامدي2
يزن يوسف علي الغامدي3
تركي فيصل حامد الغامدي4
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التنس | الفريق األول

البطولة الفردية لألندية	 
بطولة المملكة ابطال المناطق	 
البطولة الفردية لألندية	 

         )فئة الـشـبـاب(

أسماء العبي الفريق األول 
للتنس للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
نواف عبدالرحمن محمد السلطان1
عبدالرحمن بسام سليمان العزام2
بدر محمد عبدالرحمن العمران3
مساعد بسام سليمان العزام4
يزيد زامل عبدالرحمن الصغير5
محمد شكري محمد الصغير6
مالك عبدالعزيز راشد السلولي7
فيصل عبدالعزيز صالح الربدي8
صالح عبدالعزيز حمد الصقير9

سليمان قاسم سليمان القاسم10
سيار رياض عبدالرحمن الجبر11
محمد هاني محمد الفايز12
راكان سعد محمد القعود13
عبدالعزيز حسام عطا البيوك14
عبالعزيز محمد عوده الغبين15
فيصل عبدالعزيز سعد السلولي16
مشاري ناصر علي البريدي17

أسماء العبي فئة الشباب 
اإلسمم
ابراهيم عمر ابراهيم السويدان1
نواف عمر ابراهيم السويدان2
طارق مازن عبدالرزاق الرميح3
عبداللطيف موسي عبداللطيف المبرزي4
علي فيصل علي الفوزان5
عبداهلل فيصل علي الفوزان6
تركي بندر حمود الحربي7
عامر بندر حمود الحربي8
سليمان احمد سليمان المسفر9

عبداهلل وليد عبداهلل السلمي10
مهند مشرف احمد الشهري11
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التنس | فئة الناشئين

البطولة الفردية لألندية	 

أسماء العبي فئة الناشئين 
للتنس للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (
اإلسمم
نواف فهد عبالعزيز القاضي1
نواف سعيد سعود بني علي2
فهد سعيد سعود بني علي3
سطام توفيق يحي معافا4
عبدالعزيز بندر عبدالعزيز القبيسي5
نواف ممدوح عبداهلل الدخيل6
سعود مشعل فلحان العتيبي7
عاصم وليد عبيد العتيبي8
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الكاراتيه | الفريق األول

بطولة المملكة المفتوحة	 
بطولة المملكة للمجموعات	 
بطولة المملكة للكاتا	 
بطولة المملكة للمجموعات	 

        )فئة الـشـبـاب(
بطولة المملكة للكاتا	 

        )فئة الـشـبـاب(
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أسماء العبي الفريق األول 
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
ماجد صالح عبدالعزيز الخليفه1
عماد محمد عضهه المالكي2
عبدالهادي محمد عيضه المالكي3
فهد عطيه سعد الخثعمي4
تركي عطية سعد الخثعمي5
عتيق علي مهدي القرني6
عبداهلل عبده محمد مباركي7
طارق علي محمد حامدي8
منصور ناصر منصور مبارك9

مسفر ظافر مسفر االسمري10
بدر فهد سعود الحريش11
حاتم ناصر فهاد البيشي12
بدر مانع فهد العتيبي13
سعود عبدالعزيز بشير البشير14
راجح عمودي موسي الناشري15
ابراهيم يحيي ابراهيم نانتومي16
حراج ابراهيم فهيد الرشيدي17
فراج راجح بركوت الناشري18
نواف محمد عيضه المالكي19
طارق هادي غريب الشهري20
محمد حزام عبداهلل المالكي21
موسي حسن يحي سفياني22
محمد ناصر حماد الدوسري23
نواف عمودي موسي الناشري24
عيسي عمودي موسي الناشري25
محمد ابراهيم عثمان الحميضه26
عزام محمد غزاي المطيري27

الشــباب  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
عبداهلل مطلق عبداهلل المالكي1
نوفل مجدي عبدالرحمن السيد2
ريان هادي غريب الشهري3
سند حسن يحي سفياني4
مهند ناصر يحيي حكمي5
نواف سلمان يوسف الجريد6
ابراهيم جاسم محمد المرزوق7
عبداهلل سعيد غرم اهلل المالكي8
غسان محمد جده المنقري9

احمد عبدالرحمن سعيد المالكي10
ماهر عبداهلل فارس العتيبي11
احمد حزام عبداهلل المالكي12
مطلق فرج فراج العتيبي13
مؤيد ناصر يحي حكمي14
اسامه حمد ابراهيم الكثيري15
طالل بدر حسن جاري16
عبدالرحمن عمودي موسي الناشري17
فراس بدر حسن جاري18
ظافر عبداهلل علي هزازي19

أســماء العبــي فئــة الناشــئين 
اإلسمم
محمد مجدي عبدالرحمن السيد1
صقر مطلق عبداهلل المالكي2
سلطان علي حسين مسيري3
رياض هادي غريب الشهري4
عبداالله محمد عيسي الزهراني5
يزن مشهور خضر السيالي6
عبداهلل مبارك عبداهلل الدوسري7
ابراهيم حمد ابراهيم الكثيري8
سيف مطلق عبداهلل المالكي9

احمد سامي احمد الغامدي10
مشعل فيصل صوعان عاتي11
متعب عبداهلل متعب الجويزي12
محمد حسن محمد الغامدي13
سالم حسين سالم القحطاني14
سعد حسين سالم القحطاني15
سلطان عبدالعزيز بشير البشير16
الفيصل منصور عبدالسالم الزغيبي17
الفهد منصور عبدالسالم الزغيبي18
محمد عبداهلل ثامر االحمري19
سلطان سطام مقعد العتيبي20
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أسماء العبي الفريق األول 
للتايكوندو للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
موسي يحيي محمد وحيشي1
خالد راشد عبداهلل العبيلي2
فهد منصور سعيد المالكي3
محمد ابراهيم علي الشميمري4
عبداهلل مختار عبداهلل محمد5
خالد محمد بشير السليم6
عبدالعزيز ابراهيم علي الشميمري7
علي ابراهيم علي الشميمري8
فيصل عبداهلل عبدالرحمن العبيد9

محمد شامي علي مجرشي10
مشعل شامي علي مجرشي11
اسامه عبداهلل غيثان الشمراني12
وليد علوي علي سفياني13
عبدالعزيز مرسال محمد المولد14
انس حسن علي الفيفي15
عبدالمجيد محمد عبداهلل الشهراني16
عبدالرحيم ابراهيم سعد العرفج17
سلطان سعد سلطان القحطاني18
ناصر سعد ناصر الدوسري19
مرسال بندر مرسال السويلم20
خالد عبدالرزاق عبداهلل سعيد21
ابراهيم سعود ابراهيم العثمان22
فهد محمد مبارك بن محمد23
عبدالرحمن علي معيض القحطاني24
عبدالسالم عيد سعد السعد25
عبدالمجيد ناصر بيشي القرني26
عبدالعزيز ناصر صالح الصياح27
مروان راشد عبدالرحمن البيشي28

الشــباب  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
راكان مشعل ناصر االسمري1
سامي فارس بزيع الخيبري2
فارس فيصل محمد شمهاني3
سعود بندر احمد يوسف4
تركي بندر احمد يوسف5
فيصل شامي علي مجرشي6
فهد شامي علي مجرشي7
خالد شامي علي مجرشي8
ماجد محمد بشير السليم9

رياض ناصر عبده حمدي10
كاظم ناصر عبده ظافري11
تركي فهد محمد المطيري12
نواف فهد محمد المطيري13
عبدالرحمن ابراهيم سعد العرفج14
محمد احمد محمد سفياني15
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الجامع16
سامي مرضي مرزوق الدوسري17
مشعل سريع ناصر الدوسري18
بندر راجح محمد الناشري19
ابراهيم متعب ابراهيم السالم20
مساعد علي يحيي شراحيلي21
وليد محمد احمد اليماني22
بدر ابراهيم علي الناشري23
سعود عبدالعزيز محمد الناشري24
علي احمد علي الغامدي25
ناشي مطلق ناشي العشاق26
عناد عبداهلل عامر الدوسري27
خالد غيث غزاي العتيبي28
عبداهلل عيد عبداهلل الخيبري29
عبداهلل مهدي يحي شاجري30
سالم عواد صالح العنزي31
عبداهلل عبدالقادر بن عيسي خليفه32
عبدالعزيز عبداهلل حمدان الحمدان33

أســماء العبــي فئــة الناشــئين 
اإلسمم
فارس سامي بزيع الخيبري1
عبدالرحمن فيصل محمد شمهاني2
راكان فهد ناصر العتيبي3
حمد فايد مبارك يسر4
فهيد فايد مبارك يسر5
زيد حكيم مبارك يسر6
فيصل سريع ناصر الدوسري7
سطام محسن محمد محنشي8
محمد عبداهلل عيد الشريف9

راكان علي ظافر ال سلمه10
نبيل يحي علي عزيري11
محمد مشعل محمد اليماني12
عبداهلل اسماعيل يحيى ابوالغيث13
فارس علي يحيى شراحيلي14
بسام ياسر علي القحطاني15
فيصل عبدالعزيز محمد الناشري16

اإلسمم
ابراهيم احمد صالح الناشري1
شامان مبارك ابراهيم الناشري2
ابراهيم مبارك صالح الناشري3
احمد علوي علي سفياني4
فراس عيسي محمد ابراهيم5
مشاري غرم اهلل علي الزهراني6
فيصل نواف غزاي العتيبي7
متعب حسن متعب بهاري8
عبدالمجيد سعد ابراهيم القداح9

عبد اهلل بندر عبد اهلل العرياني10
عمر محمد مغامس السعدون11
اسامة علي حسن بعيطي12
عبداهلل عبدالعزيز عساف الدوسري13
طالل سعد وقيتان الدوسري14
مصعب ابراهيم محمد جساس15
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أسماء العبي الفريق األول 
للجودو للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
محمد عبداهلل محمد الزومان1
محمد عاطف منصور فيرق2
بدر حمزه سالم المالكي3
اسامه بهجت محمد نياز4
حسان عبيداهلل عبداهلل االحمدي5
احمد عيسي عبداهلل المالكي6
عبدالملك محمد عبدالعزيز ال مرضي7
فيصل عبداهلل محمد القحطاني8
علي محمد جابر مطمي9

مؤيد عبداهلل محمد الزومان10
مهند عبداهلل محمد الزومان11
نواف عبدالرحمن عبداهلل اليحيي12
ه ابراهيم المسفر13 خالد عبدالّلّّّ
عادل يحي حسن حريصي14
علي محمد احمد أحمدى15

الشــباب  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
عبداهلل احمد عيد البلوي1
راكان مشعل سراج المالكي2
منصور سلطان محمود الصامطي3
فيصل عبده جبران حريصي4

أســماء العبــي فئــة الناشــئين 
اإلسمم
حسين زكريا احمد السليم1
خالد محمد عبيد الضرغام2
ابراهيم احمد ابراهيم القاسم3
محمد حسين محمد المالكي4
عماد ضيف اهلل عوض الرشيدي5
عبداهلل علي عواجي حارثي6
بندر محمد معجب ابوقرين7
عيسي يحيي حسين سفياني8
رائد عبداهلل حميدي العيسي9

فارس جبران يحي مجرشي10
فارس محمد علي حارثي11

البراعــم فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
احمد خالد احمد الجابر1
فهد عبدالعزيز فهد البداح2
سعود حسين محمد المالكي3
نايف حمد جبران القحطاني4
راكان متعب ناصر العباس5
باسل بندر صالح السويطي6
سعد عبدالعزيز فهد البداح7
محمد عبداهلل حميدي العيسي8
سلطان عبداهلل عبدالعزيز العطيط9

فيصل حسين محمدسراج المالكي10
فارس محمد علي حارثي11
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أسم العب الفريق األول 
للدراجات للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
محمد سليمان محمد الشمري1

البراعــم فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
عبدالمجيد فهد قاسم مسرحي1
سلمان خلف االسود الشمري2
مرزوق بنيان مرزوق البيشي3
احمد سعد مطلق الشيباني4
مازن نواف نوار العتيبي5
ثامر حمود جنيف العنزي6
سليمان ناصر سليمان جعفري7

الشــباب فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
يحي علي يحي معشي1
عبدالعزيز سمير عبده هزازي2
سليمان فرج احمد العنزي3
رياض حمود هليل العنزي4
فايز خلف االسود الشمري5
خالد حسن ناصر مجرشي6

أســماء العبــي فئــة الناشــئين 
اإلسمم
عبدالرحمن متعب محمد ازيبي1
سلطان ساير قنيفذ الشمري2
محمد حسن ناصر مجرشي3
علي خليل ناصر مجرشي4
بندر سعد مطلق الشيباني5
تركي حسن علي هزازي6
سلمان منصور عبدالعزيز الشمري7
ناصر محمد احمد هزازي8
فهد غازي االسود الشمري9

مشاري محمد مهيدي العنزي10
عمر صالح سراح العنزي11
سامي احمد محمد الشهري12
ظافر محمد ظافر البيشي13
فيصل عبداهلل احمد الشهراني14
ريان ناصر سليمان جعفري15
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أسماء العبي الفريق األول 
لأللعاب المائية للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
عبداهلل صالح محمد العبيد1
مشاري محمد صالح الغامدي2
صالح محمد صالح الغامدي3
عبدالرحمن علي عبدالرحمن اليابس4
ابراهيم حسن صالح اكبر5
احمد راشد سليمان الدويش6
فؤاد رمزي فؤاد حجازي7
محمد منصور محمد العتيبي8
خالد نزار محمد خليفه9

فيصل متعب نايف القحطاني10
سلطان منصور محمد العتيبي11
معاذ علي محمد السعوي12
عمار نزار محمد خليفه13

أسم العب فئة البراعم
اإلسمم
عبدالعزيز تركي عبدالعزيز العيسي1

الشــباب  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الدوسري1
فهد بدر ابراهيم السعيد2
عمر عبداهلل محمد العمرو3
طارق نزار محمد خليفه4
ناصر مساعد ناصر اللهيم5
ابراهيم عبدالهادي عبداهلل البلوي6
ماجد محمد صالح االطرم7
فهد عبدالهادي عبداهلل البلوي8
ناصر مبارك محمد الوعله9

علي سليمان علي الخلف10

الناشــئين  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
خالد سالم محمد الفيفي1
فيصل سالم محمد الفيفي2
عبداهلل ناصر عبدالعزيز الدوسري3
ناصر سلطان ناصر المسعود4
فهد سلطان حسن بن سعيد5
زياد سعود سفر البقمي6
عبدالعزيز حسان محمد غويش7
عبدالعزيز خالد عثمان الحقيل8
صالح فادي صالح البحيران9

ساري فادي صالح البحيران10
سليمان بدر ابراهيم السعيد11
الساري راكان عامر الهوشان12
سيف نايف حسام الزهير13
عبداهلل عبدالعزيز سعد الرضيان14
عبدالرحمن مساعد ناصر اللهيم15
زيد فيصل معين السراج16
عبدالعزيز محمد عبدالملك ال الشيخ17
احمد محمد عبدالملك ال الشيخ18
نواف باسل صالح العمير19
زياد عبدالرحمن حمود االطرم20
احمد سليمان احمد صويلح21
عبداهلل اياد عبداهلل الثنيان22
يوسف اسامه محمد المطوع23
بالل عمار محمد القاوي24
عبدالعزيز عبدالهادي عبداهلل البلوي25
عماد عدنان علي الصبياني26
سيف زهران محسن الزهراني27
فهد منصور عمر ال عويقله28
  مروان خير الدين مروان العباسي29
عبدالسالم صالح يراح العنزي30
محمد ايمن عبدالرحمن السعيد31
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كرة الطاولة

بطولـــة األميـــر فيصـــل بـــن 	 
الزوجـــي و  للفـــردي  فهـــد 
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أسماء العبي الفريق األول 
لكرة الطاولة للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
ريان سعد عبدالمحسن الرصيص1
رائد سعد عبدالمحسن الرصيص2
خالد حامد عبدالرحيم الحارثي3
مهند عالي سالم الغامدي4
وليد خالد الحميدي المطيري5
عبدالرحمن مطلق محمد المطيري6

الشــباب  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
فهد بهجان محمد القرني1
مهند سعد عبدالمحسن الرصيص2
عبداالاله طالل محمد زقرتي3
مازن محمد الشالحي المطيري4
صالح عبداهلل حمود المطيري5

أســماء العبــي فئــة الناشــئين 
اإلسمم
سامي بهجان محمد القرني1
عبداهلل محمد علي الزهراني2
عبداهلل بدر عبداهلل الحماد3
نواف ماجد ابراهيم القاضي4
سلطان سلمان محمد السلطان5
خالد لؤي خالد باسودان6
عبدالعزيز عبدالرحمن غديف القحطاني7
احمد سالم أحمد بالجون8
محمد انس محمد البواردي9

نايف شاكر هلل العتيبي10
عبدالعزيز سلمان حسن بن سعيد11

أسماء العبي فئة البراعم
اإلسمم
خالد صابر أحمد بالجون1
عبدالمجيد لؤي خالد باسودان2
يزن محمد دحيم المطيري3
عبدالرحمن شاكر هلل العتيبي4
فيصل نواف بن فهد المطيري5
عمار عبداهلل زحوم باجابر6
عزام عبداهلل زحوم باجابر7
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االسكواش | فئة الشباب

البطولة التصنيفية 	 
بطولة كأس االتحاد 	 
بطولة النخبة	 
بطولة النخبة	 
بطولة المملكة للمميزين	 
البطولة التصنيفية )الفريق األول(	 
بطولة كأس االتحاد )الفريق األول(	 
بطولة المملكة عمومي )الفريق األول(	 
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أسماء العبي الفريق األول 
لالسكواش للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
احمد عبداهلل احمد ابورقه1
عبدالعزيز عبداهلل احمد ابورقه2
عبدالعزيز محمد ناصر الحازمي3
االمين محمد ناصر الحازمي4
عبدالرحمن عبداهلل احمد ابو رقه5
عبداهلل ابراهيم احمد بو رقه6
العابد محمد ناصر الحازمي7
ناصر محمد ناصر الحازمي8
عبدالمجيد ابراهيم احمد بورقه9

عيد ناصر عيد العتيبي10
بدر فهد محمد الشايقي11
احمد عبداهلل سالم الغامدي12

الشــباب  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
عبداالله ابراهيم احمد بورقه1
اسامه ناصر عيد العتيبي2

أســماء العبــي فئــة الناشــئين 
اإلسمم
خالد ابراهيم احمد بورقه1
احمد ابراهيم احمد بورقه2
سعد عبدالرحمن سعد العتيبي3
فهد بدر فهد الشايقي4
رايد عايش عيد العتيبي5
ناصر عانش عيد العتيبي6
سعيد ظافر سعيد الورد7
وليد ظافر سعيد الورد8
عبدالجيد عبداهلل احمد المالكي9

عبدالعزيز عبداهلل احمد المالكي10
محمد ناصر عيد العتيبي11
محمد خضير محمد الخضير12
علي حسين بن عبدالمحسن بوهويد13
محمد خالد بن فيصل ألفي14
عبدالملك محمد شمس غندوره15
تيم عبدالهادي كمال حبش16
عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم العريج17
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العريج18
فيصل احمد صالح الحريبي19
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االسكواش | فئة البراعم
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ألعاب القوى  | فئة الشباب

بطولـــة كأس االتحـــاد أللعاب 	 
لـقـوى ا

بطولـــة المملكة لـــدرع االتحاد 	 
أللعـــاب القوى

بطولـــة المملكة لـــدرع االتحاد 	 
أللعـــاب القوى )فئة الناشـــئين(
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أسماء العبي الفريق األول 
للتايكوندو للموسم الرياضي

) 2020 - 2021م (

اإلسمم
سلطان عبدالمجيد عيد الحبشي1
ماجد غازي مرزوق محمد2
ناصر مبارك خلف الدوسري3
ناصر حماد حمدان الطويرقي4
عبداهلل احمد عبداهلل مجرشي5
عبداهلل مطلق عبداهلل اللحيدان6
عباس عبداهلل حسن فال ته7
علي سعد علي الدرعان8
محمود حافظ ابراهيم ابراهيم9

علي سعيد علي الشهراني10
حسن ناصر مساوي دوشي11
عبداهلل احمد بكر ابكر12
عبدالرحمن فهيد حمود الشهراني13
ادريس عايل علي سفياني14
علي احمد علي الحربي15
حمد عمر عبداهلل الزنان16
وليد عبداهلل محمد الدوسري17
احمد فايز رحيم مرزوق18
سعود ابراهيم عتيق المولد19
محمد عبده حسن مسملي20
رائد خيراهلل عيد الجدعاني21
محمد عبداهلل علي هزازي22
صالح حسن محمد الشهري23
علي سالم احمد حسين24
احمد ناصر مساوي دوشي25
حسين محمود علي مجرشي26
نايف حسن علي صديق27
فهد منزل سعد العنزي28
معاذ علي احمد ال باللعفر29
رشيد ناصر راشد الدوسري30
علي محمد علي دوشي31
ابراهيم مفرح علي صديق32
احمد مهنا ابراهيم المرواني33
عبداهلل جبريل عقيل هزازي34
مرعي محسن سعيد سفياني35
فيصل صالح احمد السقاء36
ابراهيم زيد حمد بن عضيب37
يحيي سليمان مفرح غزواني38
مصعب غازي مرزوق محمد39
انور عبداهلل مبارك الحقالن40

عبدالعزيز بن ناجي بن يوسف الناصري41

الشــباب  فئــة  العبــي  أســماء 
اإلسمم
عبدالرحمن محمد يحيي حكمي1
ظافر احمد عبداهلل الشهري2
تيسير محمد تيسير محمد3
ياسر عوظه سعيد البيشي4
عمر محمد عبداهلل العمري5
محمد سامي سعيد اليامي6
موسي مشعفل محمد هزازي7
نواف سعيد محمد سعد8
رياض يحيي حسن البيشي9

عبدالعزيز محمد احمد هزازي10
مساعد علي مساعد الشهري11
عبدالعزيز يوسف علي غفيري12
بندر عبدالعزيز محمد مجرشي13
مشعل داود محمد كريري14
سلمان صالح محمد الدوسري15
مشعل صالح ابراهيم بن صالح16
سلمان عبداهلل فرج المقرن17
عبداهلل علي احمد حسن18
عبداهلل شبيب درعان الدوسري19
صالح عبيد عبداهلل البيشي20
سعد مرزوق حمد الدوسري21
نواف عامر جريس الدوسري22
يحي محمد يحي عبسي23
مسفر دحيم فالح الدوسري24
عبدالعزيز علي محمد شراحيلي25
علي محمود علي مجرشي26
يحيي ناصر يحيي صحفي27
منصور عبداهلل راشد الدوسري28
سمير مروعي جبران بكيلي29
متعب عبده حاسر كعبي30
اصيل عبد اهلل محمد الدوسري31
ريان محمد عمودي مسعود32
حسن محمد حسن السهيمي33
سلطان سلمان راشد فرزان34
عبدالرحمن عبداهلل محمد سفياني35
سلطان محمد حسن مجرشي36
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أســماء العبــي فئــة الناشــئين
اإلسمم
مهند حسين حاضري مقافي1
خلف عبداهلل عقيل هزازي2
محمد شاكر مساعد العصيمي3
عبدالمجيد يوسف علي غفيري4
سعد محمد بخيت مرزوق5
عبدالعزيز محمد عبداهلل العمري6
سعيد اسماعيل سعيد سالم7
طالل مسعود سعيد المطيري8
صالح خليل صالح السعد9

صالح عمير حسين الهزاني10
عبدالهادي سالم مسعود الهذلول11
عبدالرحمن الحسين يحي كعبي12
عادل احمد يحي محنشي13
محمد صقر صقر الدغيلبي14
جريس عامر جريس الدوسري15
عبدالرحمن راشد سعود بن سالم16
حسين عبداهلل حسين الغامدي17
ريان عبداهلل عبدالرحمن الطريقي18
ثامر علي عبداهلل كريري19
عبدالهادي سعيد عبدالهادي الدوسري20
عمران ابراهيم عمر برناوي21
تركي علي محمد دغريري22
ابراهيم محمد ابراهيم العيقنه23
عبداهلل عايل علي سقياني24
احمد عبداهلل محمد الدوسري25
عبدالرحمن راشد علي المفرح26
عبدالوهاب وليد عبدالوهاب خان27
خالد علي عبداهلل فقيهي28
نواف سالم مبارك اليامي29
رائد عبده احمد كريري30
متعب ناصر يحيي صفحي31
بدر ناجي صالح بن علي32
فيصل سلطان معيض عنوطي33
سعد علي سالم القحطاني34
ناصر محمد ناصر البيشي35
مشعل جمعان عبداهلل السبيعي36
محمد احمد محمد القفيدي37
الحسين صالح حسين الغامدي38
ثامر سعيد علي القحطاني39
عبدالرحمن بن بكر محمد شطارة40

باسل احمد عبدالمحيط المالكي41

سلطان علي جارى بكري42

فراس احمد علي سفياني43

محمد فيصل محمد القعود45

أنس محمد مرعي المدني46

عبدالعزيز عبداهلل احمد شراحيلي47

أسماء العبي فئة البراعم
اإلسمم
راكان يوسف عبدالهادي احمد1
مبارك سالم مبارك اليامي2
عبود علي عبداهلل فقيهي3
محمد سلطان معيض عنوطي4
سعود محمود علي مجرشي5
فهد محمد موسي ناصر6
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أغســطس  فــي  الهــال  أكاديميــة  تأسســت 
للنــادي  الحالــي  الرئيــس  فتــرة  فــي   2020

نافــل.  بــن  فهــد  األســتاذ 

فــي أكتوبــر 2019 تــم افتتــاح أول فــرع فــي 
شــمال الريــاض )مــدارس المملكــة( ، وبعــد ذلــك 
فــي ينايــر 2020 تــم افتتــاح الفــرع الثانــي فــي 
الحــزم )جنــوب الريــاض( والثالــث فــي مــارس 

ــاض(. ــرق الري ــوك )ش ــي اليرم ف

اليــوم مــا مجموعــه  الهــال  أكاديميــة  تضــم 
ــمًيا  ــم رس ــم توقيعه ــم 12 ت ــب )منه 1500 الع
مــن قبــل نــادي الهــال( يديرهــا ويدربهــا 45 
مــن كبــار المحترفيــن فــي القطــاع فــي الوقــت 
الهــال إمكانيــة إنشــاء  تــدرس إدارة   ، الحاضــر 
فرعيــن آخريــن فــي العاصمــة باإلضافــة إلــى 
المملكــة  فــي  أخــرى  مــدن  فــي  التوســع 

الســعودية. العربيــة 

أكاديمية الهالل

مخرجات األكاديميات

تاريخ التصعيد اإلسمم
للنادي

2020خالد قاسم1

2020نواف الدوسري2

2020محمد القحطاني3

2020تركي النجعي4

2020عادل عياش5

2020فهد الحقباني6

2020إبراهيم النشيلي 7

2020ماجد العنزي8

2020عبداهلل التمامي9

2020فهد العليان10

2020عبدالمحسن الغميل11

2020علي الفيفي12

2020مهند العتيبي13

2020نايف النويصر14

2020فواز القرني15

تاريخ التصعيد اإلسمم
للنادي

2020هذلول الدوسري16

2020راكان مجرشي17

2020فارس الدوسري18

2020عبدالعزيز جرموش19

2020صالح السنيدي20

2020ناصر النويصر21

2020ريان شراحيلي22

2020سعد العتيبي23

2020أسامة الفقي24

2021إبراهيم السليمان25

2021محمد مدخلي26

2021عبداهلل الزير27

2021نواف المطيري28

2021رعد الشمراني29

2021عبداهلل الحمالي30

تاريخ التصعيد اإلسمم
للنادي

2021محمد القحطاني31

2021محمد الغامدي32

2021سعود الشهري33

2021فيصل الفهد34

2021عبدالعزيز المبدل35

2021سعد القحطاني36

2021مشاري الشهراني37
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اليرموك
شرق الرياضالموقع
8المرافق

600 العبعدد الالعبين
11 + )1( الكادر الفني

3اإلدارة
1الطاقم الطبي

الحزم
الشفاء )جنوب الرياض(الموقع
5 )7 × 7(المرافق

276 العبعدد الالعبين
11 + )1( الكادر الفني

3اإلدارة
1الطاقم الطبي

مدارس
المملكة

مخرج 5 )شمال الرياض(الموقع
1 )11×11(، 2 )7×7(المرافق

571 العبعدد الالعبين
12الكادر الفني

3اإلدارة
1الطاقم الطبي
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نموذج خطة التسويق 
للحضور الجماهيري

االهداف العامة
1- التوسع في مجاالت واألنشطة والفعاليات 

الترفيهية لتناسب كافة الفئات
2- المرونـــة في نبـــرة التواصل مـــع الجمهور 
فـــي تحفيـــز الجماهيـــر للحضور لتتناســـب مع 

كافـــة الفئـــات العمرية 
3- تفعيل دور الالعبين بتحفيز الجماهير للحضور.

4- تحسين تجربة المشجع لحضور المباريات 
5- تنويـــع وســـائل التواصـــل مـــع الجماهيـــر 

لتحفيزهـــم للحضـــور.

الخطة المبدئية
تم العمـــل على عدة حمـــالت جماهيرية لتحفيز 
الجماهيـــر للحضـــور باإلضافة إلـــى إقامة عدة 
فعاليات مصاحبة للمباريات تتناســـب مع كافة 
الفئات العمرية وكافة الشـــرائح العمرية. وذلك 
وفق الخطة االســـتراتيجية المعمول بها بنادي 

الهالل لزيادة الحضـــور الجماهيري بالملعب.

الوصفالفعالية#

محتويات 1
وسائل 

التواصل 
االجتماعي

التنويع في المحتويات 
التحفيزية لحضور المباريات 

باإلضافة إلى مرونة نبرة 
التواصل مع الجماهير من 

خالل منصات التواصل 
االجتماعي

الفعاليات 2
المصاحبة

إقامة عدة أنشطة تفاعلية 
وترفيهية قبل وأثناء وبعد 

المباريات

األنشطة 3
التجارية

وضع متاجر متنقلة لبيع 
منتجات النادي

تحسين 4
تجربة 

المشجع

تم ترقيم المقاعد بحيث 
يضمن المشجع مقعده 

طوال وقت المباراة
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نموذج خطة التسويق 
للحضور الجماهيري

تسويق منتجات الهالل:
- أنا هاللي: 

تـــم العمل علـــى عدة حمـــالت تســـويقية من 
خالل منصات التواصل االجتماعي وشـــارك بها 
رئيس النادي وحســـاب نادي الهالل الرســـمي 
وشاشـــات الـ LED المحيطة بملعـــب المباريات 

واضافة لوحـــات ثابتة في ملعـــب التدريبات.

- منتجات النادي:

نقـــوم بنشـــر حمـــالت منظمة خالل الموســـم 
الرياضـــي وفـــق خطـــة تســـويقية تتزامن مع 
األحداث الموســـمية بشـــكل عام والمناسبات 

الرياضية بشـــكل خاص.

- أكاديمية الهالل:

يتـــم تفعيـــل منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 
الخاصـــة باألكاديميـــات بدعـــم من الحســـاب 
الرســـمي للنـــادي باإلضافـــة زيـــارة الالعبين 
ألكاديميـــة والتســـويق لهـــا مباشـــرة مـــن 

حســـاباتهم الشـــخصية.
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ملخص لمبيعات منتجات نادي الهالل
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وسائل التواصل االجتماعي

عــّززت أرقــام الظهــور واالنطباعــات والتفاعــل 
التــي حّققتهــا حســابات النــادي فــي منصــات 
 2020 الســنة  خــالل  االجتماعــي  التواصــل 
- 2021 مــن زيــادة رقعــة وصــول العالمــة 

ــع ــات المجتم ــف فئ ــة؛ لمختل التجاري

حيــث حقــق الهــالل فــي تويتــر )٢.١٧٤( مليــار 
ظهــور خــالل الســنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وحصــد 
النــادي تفاعــاًل مــن المتابعيــن تجــاوز )٢٦٨( 
مليــون، فيمــا وصلت عــدد مرات إعــادة التغريد 
ــدة،  ــادة تغري ــون إع ــن )٦.٢( ملي ــر م ــى أكث إل
بينمــا تجــاوزت عــدد مــرات اإلعجــاب حاجــز 
)٩.٢١( مليــون إعجــاب، وحّققــت الوســائط 
مشــاهدات تجــاوزت )٢١٤( مليــون مشــاهدة، 
بينمــا وصــل عــدد مشــاركة الوســائط إلــى 

ــاركة ــون مش ــن )١٤٧( ملي ــر م أكث

منصــة  فــي  الهــالل  حســاب  ووصــل 
“سنابشــات” إلــى ١.٥ مليــون متابــع، بعــدد 
مــن  تفاعــاًل  شــهدت  مليونيــة  مشــاهدات 

المنشــور المحتــوى  مــع  المتابعيــن 

2.17
مليار ظهور

268
مليون تفاعل

6.2
مليون إعادة تغريدة

214
مليون مشاهدة

1.5
مليون مشترك
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وسائل التواصل االجتماعي

المنشــورات  مشــاهدات  عــدد  ووصــل 
والقصــص التــي تــم بثهــا عبــر منصــة إنســتغرام 
كان  حيــن  فــي  مليــون،   ١٩٠ يقــارب  مــا 
بمجمــوع  مليــون،   ٦٥ الــى  يصــل  التفاعــل 

متابــع. مالييــن   ٣ تجــاوزوا  متابعيــن 
ــغ عــدد المشــتركين الجــدد فــي هــذه  وبل
الســنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ مــا يقــارب ٢٢٣ ألف 
مشــترك جديــد؛ ليصــل العــدد اإلجمالــي 
مليــون،   ١.٤ عــن  يزيــد  مــا  للمشــتركين 
ذات  فــي  الفيديــو  مقاطــع  وحصــدت 
الســنة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ أكثــر مــن ٦٣ مليــون 
مشــاهدة تتمّثــل فــي وقــت مشــاهدة 

يتجــاوز ٤.٣ مليــون ســاعة.

190
مليون عدد مرات 
ظهور المنشورات

65
مليون تفاعل

63
مليون مشاهدة

4.3
مليون ساعة 

مشاهدة

1.4
مليون مشترك
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وسائل التواصل االجتماعي

ووصــل عــدد المتابعيــن الجــدد فــي الســنة 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ أكثــر مــن ٩٨ ألــف؛ بنســبة نمــو 
تصــل إلــى ١٠٪ خــالل الســنة الماضيــة؛ ليصــل 
العــدد اإلجمالــي الــى ٤٨٩ ألــف.. ووصــل 
عــدد متابعــي محتــوى الهــالل عبــر “فيــس 
بــوك “ إلــى ٢ مليــون و ٦١٢ ألــف، كمــا وصــل 

ــف. ــون و ٩٠٠ أل ــى ٢ ملي ــل إل ــدد التفاع ع

أكمــل حســاب الهــالل فــي منصــة “تيــك توك” 
قرابــة الســنة منــذ تدشــينه، حيــث حّقــق خــالل 
ــت  ــا حقق ــع، فيم ــف متاب ــام ٤٦٢ أل ــذا الع ه

جميــع الفيديوهــات ٣١ مليــون مشــاهدة.

2.9
ألف إعجاب

31
مليون مشاهدة

462
ألف متابع

98
ألف متابع جديد

2.6
مليون مشاهدة



09
المسؤولية 
االجتماعية
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برنامج فريق الهالل التطوعي

 2030 المملكــة  رؤيــة  مــع  تزامنــًا 
لنــادي  تطوعــي  فريــق  إنشــاء  ســيتم 
ــة  ــة البيئ ــن وتنمي ــة الوط ــالل لخدم اله
المســتدامة. أهــداف الفريــق التطوعــي:

ركــن . 1 الهــالل  نــادي  يكــون  أن 
المجتمــع. أركان  مــن  أساســي 

محليــًا . 2 النــادي  شــعبية  زيــادة 
. جيــًا ر خا و

بيــن . 3 العالقــة  علــى  المحافظــة 
وجمهــوره. الهــالل 

تعزيز الوالء للنادي.. 4
األول . 5 الرياضــي  النــادي  يصبــح  أن 

فــي قــارة آســيا والشــرق األوســط 
مــن ناحيــة المســؤولية االجتماعيــة.

أعمال الفريق التطوعي:
حمالت التبرع الدم	 
ذوي االحتياجات الخاصة	 
تنظيف الشواطئ	 
تعقيم المساجد والحدائق العامة	 
الزراعة	 
توزيــع ســلة “إفطــار صائــم” فــي 	 

المروريــة اإلشــارات 
المناسبات الموسمية – الوطنية	 
مكافحة التدخين والمخدرات	 
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مبادرة زعماء الميدان

ألننــا فــي نــادي الهــالل نولــي اهتماًمــا بالًغــا بالجوانــب االجتماعيــة.. دّشــنا مبــادرة 
زعمــاء الميــدان بهــدف تمكيــن األســر المنتجــة داخــل مقــر النــادي وفــي المالعــب 
وأثنــاء مباريــات وفعاليــات النــادي، وصناعــة فــرص حقيقيــة من خــالل منتجــات وطنية 
تقّدمهــا األســر المنتجــة، إضافــًة إلــى تدريــب وتأهيــل 500 مســتفيد ومســتفيدة منهــا 

50 أســرة منتجــة فــي العديــد مــن المجــاالت الغذائيــة والحرفيــة.
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تدريب وتأهيل األسر المنتجة
ضمــن مبــادرة زعمــاء الميــدان.. دشــّنا بالتعــاون مــع جمعيــة أعمــال فعاليــات المبــادرة 
عبــر إقامــة ورش عمــل ودورات تدريبيــة للمســتفيدين مــن األســر المنتجــة؛ دعًمــا 
للمنتجــات الوطنيــة التــي تقدمهــا األســر بهــدف نقلهــم مــن مرحلــة االســتهالك إلــى 

اإلنتــاج، بمــا يعــزز مــن جــودة المنتجــات المحليــة. 

أبرز إنجازات النادي االجتماعية

أبرز المستهدفين: 
مستفيدو الضمان االجتماعي . 1
مستفيدو الجمعية الخيرية . 2
األشخاص من ذوي اإلعاقة . 3
األيتام وذوي الظروف الخاصة . 4
العاطلون عن العمل. 5

تتضّمن الفعاليات: 
تأهيل األسر المنتجة . 1
برامج حرفية متخصصة. 2
دورات سالمة األغذية. 3



10
شركة نادي الهالل 

االستثمارية
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شركة نادي الهالل االستثمارية تواصل الريادة

تشغيل مباريات الهالل

اإلشراف على الشراكات

تنشيط الجوانب اإلعالنية

اإلشراف على بيع التذاكر

رعاية بطوالت الطائرة

الشراكة مع “شاورمر”

تفعيل الحقوق التجارية

التوسع في المتاجر

أبرز أنشطة العام:
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