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رئيس مجلس اإلدارة
فهد بن سعد بن نافل

شــهد عــام 2020م ومــا يرتبــط بــه مــن موســم 
رياضــي تحــوالت تاريخيــة دّون الهــال مســيرته 
فيهــا بســطور مــن ذهــب، واســتطاع خالهــا أن 
ــان  ــذا الكي ــة له ــة العظيم ــدى القيم ــس م يعك
ــذ تأسيســه  ــر الــذي أكمــل عامــه الـــ63 من الكبي
حتــى تّزعــم قــارة آســيا، بفضــل مــن اهلل ثــم بفضل 
مــا توليــه القيــادة الرشــيدة مــن دعــم وعنايــة 
الحرميــن  خــادم  بقيــادة  الرياضــي  بالقطــاع 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز –حفظــه 
اهلل-، وســمو ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد 
بــن ســلمان –حفظــه اهلل-، عبــر دعــم تاريخــي 
ــي  ــاع الرياض ــور القط ــن تط ــر ع ــبوق أثم ــر مس غي
علــى  يعــود  بمــا  المنافســة  علــى  وانعكــس 
الوطــن بالنفــع، ويرفــع رايــة المملكــة عاليــًة 
ــة  ــة المملك ــق رؤي ــا يحق ــل، بم ــي كل المحاف ف
2030م، التــي نســتلهم منهــا طموحاتنــا فــي 
ــي  ــال الرياض ــا المج ــن ضمنه ــاالت، وم كل المج
تعيشــها  التــي  النهضــة  مــع  يتواكــب  بمــا 

المملكــة علــى األصعــدة كافــة.

ــدور  ــعد بص ــام 2020م، نس ــام ع ــي خت ــن ف ونح
ــف  ــذي يصــف العمــل المكث ــر الســنوي ال التقري
علــى األصعــدة كافــة فــي نــادي الهــال، وبمــا 
يعكــس حــرص الهال الدائــم على التميــز والريادة 
ــة  ــة، أو اإلداري ســواء كان فــي األنشــطة الرياضي
والماليــة، والتســويقية، واإلعاميــة، إضافــة إلــى 
إنشــاء شــركة نــادي الهــال االســتثمارية، وغيرهــا 
مــن الملفــات التــي دأب الهــال علــى أن يكــون 
متصــدرًا فيهــا بمــا يعكــس الدعــم الــذي يحظــى 
ــه  ــن في ــع العاملي ــه وجمي ــن رجاالت ــان م ــه الكي ب
ســابًقا وحاضــًرا ومســتقبًا، وهــو مــا اســتمر عليــه 
النــادي خــال هــذا العــام عبــر تحقيــق العديــد 
مــن المنجــزات والتطلعــات التــي نأمــل أن تكــون 
وفــق مــا تصبــو إليــه القيــادة الرشــيدة، وتنســجم 
ــب  ــادة صاح ــة بقي ــادة الرياضي ــات القي ــع تطلع م

عام بسطور من ذهب

الســمو الملكــي األميــر عبدالعزيــز بــن تركــي 
الفيصــل وزيــر الرياضــة.

ختاًمــا، نتطلــع أن يكــون عــام 2021م حافــًا 
بتحقيــق المنجــزات والتطلعــات بمــا يتواكــب مــع 
ــة  ــات كاف ــق تطلع ــال، ويحق ــادي اله ــة ن مكان
محبيــه وعشــاقه، وأجــدد شــكري لكافــة زمائي 
فريــق العمــل بالنــادي علــى مختلــف اإلدارات 
تجــاه مــا قدمــوه مــن جهــود متفانيــة ومخلصــة، 
ــد مــن العمــل ليســتمر  ــذل المزي ــى ب وأحثهــم عل
الهــال وينمــو فــي تحقيــق كافــة الطموحــات.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس
التنفيذي

الرئيس التنفيذي  
م.عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع

ســعينا خــال عــام 2020م عبــر اإلدارة التنفيذيــة 
فــي مواجهــة كافــة التحديــات التــي تواجــه 
ــادي الهــال إلــى جانــب العمــل علــى  مســيرة ن
شــأنها  مــن  التــي  المتطلبــات  كافــة  تنفيــذ 
أن تبقــي الهــال مســتمًرا فــي زعامتــه علــى 
األصعــدة كافــة، وذلــك مــن خــال تنفيــذ كافــة 
اإلدارة  مجلــس  مــع  عليهــا  المتفــق  الخطــط 
ورؤيتــه  النــادي  أهــداف  مــع  يتوافــق  بمــا 
االســتراتيجية، وهــو مــا أفــرز عــن عمــل تكاملــي 
مــن  وبفضــل  النــادي،  قطاعــات  كافــة  بيــن 
ــس إدارة  ــام مجل ــي واهتم ــد زمائ ــم بجه اهلل ث
النــادي، اســتطاع النــادي تحقيــق العديــد مــن 
فــي  ســاهمت  التــي  والبطــوالت  اإلنجــازات 
ــد  ــة ورص ــال متابع ــن خ ــادي، م ــوة الن ــادة ق زي
اليومــي  بالعمــل  المرتبطــة  التفاصيــل  كافــة 
وفــق مؤشــرات ومقاييــس دقيقــة أســهمت 

فــي دفــع مســيرة النــادي نحــو األمــام.

تقــرأون عبــر هــذا التقريــر الســنوي، مســيرة عمــل 
متواصلــة، حرصنــا مــن خالهــا علــى عكــس رؤيــة 
مجلــس اإلدارة على أرض الواقع، وال يســعني إال 
أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمجلــس إدارة النــادي 
علــى متابعتــه الدائمــة، والشــكر موصــول لكافــة 
واإلدارات  القطاعــات  مختلــف  فــي  زمائــي 
التميــز،  علــى جهودهــم وبحثهــم الدائــم عــن 
ــه العهــد فــي  ــق ب ــد نوّث ــع نحــو عــام جدي ونتطل

االســتمرار بالتفــوق والنجــاح.

العمل التكاملي سر نجاحنا
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بطوالت 
على مستوى 

االسكواش

بطوالت على 
مستوى الكاراتيه

7

بطوالت على 
مستوى كرة 

الطاولة

10

6
بطوالت على 
مستوى كرة 

التنس

6

حقق نادي الهال 
السعودي العديد من 

اإلنجازات الرياضية 
خال العام السابق 

تتمثل بـ

أبرز إنجازات
النادي الرياضية

)2020 - 2019(

بطوالت على 
مستوى كرة 

القدم
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بطوالت 
على مستوى 

التايكوندو

5
بطولتان على 

مستوى السباحة

استحداث عدد 5 ألعاب جديدة بالنادي 
وهي )الدراجات، السباحة، الجودو، رفع 

األثقال، كرة الريشة(

بطوالت على 
مستوى ألعاب 

القوى

2

5
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أن نكون النادي ال��اضي األفضل في المملكة والش�ق األوسط وقارة آسيا ال�ؤية

نسعى لتحقيق �ؤيتنا وطموحا�نا من خالل التفوق ال��اضي، التميز 
المؤسسي، تع��ز دورنا االجتماعي واالستدامة المالية. نعمل على ذلك مع 

شبكة من الشركاء المحل�ين والدول�ين وف��ق عمل متفاني واحت�افي
الرسالة

التفّوق 
ال��اضي

التمّيز 
المؤسسي

المسؤولية 
االجتماعية

االستدامة 
المالية

�نمية االي�ادات 
والعوائد االس�ثما��ة 

تع��ز كفاءة اإلنفاق

تع��ز قيمة العالمة 
التجا��ة (محليا ودوليا)

حوكمة فّعالة

ترسيخ دور النادي 
في دعم القضايا 

االجتماعية 
واالنسانية

ال��ادة في كرة القدم

ال��ادة في االلعاب 
المختلفة

استقطاب و�نمية 
المواهب

تع��ز التواصل مع المشجعين

بناء الش�اكات المحلية والدولية ف��ق عمل مميز واحت�افي

التحول الرقمي
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مؤشرات

األداء

مؤشر األداء 
الرياضي في كرة 

القدم

البطوالت 
المحققة لأللعاب 

المختلفة

معدل تحويل 
المواهب إلى عقد 

إحترافي

قيمة العالمة 
التجارية
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نتائج التقييم 
الذاتي لحوكمة 
األندية السعودية

حجم التبرعات 
التي ساهم 

النادي بجمعها 
للقضايا االنسانية

إجمالي االيرادات 
المتكررة من قبل 

النادي

معدل نفقات 
النادي
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للهــال قصــة ال تنتهــي مــع البطــوالت وللهــال 
ــة  ــة تأســيس شــيقة أشــبه باإلعجــاز .. طويل حكاي
ــا أن نضيــف إليهــا  .. لكنهــا عظيمــة وال يمكــن لن
خــال  مــن  إال  ســردها  يمكــن  وال  نختزلهــا  أو 
ــو  ــعيد ) أب ــن س ــن ب ــيخ عبدالرحم ــا .. الش مصادره
الهــال  مؤســس  الرياضييــن  شــيخ   ) مســاعد 
القصــة  يــروي  الرياضيــة  الحركــة  رواد  وأحــد 
 .. إلــى الحقيقــة  .. مــن الخيــال  انتقلــت  التــي 
ومــن الحلــم إلــى الواقــع، يقــول: كانــت البدايــة 
صعبــة.. كادت أن تعصــف بفكــرة الهــال .. كنــت 
ــة  ــر الماضي ــنوات العش ــارب الس ــن تج ــتفيد م أس
عنــد تأســيس الشــباب عــام 1367هـــ كان مجــرد 
ــقنا  ــد انس ــفة. لق ــة مؤس ــة نهاي ــابك للرياض انتس
إلــى هــذا العمــل بمحــض إرادتنــا وبإيماننــا أن 
ــذ  ــاحنا وقتئ ــة ، كان س ــادل السياس ــة تع الرياض
الحكمــة القائلــة ) أعقــل النــاس أعذرهــم للنــاس ( 
كنــا ال نطلــب مــااًل ألن المــال فــي ذلــك الوقــت 

ــدًا . ــحيح ج ش

“األولمبــي“  اســمه  وكان  الفريــق  أوقــف 
وأخــذت عليــه التعهــدات بعــدم مزاولــة النشــاط 
الرياضــي بحجــة أن الرياضــة مضيعــة للوقــت. عــاد 
“ األولمبــي “ يبنــي نفســه عامــًا كامــًا بحــذر 
ــات  ــي مباري ــاءات ف ــن   اللق ــاب ع ــوف وغي وخ
األخــرى خاصــة  األنديــة  مــع  خيريــة  أو  وديــة 
المهمــة منهــا كالشــباب واألهلــي بالريــاض رغــم 
كثــرة مطالبــات تلــك األنديــة بماقــاة “ األولمبي 
“  إال أنــه رفضهــا ومــن هــذه الخطابــات مــا هــو 
ــي 1377/8/2هـــ و 1377/10/10هـــ  ــؤرخ ف م
و1377/10/18هـــ  و1377/10/14هـــ 
وبقــي  1378/7/23هـــ  و  و1378/6/15هـــ 
مــع  ومكثفــة  قويــة  تماريــن  فــي  يســتعد 
ــه  ــم إلي ــد أن انض ــل بع ــتقبل أفض ــط لمس التخطي
ــادي  ــن ن ــم م ــن معظمه ــن الاعبي ــر م ــدد كبي ع
الشــباب الــذي بــدأت فيــه االســتقاالت تــزداد 
ــارب  ــا يق ــى م ــت إل ــى وصل ــوم حت ــد ي ــًا بع يوم
نصــف الفريــق ، إال أن نــادي الشــباب لــم يتأثــر 
ــرة . ــك الفت ــي تل ــه ف ــبين ل ــرة المنتس ــك لكث بذل

وقــد ضــم “ األولمبــي “ عــددًا مــن الاعبيــن 
ــب  ــل الع ــو أفض ــم وه ــارك عبدالكري ــم : مب منه
وهــّداف مــن الطــراز األول ، وصالــح جابــر أفضــل 
مــن  أمــان  وصالــح  وهــداف  ألعــاب  صانــع 
ــل  ــد كام ــة ، ومحم ــن بالمملك ــل المدافعي أفض
ــداف  ــاز وه ــر ممت ــاح أيس ــوش” جن ــب “الك الملق
وعبدالرحمــن بــن مــوزان أفضــل جنــاح أيمــن فــي 
وقتــه ، ويوســف خيــر اهلل “الدينمــو “ وغيرهــم 

ــر.. كثي

الموافــق  1377/3/21هـــ  األربعــاء  يــوم 
وبعــد  األولمبــي  نــادي  ولــد  1957/10/16م 
عــام وشــهرين بالتمــام والكمــال عــدل اســمه 
وبأمــر ملكــي كريــم مــن مدينــة قريــة حيــث كان 
ــمو  ــن س ــه م ــد ل ــم أع ــي مخي جالته متواجد ف
أميــر الكويــت بدعــوة كريمــة مــن ســموه وســبق 
أن رفعــت األســماء المقترحــة لجالتــه وهــي 
ثاثــة أســماء ) اليمامــة – الوحــدة – الهــال ( 
وقبــل إطــاع جالتــه علــى مــا رفعــه رئيــس 
األولمبــي ســافر جالتــه فــوردت البـرقـيـــة رقـــم 
) 381 ( فــي 1378/5/21هـــ مــن الشــنطة – 

ــة. قري

تاريخ النادي
ونشأته
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ــل  ــماء ب ــددة األس ــإدارة متع ــة ب ــن البداي ــم تك ل
كانــت األمــور اإلداريــة وحتــى الفنيــة وأيضــًا 
ــس  ــس ورئي ــل مؤس ــن قب ــا م ــدار كله ــة ت المالي
ــام 1380هـــ  ــن ع ــر م ــهر صف ــى ش ــادي وحت الن
الشــخصيات  مــن  عــدد  تقــدم  عندمــا  تقريبــًا 
النــادي  إلــى  باالنضمــام  بتبرعهــم  الهاليــة 
لمعاونــة مؤسســه فيمــا أوكل إليهــم مــن عمــل 
فتشــكل أول مجلــس إدارة للنــادي مــن عــدد مــن 

المتقدميــن. هــؤالء 

وبعــد مضــي ســنوات قليل علــى تشــكيل الفريق، 
أول  بإحــرازه  بصماتــه  وضــع  النــادي  اســتطاع 
ــك  ــة كأس المل ــه بطول ــمية وتحقيق ــة رس بطول
ــاب  ــورة ألق ــك باك ــون تل ــام 1962م لتك ــي ع ف
ــة الســعودية  ــادي الهــال زعيمــًا األندي توجــت ن
فــي  الملــك  واســتعاد كأس  اإلطــاق،  علــى 
ــى  ــح عل ــركات الترجي ــوزه ب ــد ف ــام 1965، بع ع
نــادي االتحــاد. ومــع االنطاقــة الفعليــة للــدوري 
الســعودي 77-1976 تــوج الهــال بــأول ألقابــه 

ــة. ــرازه 20 نقط ــدوري بإح ــة ال ــي بطول ف

ــه متعــددة فــي  ــخ الهــال بمحطات ويحظــى تاري
ــبعة  ــي س ــتقر ف ــه أن اس ــبق ل ــث س ــه، حي مقرات
مقــّرات بمدينــة الريــاض، بــدأت مــن بيــت طينــي 
ــل  ــم انتق ــام 1370هـــ، ث ــرة، ع ــي الظهي ــي ح ف
ــن،  ــدد الاعبي ــد ع ــد تزاي ــه بع ــاور ل ــر مج ــى مق إل
وفــي عــام 1380هـــ انتقــل إلــى مقــره الثالــث 
ــث  ــم يمك ــاض ول ــر بالري ــارع الوزي ــن ش ــرب م بالق
فيــه ســوى عــام واحــد، قبــل االنتقــال إلــى مقــر 
أكبــر ويجــاوره أرض خصصــت لأللعــاب المختلفــة 
مثــل الســلة والطائــرة، تــا ذلــك مقريــن فــي 
ــة  ــى صال ــوت عل ــة احت ــات الهجري ــة الثمانين نهاي
لألفــام وقاعــة للمحاضــرات الثقافيــة والنــدوات 
إلــى مقــره  الهــال  ينتقــل  الشــعرية، قبــل أن 
العريجــاء، والــذي شــيدته  الحالــي فــي حــي 
المعاييــر  أعلــى  وفــق  الرشــيدة،  الحكومــة 
لكافــة  متعــددة  ماعــب  ويتضمــن  الرياضيــة، 
األلعــاب الرياضيــة إضافــة إلــى قاعــات ومســرح 

الرياضيــة،  الفــرق  ألعضــاء  داخلــي  ومعســكر 
أول  كونــه  الســبق  بقصــب  الهــال  ويحظــى 
نــادي فــي المملكــة يســتأجر ملعًبــا يخــوض 
عليــه مبارياتــه الرســمية، عندمــا اســتأجر فــي عــام 
2017 اســتاد جامعــة الملــك ســعود، واســتطاع 
أن يحقــق نقلــة اســتثمارية وتســويقية مــن خــال 
وتســويق  الملعــب  إيــرادات  مــن  االســتفادة 
األنديــة  تواكــب  بطريقــة  والمرافــق  المقاعــد 
ــي  ــدء ف ــادي الب ــزم الن ــا يعت ــو م ــة، وه العالمي
مشــروع يؤمــن اســتادًا رياضيــًا تعــود ملكيتــه 
للنــادي مــن أجــل اســتثمار كافــة مرافقــه بشــكل 

ــادي. ــى الن ــع عل ــود بالنف يع

وعلــى مــدار 63 عاًمــا مــرت منــذ تأســيس الهال، 
ــواء  ــاب س ــات األلق ــق مئ ــا تحقي ــتطاع خاله اس
علــى مســتوى كــرة القــدم بمختلــف فئاتهــا 
ــة،  ــى مســتوى األلعــاب الجماعي ــة، أو عل العمري
واســتطاع مــن خــال الفريــق األول لكــرة القــدم 
مســتوى  علــى  جارفــة  شــعبية  تحقيــق  مــن 
جغرافــي كبيــر مــن خــال تحقيــق 61 بطولــة 



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

13

2020 / 2019

رســمية، فــي مقدمتهــا بطولــة كأس المؤســس 
التــي تقــام كل 100 عــام، إضافــة إلــى 9 ألقــاب 
ــة كأس  ــا لبطول ــك، و13 لقًب ــة كأس المل لبطول
ولــي العهــد، ومــن ضمنهــا ســبعة ألقــاب علــى 
ــدوري  ــًا لل ــيوية، و16 لقب ــارة اآلس ــتوى الق مس
ــل  ــر فيص ــكأس األمي ــوالت ل ــعودي، و6 بط الس
بــن فهــد، وكأســين للســوبر الســعودي، وبطولــة 
وحقــق  المصــري،  الســعودي  الســوبر  كأس 
ــال،  ــة األبط ــة الخليجي ــة كأس األندي ــان بطول مرت
إلــى  العربيــة األبطــال،  ومثلهــا كأس األنديــة 
جانــب كأس الكــؤوس العربيــة، وكأس النخبــة 
العربيــة، ويفتخــر النــادي بتحقيقــه اإلنجــاز األكبــر 
البــاد  هــذه  مؤســس  كأس  فــي  المتمثــل 
ــب  ــز طي ــك عبدالعزي ــه المل ــور ل ــة المغف المبارك
ــة  ــى بطول ــان إل ــل مرت ــم التأه ــن ث ــراه، وم اهلل ث
ــز  ــل المرك ــى ني ــة إل ــة، إضاف ــم لألندي كأس العال
الرابــع فــي بطولــة كأس العالم لألنديــة 2019م.

قــد أنجــب الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي 
الهــال الســعودي عــددًا مــن أشــهر الاعبيــن 
فــي تاريــخ الكــرة الســعودية والعربية واآلســيوية 
أمثــال صالــح النعيمــة وفهــد المصيبيــح ويوســف 
ــاط أفضــل  ــواف التمي ــر ون ــان وســامي الجاب الثني
العــب في آســيا موســم 2000 وخالــد التيماوي 
ومحمــد الدعيــع حــارس المنتخــب الســعودي 
الــذي  القحطانــي  ياســر  والمهاجــم  الســابق 
حصــل علــى جائــزة أفضــل العــب فــي آســيا 
موســم 2007 مــن قبــل االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
ــزة  ــق جائ ــذي حق ــلهوب ال ــد الش ــدم ومحم الق

ثالــث أفضــل العــب فــي آســيا موســم 2006م 
ــل االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، كمــا  مــن قب
مثــل  األجانــب  النجــوم  مــن  عــدد  لــه  لعــب 
روبرتــو ريفلينــو قائــد المنتخــب البرازيلــي الســابق، 
التونســيان نجيــب اإلمــام وعلــي الكعبــي اللــذان 
م،   1978 العالــم  نهائيــات كأس  فــي  شــاركا 
كمــا مثــل الهــال عــدًدا مــن النجــوم الذيــن مّثلوا 
ــا،  ــا ليتان ــي أليج ــل الزامب ــة مث ــم الوطني منتخباته
والمصــري أشــرف قاســم، الســويدي كريســتيان 
ويلهامســون، الرومانــي ميريــل رادوي، البرازيلــي 
تياجــو نيفيــز، والليبــي طــارق التايــب وغيرهــم مــن 
ــن  ــق الحاليي ــوم الفري ــى نج ــة إل ــن، إضاف الاعبي
ســواء كانــوا الســعوديين أو المحترفيــن األجانــب 
منتخباتهــم  مــن  أعمــدة  مــن  يعــدون  الذيــن 
فــي  وشــاركوا  حاليــًا  أو  ســابقا  الوطنيــة 
منافســات كبــرى مثــل كأس العالــم للمنتخبــات 
واألنديــة، مثــل عبــداهلل المعيــوف، والكــوري 
وســلمان  الشــهراني،  وياســر  هيــون،  جانــق 
الفــرج، وســالم الدوســري، والبيروفــي أندريــه 
جيوفينكــو،  سيباســتيان  واإليطالــي  كاريلــو، 
بافتيمبــي  والفرنســي  كويــار،  والكولومبــي 

ــوم. ــن النج ــم م ــز، وغيره غومي
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مــن  عــدًدا  المختلفــة  األلعــاب  أنجبــت  كمــا 
األســماء البــارزة فــي تمثيــل الهــال، ففــي كــرة 
ــن  ــق م ــوا الفري ــن مثل ــرز م ــن أب ــد م ــرة، يع الطائ
الســعوديين، فــواز المســعد، وخالــد الطويــل، 
وعبــداهلل  التويــم،  وماجــد  الحريشــي،  وفهــد 
الراعــي، عبداللطيــف العــرادي، ياســر المكاونــي، 
حنــش،  يحيــى  حجــي،  خليــل  البخيــت،  أحمــد 
إضافــة إلــى المحترفيــن، البحرينيــان رضــا علــي 
ومحمــد جاســم، والمصــري حمــدي الصافــي، 
بمعيــة  اســتطاعوا  والروســي ســكوف حيــث 
زمائهــم مــن تحقيــق العديــد مــن البطــوالت 
المحليــة والخليجيــة والعربيــة والقاريــة فــي تاريخ 
ــة  ــي لعب ــال ف ــك الح ــال، وكذل ــع اله ــة م اللعب
كــرة الســلة الــذي اســتطاع تحقيــق العديــد مــن 
البطــوالت علــى مســتوى المملكــة والخليــج، 
ويعــد أبــرز مــن مثلــوا الهــال فــي هــذه اللعبــة،  
عبــداهلل بخيــت –رحمــه اهلل- وعبدالرحمــن غــام، 
الحميــدان،  وعبدالعزيــز  المقــرن،  وعبدالرحمــن 
ــري،  ــد الحجي ــر، فه ــد طاه ــماري، محم ــد الس خال

عبدااللــه المقــرن، وتركــي التركــي. 

وعلــى صعيــد ألعــاب الدفــاع عــن النفــس، بــرزت 
فــي  الكاراتيــه،   “التايكونــدو،  الهــال  ألعــاب 
ــن  ــرز م ــد أب ــوالت، ويع ــن البط ــد م ــق العدي تحقي
مثــل الهــال فــي تلــك اللعبتيــن،  خالد الدوســري، 
عبدالرحمــن الدويســان، فهــد الدويســان، منصــور 
لعبــة  وفــي  العنــزي،  محمــد  الشــبعاني،  
الكاراتيــه: د.إبراهيــم القنــاص، د.إبراهيــم المنصــور، 
البلوشــي –رحمــه  مجــدي الصحــاف، عبــداهلل 
ثامــر  المالكــي،  عمــاد  هوســاوي،  رائــد  اهلل- 
المالكــي، ريــاض هوســاوي، فهــد الخثعمــي، 
أمــا فــي لعبــة االســكواش، فيبــرز فــي تاريــخ 
ــدر  ــادي كل مــن  ناصــر الهويــدي، وبن ــة بالن اللعب
بورقــه،  ومشــعل  بورقــه،  ونايــف  العتيبــي، 
وفــي لعبــة كــرة المضــرب، يبــرز بــدر المقيــل، 
وفيصــل الربــدي، وعبدالرحمــن ومســاعد العــزام، 
النــادي  فــي  القــوى  ألعــاب  حظيــت  كمــا 
باهتمــام بالــغ انعكــس عليــه تحقيــق العديــد مــن 

البطــوالت.

ــي  ــال ف ــوالت اله ــرز بط ــة أب ــي قائم ــا يل وفيم
ــدى  ــى م ــنية عل ــا الس ــاب بفئاته ــف األلع مختل

ــادي: ــخ الن تاري

كافة الفئاتأولأولمبيشبابناشئينبراعمالمجموعاللعبةم

10942219361كرة قدم 1

83111458كرة طائرة 2

27155115كرة سلة 3

2124582كرة طاولة4

8761050192تنس5

22956884684السكواش6

12311121873كاراتيه7

1125153953تايكوندو8

12111سباحة9

40119191ألعاب قوى10

100100الريشة الطائرة11

84424157248438823المجموع
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أ. فهد بن سعد بن نافل

رئيس مجلس إدارة النادي

أ. سليمان بن ناصر الهتالن

أ. فهد بن عبداهلل المفرج

د. سلطان بن حسن بن سعيد

أ. سلمان بن احمد التويجري

أ. فيصل بن عبدالمحسن 
الغشيان

أمين مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة 
نادي الهالل
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التحديات
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التحديات التي أثرت 
على أداء النادي

خــاض نــادي الهــال العديــد مــن التحديــات فــي 
عــام 2019 والتــي تــم التعامل معهــا وهلل الحمد 
بشــكل فّعــال لارتقــاء بــأداء النــادي إلــى أعلــى 
المســتويات. كان أبرزهــا تأســيس شــركة الهــال 
كامــل  بشــكل  للنــادي  المملوكــة  لاســتثمار 
كشــركة مســاهمة مقفلــة بعــد الحصــول علــى 
الموافقــات الازمــة مــن وزارة التجــارة ووزارة 
الرياضــة )الهيئــة العاّمــة للرياضــة حينهــا(، وهــي 
األنديــة  مســتوى  علــى  نوعهــا  مــن  األولــى 
ــي  ــركة ه ــام الش ــرز مه ــث أن  أب ــعودية، حي الس

إدارة واســتثمار وتشــغيل وتســويق واالنتفــاع 
بكافــة عامــات النــادي التجاريــة والترخيــص للغير 
ــغيل  ــى إدارة وتش ــة إل ــا، إضاف ــاع به ــي االنتف ف
والترخيــص  والرعايــة  االســتثمار  عقــود  جميــع 
والحصــول  واالســتئجار  والتأجيــر  واإلعــان 
علــى الخدمــات أو تقديمهــا. أتــى ذلــك علــى 
ــي  ــه ف ــادي يواجه ــذي كان الن ــدي ال ــر التح إث
النواحــي ذات العاقــة ببســهولة االنخــراط فــي 

األنشــطة االســتثمارية والتجاريــة.
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التحديات على مستوى 
الرياضة السعودية

تــم تنــاول أبــرز التحديــات التــي تواجههــا الرياضــة 
 ”2030 المملكــة  “رؤيــة  فــي  الســعودية 
ممارســة  معــّدل  رفــع  حــول  تتمحــور  والتــي 
ــع  ــي المجتم ــع وع ــع ورف ــي المجتم ــة ف الرياض
الســعودي بأهميتهــا وربطهــا بالصحــة وذلــك 
مــن خــال توفيــر البيئــة المناســبة لذلــك مــن 
ــع  ــأنه رف ــن ش ــذي م ــات، وال ــآت وأكاديمي منش
المختلفــة  الرياضــات  فــي  المشــاركة  نســبة 
وتحقيــق تميــز رياضــي علــى الصعيديــن المحّلــي 
ــه  ــعودية تواج ــة الس ــا أن الرياض ــي. كم والعالم
تحديــات علــى صعيــد تحويــل المواهــب فــي 
هــذه  مدخــات  أن  حيــث  االحتــراف  برامــج 
البرامــج أعلــى بكثيــر مــن المخرجــات المتوقعــة.



الجمعية 
العمومية

05
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دور الجمعية العمومية 
وقائمة بأعضائها الذهبيين

تتكــون الجمعيــة العموميــة مــن أعضــاء ال يقــل 
عددهــم عــن ضعــف عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
و تنقســم العضويــات الــى: أعضــاء ذهبيــون و 

أعضــاء عاديــون. 
نصت الائحة األساسية لألندية 	 

باالختصاصات التالية ألعضاء الجمعية 
العمومية:

يحق للجمعية العمومية مناقشة مجلس 	 
اإلدارة عن أدائه وفق اإلجراءات الواردة 

بالائحة األساسية لألندية.
المصادقة على تعيين مراقب للحسابات 	 

)المدقق الخارجي(.
اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار النادي 	 

او مسّماه ورفعها للوزارة بطلب الموافقة 
عليها.

النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية 	 
العمومية وما أبدي في شأنها من قبل 

مجلس إدارة النادي واتخاذ ما يلزم حيالها. 

صاحب السمو الملكي األمير
الوليد بن طالل بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي األمير
عبداهلل بن مساعد بن عبدالعزيز

صاحب السمو الملكي األمير
مشهور بن طالل بن عبد العزيز

صاحبة السمو الملكي األميرة
نوف بنت هذلول بن عبدالعزيز

األستاذ سلطان عبد العزيز 
األستاذ حمود حمد الحمادالعبيكان

الدكتور ناصر عبد اهلل 
األستاذ سعود سلطان العذلالموسى

األستاذ عبد العزيز صالح 
الراجحي

األستاذ سلطان الزاهد
األستاذ عبد العزيز عبد المحسن 

الرويشد
األستاذ بدر بن عبداهلل الحماد

األستاذ عبد اهلل بن ابراهيم 
األستاذ حمد المالكالعمري

صاحب السمو الملكي األمير
خالد بن طالل بن عبدالعزيز

صاحب السمو األمير
فهد بن محمد بن عبداهلل

األستاذ عبداهلل بن بدر بن 
عبداهلل الحماد



اإلدارة العليا

06
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الهيكل التنظيمي

رئيس مجلس 
اإلدارة

مجلس اإلدارة شركة الهالل

الم�اجعة الداخليةالرئيس التنفيذي

لجنة المكافآت والحوافزاللجنة التنفيذية

لجنة الم�اجعةلجنة اإلس�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
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م. عبداهلل بن عبدالعزيز 
الجربوع

الرئيس التنفيذي

أ. سليمان بن ناصر الهتالن

المدير التنفيذي للمالية

أ. منصور بن فهد األحمد

المدير التنفيذي للخدمات 
المشتركة

أ. فهد بن عبداهلل المفرج

المدير التنفيذي لكرة القدم

أ. عبداإلله بن سعد المقرن

المدير التنفيذي لأللعاب 
المختلفة

أعضاء اإلدارات العليا



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
لموسم 2019 / 2020

اللجان التنظيمية 
والتنفيذية
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قائمة اللجان واألعضاء

اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

أ. فهد بن سعد بن نافل 

أ. سلمان بن أحمد التويجري

م. عبداهلل بن عبدالعزيز 
الجربوع 

أ. فيصل بن عبدالمحسن 
الغشيان 

أ. فهد بن عبداهلل المفرج

أ. سليمان القهيدان
) مختص مالي من خارج مجلس 

اإلدارة ( 

أ. سليمان بن ناصر الهتالن
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قائمة اللجان واألعضاء

لجنة االستثمار

د. سلطان بن حسن بن سعيد أ. فهد بن سعد بن نافل  

أ. سليمان بن ناصر الهتالن

أ. محمد العيسى
) مختص في مجال االستثمار 

من خارج مجلس اإلدارة ( 

أ. سلطان بن عبدالعزيز آل 
الشيخ 
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لجنة المكافآت و الحوافز

أ. فهد بن سعد بن نافل 
م. عبداهلل بن عبدالعزيز 

الجربوع 

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

قائمة اللجان واألعضاء
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النشاط
الرياضي
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األلعاب الرياضية لنادي 

الهالل السعودي

التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2020 / 2019

30

كرة قدم

كرة طاولةكرة سلةكرة طائرة

الكاراتيهالتنسألعاب القوى
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31

التايكوندو

االسكواش دراجات

جودو سباحةرفع األثقال
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32

شــارك الفريــق األول لكــرة القــدم فــي عــدة بطــوالت خــال 
العــام 2020-2019 وقــد حققهــا جميعهــا خــال العــام 

ــاب: ــت األلق وكان
كأس آسيا 2019	 
كأس دوري األمير محمد بن سلمان	 
كأس خادم الحرمين الشريفين 	 

الفريق األول
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خط الدفاع

ياسر الشهراني

أمير كردي

محمد البريك

جانغ هيون سو

عبداهلل الحافظ محمد جحفلي

حسن كادش

علي آل بليهي

حراسة المرمى

نواف الغامدي

يزن جاري

عبداهلل المعيوف

محمد الواكد

خط الوسط

محمد الشلهوب

سالم الدوسري

كارلوس ادواردو

جوستافو كويالر
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خط الهجوم

عمر خربين

صالح الشهري

بافيتمبي غوميز

خط الوسط

محمد كنوسلمان الفرج

هتان باهبريذعار العتيبي

نواف العابد

أندري كاريلو

سيبيستيان جوفينكو

عبداهلل عطيفناصر الدوسري

رازفان لوشيسكو
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كرة قدم
فئة ت - 19

شارك الفريق في بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب دون )19( الفئة الممتازة:	 
تــم إيقــاف النشــاط الرياضــي فــي 14 مــارس 2020 فــي الجولــة 19 بســبب جائحــة كورونا 	 

وقــد كان الفريــق فــي الترتيــب الثالــث فــي الدوري 
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أسماء العبي فئة تحت 19 سنة 
لكرة القدم للموسم الرياضي

) 2019 - 2020م (

المشاركاتالميالداإلسمم
20011ابراهيم سعد ابراهيم الجوير1
20010احمد فهد علي ال جبيع2
20020احمد هادي عبداهلل مرزوق3
20009أحمد هادي دغريري4
200117تركي فهد مرجان المطيري5
20001حسين أحمد بخاري6
200017حمد عبدان تركي العبدان7
20001خالد سلطان الحواس8
20005خالد محمد ربيع9

200019رياض عبداهلل صالح الغامدي10
200114سعد فهد صالح الناصر11
200111سلطان عبدالرحمن محمد12
20040ضاوي ناصر ضاوي العتيبي13
20010عبدالرحمن سعيد الغامدي14
200118عبدالرحمن عبداهلل ناصر الدخيل15
20010عبداهلل ابراهيم الحماد16
20012عبداهلل خالد عبداهلل القباني17
20020عبداهلل ماجد زبن المطيري18
200118عبداهلل يحيي عبداهلل البيشي19
20020عسوان جبريل عامري20
200019علي بن البراق العساف21
20009عمر محمد ابراهيم الجوير22
20000فواز أحمد هزازي23
20000فيصل سعيد الدوسري24
200015كشيم محمد الكيرعاني25
200018محمد راجي الكنيدري26
200015محمد سليمان عبداهلل الطفيل27
20001محمد عبداهلل الشمري28
ابتعاث2000محمد مشعل فهد الناصر29
ابتعاث2000محمد منصور ملي30
20020محمد مودة الشنقيطي31
20008منصور فايز سعود البيشي32
200119ناصر محمد مشرع السبيعي33
200118نواف سعد ابراهيم المفرج34
20012نواف عبدالعزيز علي العريفي35
20014نواف عبداهلل الدوسري36
20010وسام عبدالقادر هوساي37
20000يزن سمير جاري38
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كرة قدم
فئة ت - 17

شارك الفريق في بطولة أندية المملكة لفئة الناشئين دون )17( الفئة الممتازة:
تــم إيقــاف النشــاط الرياضــي فــي 14 مــارس 2020 فــي الجولــة 22 بســبب جائحــة كورونا 	 

وقــد كان الفريــق فــي الترتيــب الثانــي فــي الدوري 
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أسماء العبي فئة الناشيئين تحت 17 
سنة لكرة القدم للموسم الرياضي

) 2019 - 2020م (
عدد المبارياتالميالداإلسمم
20030أسامة عبداهلل آل رشود1
200213بندر حسن يحيي وحيشي2
20031حسام محمد علي طالبي3
20021حمد عبدالعزيز حمد العمري4
200215حمود حماد حمود الدوسري5
20035خالد محمد العدواني6
20030خالد نعمان االصبحي7
200318رياض علي رفيدي االسمري8
200319سطام حسن محمد الروقي9

200319سعد مشعل حمد الدوسري10
200217عبدالرحمن حسن عبداهلل الزهراني11
20038عبدالرحمن شهاب عبدالرحمن المغربي12
20030عبداهلل إسماعيل مصطفى13
200317عبداهلل سعد عبداهلل ال مفرح14
20038عبداهلل علي حسن كعبي15
200320عبداهلل هادي جابر رديف16
20028عبداهلل هادي سراج17
20030فراس محمد سعيد المطيري18
20025فهد ذعار الدوسري19
200319فهد زياد عبداهلل سعد20
200219فهد سعد شداد االسمري21
200316فيصل سعد شداد االسمري22
20030مبارك عبدالرحمن مبارك الراجح23
20031محمد احمد عبدالعزيز القصير24
200220محمد حمد ضويحي القحطاني25
200319محمد دخيل اهلل عبداهلل الدوسري26
200518محمد علي محمدعلي برناوي27
20032مشعل إبراهيم الدوسري28
200312مشعل خالد محمد الدوسري29
20030مشعل محمد الشهري30
20036مشعل محمد صنيتان المطيري31
200320مصعب فهد زيد الجوير32
200215معاذ عبدالعزيز احمد فقيهي33
200218ناصر ماجد ناصر هدهود34
20030نايف يوسف الجهني35



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
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كرة قدم
فئة ت - 15

شارك الفريق في بطولة أندية المملكة لفئة البراعم دون )15( الفئة الممتازة:
تــم إيقــاف النشــاط الرياضــي فــي 14 مــارس 2020 فــي الجولــة 18 بســبب جائحــة كورونا 	 

وقــد كان الفريــق فــي الترتيــب الثانــي فــي الدوري 
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أسماء العبي فئة البراعم تحت 15 
سنة لكرة القدم للموسم الرياضي

) 2019 - 2020م (
عدد المبارياتالميالداإلسمم
20050ابراهيم شداد مهلهل العبدلي1
20050ابراهيم طال صالح همان2
200417احمد عبدالرحمن  الخليف3
20050أحمد علي هزازي4
200517احمد متعب فالح العنزي5
20040احمد محمد مطا6
20050احمد محمد صالح الغامدي7
20050أسامة سعيد الشهري8
20050اياد كاظم هليل9

20050بدر عبدالرحمن الشعان10
20040بسام أحمود الحمد11
200510تركي مشهور مرزوق الغميل12
200518حامد عبداهلل محمد يوسف13
20047خالد حزام محمد سفياني14
20050خالد هذلول الهذلول15
20058راكان عبدالرحمن عبدالمحسن الجمعان16
20050راكان مشعل متعب التميمي17
20051رائد سعد سعيد الدوسري18
20040ريان صالح ابودهيم19
20055سعد محمد راشد الخرعان20
20050سعود حسين علي سفياني21
20050سعود محمد يحيي هارون22
20070سلطان شاكر عليان الشجاع23
20050سلطان ناصر الجيزاني24
200512سلمان غرسان محمد الشهري25
200716صالح علي محمد برناوي26
200515طال رياض عبدالرحمن الشبيلي27
20053عبدالرحمن ابراهيم محسن الدوسري28
20058عبدالرحمن محمد محمد شراحيلي29
20050عبدالعزيز عادل عبدالعزيز العجيان30
200514عبدالعزيز ماجد ناصر هدهود31
20050عبدالعزيز نعمان االصبحي32
200412عبداهلل بندر عبداهلل زيد33
200416عبداهلل تركي احمد بن صويلح34
200411عبداهلل عيسى الدوسري35
20050عبداهلل علي بكر هوساوي36
20050عبداهلل حسن الدوسري37
200512عبدالمجيد مبارك سلمان الشمري38



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي
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أسماء العبي فئة البراعم تحت 13 
سنة لكرة القدم للموسم الرياضي 

) 2019 - 2020م (
عدد المبارياتالميالداإلسمم
200512عبدالمجيد مبارك سلمان الشمري39
20050علي سعد الغريب40
20040علي محسن علي االحمدي41
20050فهد عمر عبداهلل الغامدي42
200411فيصل عبدالعزيز ابراهيم النويصر43
20043كريم اشرف ابراهيم احمد44
200416محمد بندر عبداهلل زيد45
200418محمد بندر فهد موتان46
20047محمد عبدالوهاب الزهراني47
200415محمد منصور المصيليخ48
20050مروان جابر احمد49
20050مهند فهد محمد الدوسري50
200418ناصر مهدي حسن المفلح51
200415نايف زياد عبداهلل سعد52
20041ياسر عبداهلل رشيد الشمري53
20044يزيد عثمان العثمان54
200414يونس عبدالكريم احمد الشنقيطي55
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كرة قدم
فئة ت - 13

شارك الفريق في بطولة أندية المملكة لفئة البراعم دون )13( الفئة الممتازة:
حقق فريق البراعم دون 13 بطولة أندية المملكة	 
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أسماء العبي فئة البراعم تحت
13 سنة لكرة القدم للموسم 
الرياضي ) 2019 - 2020م (

عدد المبارياتالميالداإلسمم
20063احمد ماجد علي مرير1
20071بدر عبدالعزيز هادي البيشي2
20070بدر محمد هبه هادي3
20060تركي خالد عمر باحشوان4
20068تركي عبداهلل عبداهلل العسيري5
20074حسن محسن احمد هزازي6
20060حسن محمد سالم المنهالي7
20066حمد احمد عثمان اليسر8
200714خالد عمر خلف اللحيان9

20070راكان ابراهيم ال مردف10
20070راكان علي هديان العتيبي11
20070رائف محمد عبدالرحمن العبان12
200612ريان ماجد سعيد الغامدي13
20060زياد احمد عثمان السفري14
200614سعد خالد عجمي المطيري15
200614سعود حسن يحي غانم16
20070سعود علي مرزوق الجيزاني17
20070سليمان محمد مرعي سحاري18
200612سليمان ناصر عبده مجرشي19
20070ضاري خلف شهاب الشمري20
20070طال عمر عبدالسيد بامسعود21
200614طال منصور قطيم العتيبي22
200613عبداالله سعيد جمعان الغامدي23
20070عبداالله وليد سعيد دغار24
200614عبدالحميد عبداللطيف عبداهلل الغامدي25
200612عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن موزان26
200612عبدالرحمن عبداللطيف عبداهلل الغامدي27
200714عبدالسام علي محمد برناوي28
200611عبدالعزيز حسن محمد باحشوان29
200611عبدالعزيز محمد ناشيي العتيبي30
20070عبدالعزيز مشعل محمد بن شهيوين31
20060عبدالعزيز ناصر سعد العريفي32
20070عبدالعزيز يوسف شديد المطيري33
20070عبداهلل بدر عبداهلل غائب34
20070عبداهلل فهد عبداهلل المطيري35
20070عبداهلل نايف عبداهلل بن هزاع36
20070عبدالملك محمد هاشم القحطاني37
200714علي جابر علي حكمي38
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أسماء العبي فئة البراعم تحت
13 سنة لكرة القدم للموسم 
الرياضي ) 2019 - 2020م (

عدد المبارياتالميالداإلسمم
20070علي محمد عبده هزازي39
20060عماد علي ابوطالب قيسي40
20067عمر احمد عثمان اليسر41
20077فهد احمد عبدالحميد الجريد42
200614فهد محمد حسين محمد فاته43
20070فيصل خالد عليان الحربي44
20070ماجد محمد ابراهيم عطيف45
20060محسن احمد محمد زين46
20070محمد خالد مهدي عسيري47
20070محمد سعيد ناصر الدعيدع48
20068محمد عبداهلل صالح محيش49
20060محمد عبداهلل ناصر الدوسري50
20060مشعل حسين علي سفياني51
20070مشعل سمير احمد القنفذي52
20070مشعل نايف العتيبي53
20070ناصر خالد محمد ال حسين54
20070ناصر عبدالرحمن ناصر الشهري55
20070نايف سلطان محمد شويرخ56
20070نايف محمد عبداهلل شريف57
20067نواف فيصل خميس بن حترش58
20060نواف محمد عوض المطيري59
20067وليد دخيل اهلل عبداهلل الدوسري60



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

45

2020 / 2019

كرة الطائرة
الفريق األول

أسماء العبي الفريق
األول لكرة الطائرة

الميالداإلسمم

1982احمد البخيت1
1990موفق مسعود المطيري2
1997أسامة رضا الزهراني 3
1995عبداهلل الزهراني 4
1995حسن عبداهلل وثان5
1987نواف عبدالرحمن البخيت6
1996إبراهيم المعيقل 7
1998عبداهلل المسعري الدوسري8
1987عبدالرحمن الدوسري 9

1995حسين جعفر مريط10
1989فهد محمد مسعود11
2000وليد فهد العتيبي12
1990اليخاوندور ريزو13
1993ماركو14
1992بدر السعيدان15
1997عايض الدوسري16

الدوري السعودي الممتاز. 1
بطولة الكأس . 2
بطولة النخبة . 3
بطولة الخليج. 4
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كرة الطائرة
فئة الشباب

أسماء العبي فريق
الشباب لكرة الطائرة 

عدد الميالد اإلسمم
المباريات

20015نواف احمد حاضري1
20015ثويني خالد عبدالرحمن2
20015فيصل احمد محمد3
20015منصور بندر سعد4
20015سليمان سامي الغانم5
20015غسان عون البيشي6
20015احمد يحي مجرشي7
20015حمود عبداهلل محمد8
20015معتز علي صيرم9 بطولة الدوي السعودي الممتاز . 1
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كرة الطائرة
فئة الناشئين

بطولة الدوري السعودي الممتاز. 1

أسماء العبي فريق
الناشئين لكرة الطائرة 

عدد الميالداالســمم
المباريات

200211سليمان الغانم1
200311غسان البيشي2
200410محمد النجعي3
200411أسامة الشمراني4
200411خالد مجرشي5
20034عقيل الخريزي6
20047سعود القعيط7
20054غالي البيشي8
20045االغبش حامد9

20042محمد مسرحي10
200311معتز صيرم11
200311سعيد الكعبي12
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كرة الطائرة
فئة البراعم

بطولة ودية داخل النادي. 1

أسماء العبي فريق
البراعم لكرة الطائرة

الميالد االســــــــــــــمم

2005رشيد السهلي1
2004يزن فواز العقيلي2
2005عبدالله النجعي3
2005مانع السهلي4
2007مشعل سعد 5
2004مشعل األسود6
2004نايف الغامدي7
2006ياسر مسعود8
2006يحي الشمراني 9

2005إبراهيم الكعبي10
2007مشعل الدوسري 11
2004فايز الحوارني12
2005فاهد البيشي13
2006معاذ الزيلع14
2006يزيد الزيلع15
2006البراء القاسم 16
2004محمد الدوسري17
2004سعود الدوسري18
2005يوسف القرني19
2004مشاري القرني 20
2007أنور الغامدي 21
2004مهند الزيلع22
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كرة السلة
الفريق األول

أسماء العبي الفريق
األول لكرة السلة

الميالداإلسمم

1987زكريا محمد هوساوي1
1997فواز عبداإلله المطرف2
1990فيصل عبد اهلل الدوسري3
1992علي فهد الخزيم4
2001عبداهلل غازي مجرشي5
2001الوليد إبراهيم السويلم6
1989عادل فهد الدوسري7
1990ريكي يونغ8
1992لؤي رودسلي9

1993مبارك منديل األسود10
1998محمد إبراهيم السويلم11
1993ناصر محمد العبسي12
1994صفوان محمد ابكر13
1996زيد محمد العباس14
1992وحيد عادل فقيهي15
1993عبداهلل جمعان اليامي16
1994خالد موسى سفياني17
1992عبدالرحمن عبداهلل الدوسري18

حقق الفريق خال العام الماضي :
بطل الدوري الممتاز لكرة السلة  . 1
تحقيق بطولة النخبة. 2



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

50

2020 / 2019

كرة السلة
فئة الشباب

أسماء العبي فئة
الشباب لكرة السلة 

عدد الميالد اإلسمم
المباريات

200318عابدين مصطفى سلطان1
200318محمد عبداهلل العتيبي2
200218أحمد غازي مجرشي3
200316محمد حامد موباي4
200318عبد اهلل محمد المطيري5
200218سيف ماجد القرني6
200218محمد عثمان عمر7
200318مشاري فيصل جبران8
200316عبدالمجيد مصطفى الصباغ9

200218رائد راجح الدوسري10
200410على حمدان البيشي11
200314عبداإلله عبدالغني المدني12
20030جاسر إسماعيل مجرشي13

حقق الفريق خال العام الماضي:
بطول دوري شباب الممتاز لكرة السلة 	 
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كرة السلة
فئة الناشئين

أسماء العبي فئة
الناشئين لكرة السلة

الميالداإلسمم

2006إسماعيل متعب الزهراني1
2005راكان حسين زيدان2
2006رايبيين كريستوفر تيمان3
2005محمد علي البيشي4
2006رائد محمد المطيري5
2006سلطان أحمد الجوفي6
2005صالح إبراهيم البيشي7
2006عبداهلل خالد باشه8
2005فهد فيصل بشير9

2005نواف بدر الشمري10
2007نواف زياد حراب11
2005مهدي ساحب مكبش 12
2007محمد خالد باشه13

شارك الفريق خال العام الماضي:
ــى 	  ــل ال ــم التأه ــاز وت ــئين الممت دوري الناش

االدوار النهائيــة ومــن ثــم تــم الغــاء البطولــة 
ــا بســبب جائحــة كورون
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كرة السلة
فئة البراعم

أسماء العبي فئة
البراعم لكرة السلة 

الميالد اإلسمم

2008احمد طارق غريب1
2010محمد طارق غريب2
2009بتال محمد سمير3
2008سعد خالد فاته4
2008طال مشاري عبده5
2008عبدالرحمن خالد الحربي6
2009عبدالرحيم حسن الزهراني7
2008عدنان خالد الحربي8
2009فارس احمد هزازي9

2008فايز حمد هزازي10
2008محمد حسن بحري11
2008يحيى غلفان سفياني12
2008وائل محمد اليماني13

مشاركة الفريق :
وتــم 	  المملكــة  ألنديــة  البراعــم  بطولــة 

كورونــا  جائحــة  بســبب  الغاؤهــا 
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كرة الطاولة
الفريق األول

أسماء العبي الفريق
األول لكرة الطاولة

عدد الميالداإلسمم
المباريات

1 بطولة+ 18 1966خالد بن حامد الحارثي1
مباراة

9 مباريات1992وليد بن خالد المطيري2
9 مباريات1997مهند بن علي الغادي3
9 مباريات1997عبدالرحمن مطلق المطيري4
9 مباريات1998ريان سعد الرصيص5
9 مباريات1997رائد سعد الرصيص6

الدوري الممتاز )ذهاب ــ إياب(	 
بطولة كأس االتحاد السعودي لكرة الطاولة 	 
بطولة الفردي والزوجي ألندية مكتب الرياض	 
بطولة الفردي والزوجي ألبطال مكاتب منطقة 	 

الرياض
بطولة األمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي	 
البطولة التصنيفية األولى	 
البطولة التصنيفية الثانية	 
بطولة النخبة	 
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كرة الطاولة
فئة الشباب

أسماء العبي فئة
الشباب لكرة الطاولة

عدد الميالداإلسمم
المباريات

15 بطولة + 9 2004فهد بن بهجان القرني1
مباريات 

8 بطوالت + 5 2004عبداالله بن طال زقرتي2
مباريات

3 بطوالت2003مهند بن سعد الرصيص3
3 بطوالت2005مازن بن محمد المطيري4
3 بطوالت2004عبداهلل بن ماجد الفهيد5

بطولة الدوري الدوري الممتاز )4 مراحل(	 
بطولة كأس االتحاد السعودي لكرة الطاولة 	 
بطولة الفردي والزوجي ألندية مكتب الرياض	 
بطولة الفردي والزوجي ألبطال مكاتب 	 

منطقة الرياض
بطولة األمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي	 
البطولة التصنيفية األولى	 
البطولة التصنيفية الثانية	 
بطولة النخبة	 
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كرة الطاولة
فئة الناشئين

أسماء العبي فئة
الناشئين لكرة الطاولة

عدد الميالداإلسمم
المباريات

15 بطولة + 9 2006عبداهلل بن محمد الزهراني1
مباريات 

11 بطولة + 5 2006سامي بن بهجان القرني2
مباريات 

11 بطولة + 5 2006سلطان بن سلمان السلطان3
مباريات 

3 بطوالت2006نواف بن ماجد القاضي4
3 بطوالت2006عبداهلل بن بدر الحماد5
3 بطوالت2007فهد بن ماجد الفهيد6

بطولة الدوري الدوري الممتاز )4 مراحل(	 
بطولة كأس االتحاد السعودي لكرة الطاولة 	 
بطولة الفردي والزوجي ألندية مكتب الرياض	 
بطولة الفردي والزوجي ألبطال مكاتب منطقة 	 

الرياض
بطولة األمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي	 
البطولة التصنيفية األولى	 
البطولة التصنيفية الثانية	 
بطولة النخبة	 



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

56

2020 / 2019

كرة الطاولة
فئة البراعم

أسماء العبي فئة
البراعم لكرة الطاولة

عدد الميالداإلسمم
المباريات

11 بطولة2008عبدالعزيز عبدالرحمن القحطاني1
3 بطوالت2008نايف بن شاكر العتيبي2
3 بطوالت2010يزن بن محمد المطيري3
3 بطوالت2011ياسر بن ماجد الفهيد4
3 بطوالت2012عبدالرحمن بن شاكر العتيبي5

دوري المملكة للبراعم	 
بطولة األمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي 	 

)براعم/مواهب(
البطولة التصنيفية األولى )براعم/مواهب(	 
البطولة التصنيفية الثانية )براعم/مواهب(	 
بطولة النخبة )براعم/مواهب(	 
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ألعاب القوى
الفريق األول

بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول	 
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى الثاني	 
بطولة اختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة أللعاب القوى االول	 
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أسماء العبي الفريق
األول أللعاب القوى

اسم البطولةالميالد االسم م
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1990ماجد غازي مرزوق1
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1994ادريس عايل سفياني2
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1999حسين محمود مجرشي3
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1999احمد ناصر دوشي4
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1991عبد الرحمن فهيد الشهراني5
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1982على سعيد الشهراني6
خمس بطولة اختراق الضاحية1981معاذ علي اللعفر7
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1995يحي سليمان غزواني8
خمس بطولة اختراق الضاحية1986فهد منزل العنزي9

بطولة اختراق الضاحية1991محمود حافظ ابراهيم10
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1984عبداهلل احمد مجرشي11
خمس بطولة اختراق الضاحية1985ناصر مبارك الدوسري12
بطولة ملتقى المملكة أللعاب القوى األول والثاني1996محمد عبداهلل هزازي13
ملتقى المملكة أللعاب القوى االول1984ناصر حماد الطويرقي14
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ألعاب القوى
فئة الشباب

ملتقى المملكة  ) األول ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الثاني ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الثالث ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الرابع ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الخامس ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الخامس ( المفتوح الختراق الضاحية	 

بطولة المملكة لكاس االتحاد الختراق 	 
الضاحية للدرجات الثاث

ملتقى المملكة  ) األول ( أللعاب القوى 	 
لدرجة الشباب

ملتقى المملكة  ) الثاني ( أللعاب القوى 	 
لدرجة الشباب
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أسماء العبي فئة
الشباب أللعاب القوى

عدد البطوالت الميالداالسمم
المشارك بها

20022أبو بكر داود تولو1
20031ياسر بن عوظه سعيد البيشي2
20029نواف بن سعيد محمد سعد 3
20027عبدالرحمن بن محمد يحيى حكمي4
20034تيسير محمد تيسير محمد5
200310 بندر بن عبدالعزيز محمد مجرشي6
-2002اصيل بن عبد اهلل محمد الدوسري7
20032سعد بن مرزوق حمد الدوسري8
20036سلمان بن صالح محمد الدوسري9

200211سلمان بن عبد اهلل المقرن10
20033سمير بن مرعي جبران بكيلي11
20022ظافر بن احمد عبد اهلل  الشهري12
20033عبدالعزيز علي بن محمد شرحيلي13
-2003عبدالعزيز بن محمد احمد هزازي14

20036عبدالعزيز يوسف علي غفيري15
20033عبد اهلل بن علي احمد حسن16
20034عبد اهلل بن شبيب درعان الدوسري17
-2003علي بن محمود علي مجرشي18
20032متعب بن عبده حاسر كعبي19
-2002فهد بن بكر ادريس هوساوي 20
-2002صالح بن عبيد عبد اهلل البيشي21
20034محمد سامي سعيد اليامي22
20032يحي بن محمد يحي عبسي23
20024رياض بن يحيى حسن البيشي24
-2002عمر بن محمد عبد اهلل العمري25
20034يحي بن ناصر يحي صحفي26
-2003منصور بن عبد اهلل راشد الدوسري27
-2003موسي مشعفل محمد هزازي28
20019مشعل بن داود محمد كريري29
20021نواف بن عامر جريس الدوسري30
-2001مشعل بن صالح إبراهيم صالح31
-2003عبدالعزيز بن علي محمد شراحيلي32
20034مسفر بن دحيم فاح الدوسري33
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ألعاب القوى
فئة الناشئين

ملتقى المملكة  ) األول ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الثاني ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الثالث ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الرابع ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الخامس ( المفتوح الختراق الضاحية	 
ملتقى المملكة  ) الخامس ( المفتوح الختراق الضاحية	 

بطولة المملكة لكاس االتحاد الختراق 	 
الضاحية للدرجات الثاث

ملتقى المملكة  ) األول ( أللعاب القوى 	 
لدرجة الناشئين

ملتقى المملكة  ) الثاني ( أللعاب القوى 	 
لدرجة الناشئين
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أسماء العبي فئة
الناشئين أللعاب القوى

عدد البطوالت الميالداالسمم
المشارك بها

20042احمد بن عبد اهلل الدوسري1
جديد2004تركي بن علي محمد دغرير2

20052ثامر بن علي عبد اهلل كريري3

جديد2005جريس بن عامر جريس الدوسري4

جديد2004حسين بن عبد اهلل حسين الغامدي5
جديد2003خلف بن عبد اهلل عقيل هزازي6
جديد2004محمد بن فهد محمد المهيزع7
جديد2004سعيد بن إسماعيل سعيد سالم8
جديد2004صالح بن عمير حسين الهزاني9

20044طال بن مسعود سعيد المطيري11
جديد2004عبدالرحمن بن الحسين يحي كعبي12
جديد2004عبدالرحمن بن راشد سعود سالم13
جديد2006عادل بن احمد يحيى محنشي14
جديد2004عبدالهادي بن سالم مسعود الهذلول15

جديد2005عبدالهادي بن سعيد الدوسري16
20069عبدالمجيد بن يوسف علي غفيري17
جديد2004قاسم بن محمد قاسم سالم18
20064ريان بن عبد اهلل الطريقي19
جديد2004محمد بن صقر صقر الدغيلبي20
20042عبد اهلل بن عايل علي سفياني21
جديد2004مرزوق بن سلمان مشعل عصفور22
200411سعد بن محمد البخيت مرزوق23
جديد2005نواف بن سالم مبارك اليامي24
جديد2008مبارك بن سالم مبارك اليامي25
جديد2005ابرهيم بن محمد إبراهيم العيقنه26
200411عمران إبراهيم برناوي27
جديد2004مراد بن وحيد محمد كعبي28
جديد2005عبدالعزيز بن محمد عبد اهلل العمري29
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التنس
الفريق األول

أسماء العبي الفريق
األول للتنس

عدد الميالداإلسمم
المباريات

19947سليمان القاسم1
19933نواف السلطان2
19957عبدالرحمن العزام3
19967مساعد العزام4
19992فيصل الربدي5
19996راكان القعود6
19950بدر العمران7
20010عبدالعزيز الغبين8
20000عبدالعزيز البيوك9

مشاركات الفريق 
البطولــة الفرديــة للمناطــق وحقــق الاعــب . 1

ســليمان القاســم المركــز االول
ــب . 2 ــق الاع ــى وحق ــة االول ــة المفتوح البطول

ــث ــز الثال ــود المرك راكان القع
ــز . 3 ــق المرك ــم تحقي ــاز وت ــدوري الممت ــة ال بطول

ــاث جــوالت ــى مــدار ث ــت عل ــي وكان الثان
بطولة النخبة وتم تحقيق المركز الثاني. 4
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التنس
فئة الشباب

أسماء العبي فئة
الشباب للتنس

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20056عبداللطيف المبرزي1
20036ابراهيم السويدان2
20063نواف السويدان3
20046سليمان المسفر4
20046عبداهلل األومير5

مشاركات الفريق : 
بطولة المملكة الفردية للمناطق حقق . 1

الاعب عبداللطيف المبزي المركز االول
بطولة الدوري الممتاز تم تحقيق المركز . 2

الثالث وكانت على مدار ثاث جوالت
بطولة المملكة المفتوحة 18 سنة. 3
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التنس
فئة الناشئين

أسماء العبي فئة
الناشئين للتنس

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20056عبداللطيف المبرزي1
20076سطام معافا2
20066نواف السويدان3
20085نواف القاضي4
20055مهند الشهري5
20076محمد الغافلي6

مشاركات الفريق : 
البطولة الفردية للمناطق حقق الاعب نواف . 1

السويدان المركز االول
بطولة الدوري الممتاز تم تحقيق المركز الثاني . 2

وكانت على مدار ثاث جوالت
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التنس
فئة البراعم

أسماء العبي فئة
البراعم للتنس

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20093حمود االومير1
20073سطام معافا2
20115مشاري االومير3
20083نواف القاضي4
20073محمد الغافلي5

مشاركات الفريق : 
بطولة البراعم المفتوحة 8 – 12 سنوات. 1
البطولة المفتوحة الرابعة 10 سنوات. 2
بطولة البراعم المفتوحة الثانية 10 سنوات. 3
بطولة البراعم للمميزين 8 – 12 سنوات . 4

تم تحقيق المركز الثاني وكانت على مدار 
جولتين
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الكاراتيه
الفريق األول

بطولة المملكة للدوري الممتاز	 
بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير الرياضة كاتا و قتال	 
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أسماء العبي الفريق
األول للكاراتيه

البطولة الميالداإلسمم
بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال1989عماد المالكي1

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1990فهد الخثعمي2
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1989ماجد الخليفة3
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1997سعودالبشير4
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1999فرج الناشري5
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال1995بدر العتيبي6
بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال2001نواف المالكي7

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1991جراح الرشيدي8
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1994عتيق القرني9
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1995عبداهلل مباركي10
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 2001محمد المالكي11
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1994تركي الخثعمي12
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير الرياضة ألندية للكاتا والقتال1998طارق حامدي13

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1997منصور مبارك14
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 2000مسفر األسمري15
الرياضة ألندية للكاتا والقتال

بطولة الدوري الممتاز كاتا وقتال +بطولة المملكة المفتوحة 45 على كأس وزير 1999عزام المطيري16
الرياضة ألندية للكاتا والقتال
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الكاراتيه
فئة الشباب

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا	 
بطولة الدوري الممتاز للقتال 	 
بطولة الدوري الممتاز للكاتا	 
بطولة المملكة المفتوحة للكاتا	 
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أسماء العبي فئة
الشباب للكاراتيه

البطولةالميالداإلسمم

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2003سند سفياني1
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2003طال جاري 2
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2003أسامة الكثيري3
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2003أحمد المالكي4
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2003مؤيد حكمي5
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2002نواف الجريد6
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2003مطلق العتيبي7
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2003ممدوح رضا8
للقتال .

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الكاتا2003عبداهلل المالكي9
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الكاتا2003ماهر العتيبي 10
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الكاتا 2002مهند حكمي11
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الكاراتيه
فئة الناشئين

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا	 
بطولة الدوري الممتاز للكاتا	 
بطولة الدوري الممتاز للقتال 	 
بطولة المملكة المفتوحة للكاتا	 
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أسماء العبي فئة
الناشئين للكاراتيه

البطولةالميالداإلسمم

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2004فراس جاري1
للقتال 

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2004عبدالرحمن الناشري2
للقتال 

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2004ظافر هزازي3
للقتال 

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2004معاذ جعفري4
للقتال 

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2004عبداهلل المالكي5
للقتال والكاتا – بطولة المملكة المفتوحة للكاتا  

بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2004غسان منقري6
للقتال والكاتا – بطولة المملكة المفتوحة للكاتا  

بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا- بطولة الدوري الممتاز 2004احمد المالكي7
للقتال والكاتا – بطولة المملكة المفتوحة للكاتا  
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الكاراتيه
فئة البراعم

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا	 
بطولة المملكة المفتوحة للكاتا	 
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أسماء العبي فئة
البراعم للكاراتيه

البطولةالميالداإلسمم
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2013فهد الزغيبي1
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2011مشعل عاتي2
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2010متعب الجويزي3
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2009سالم القحطاني4
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2008محمد الغامدي5
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2007صقر المالكي6
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2007سلطان مسيري7

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2007أحمد الغامدي8
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2010سيف المالكي 9

 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2009ابراهيم الكثيري10
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2008عبداهلل الدوسري11
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2009باهر ناصف12
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2006عبدالعزيز السيف13
 بطولة المملكة المفتوحة لكأس االتحاد للقتال والكاتا2006محمد السيد14
بطولة المملكة المفتوحة للكاتا2011سعد القحطاني15
بطولة المملكة المفتوحة للكاتا2008ابراهيم عاطف16
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التايكوندو
الفريق األول

بطولة المنطقة الوسطي المفتوحة للبومسي. 1
بطولة المنطقة الوسطي المفتوحة  قتال . 2
بطولة المملكة المفتوحة بومسي. 3

بطولة المملكة المفتوحة فرق جماعي. 4
بطولة المملكة المفتوحة 18 للبومسي. 5
بطولة المملكة لاوزان االوليمبية             . 6
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أسماء العبي الفريق
األول للتايكوندو

الميالداإلسمم

1984موسى يحيى وحيشي1
1999فيصل عبداهلل العبيد2
1997خالد محمد السليم3
2002مشعل شامي مجرشي4
2001محمد شامي مجرشي5
2001خالد عبدالرزاق سعيد6
1996فهد منصور المالكي7
2001عبدالمجيد ناصر القرني8
1997عبدالعزيز ناصر الصباح9

1997اسامة عبداهلل الشمراني10
1997عبدالعزيز مرسال المولد11
2000ابراهيم سعود العثمان12
1996محمد ابراهيم الشميمري13
2000سلطان سعد القحطاني14
2000عبدالعزيز ابراهيم الشميمري15
1995علي ابراهيم الشميمري16
2002عبدالسام عيد السعد17
2002فهد محمد مبارك18
2001أنس حسن الفيفي19
1995عبدالمجيد محمد الشهراني20
2002ناصر سعيد الدوسري21
2002عبدالرحيم سعد العرفج22
1992عبداهلل مختار محمد23
1996عبدالرحمن علي القحطاني24
2002مرسال بندر السويلم25
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التايكوندو
فئة الشباب

بطولة المنطقة الوسطي قتال. 1
بطولة المملكة المفتوحة للفرق جماعي. 2
بطولة المملكة المفتوحة لألوزان االوليمبية. 3
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أسماء العبي فئة
الشباب للتايكوندو

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20033فيصل شامي علي مجرشي1
20043راكان مشعل ناصر االسمري2
20043فارس فيصل محمد شمهاني3
20033سعود عبد العزيز محمد الناشري4
20033خالد شامي علي مجرشي5
20043علي احمد علي الغامدي6
20053محمد احمد محمد سفياني7
20043تركي فهد محمد المطري8
20053بدر ابراهيم علي الناشري9

20033ناشي مطلق ناشي العشاق10
20053نواف فهد محمد المطيري11
20033سعود بندر احمد يوسف12
20043بندر راجح محمد الناشري13
20033عبد اهلل عيد عبد اهلل الخيبري14
جديد2005عبد اهلل مهدي يحيي شاجري15
20053وليد محمد احمد يماني16
20043مساعد علي يحيي شرا حيلي17
20043ماجد محمد بشير السليم18
20043إبراهيم متعب إبراهيم السالم19
20123تركي بندر احمد يوسف20
20053فهد شامي على مجرشي21
20033مشعل سريع ناصر الدوسري22
20033عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الجامع23
20033سامي فارس بزيغ الخيبري24
20033سامي مرضي مرزوق الدوسري25
20053كاظم ناصر عبده ظافرى26
20033عناد عبد اهلل عامر الدوسري27
20033سالم عواد سعد العنزي28
20043خالد غيث غزاي العتيبي29
20053عبد الرحمن ابراهيم سعد العرفج30
20043رياض ناصر عبده حمدي31
جديد2005عبد اهلل عبد القادر الخليفه32



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

79

2020 / 2019

التايكوندو
فئة الناشئين

بطولة المنطقة الوسطي المفتوحة  قتال . 1
بطولة المملكة ابطال المناطق. 2



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

80

2020 / 2019

أسماء العبي فئة
الناشئين للتايكوندو

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20082إبراهيم احمد صالح الناشري1
20082إبراهيم مبارك صالح الناشري2
20062شامان مبارك إبراهيم الناشري3
20082احمد علوي علي سفياني4
20062سطام محسن محمد محنشي5
20062عبد اهلل إسماعيل يحيي أبو الغيث6
20082زيد حكيم مبارك يسر7
20072بسام ياسر علي القحطاني8
20062اسامه حسن علي بعيطي9

20062عبد المجيد سعد ابراهيم القداح10
20082فراس عيسي محمد ابراهيم11
20082فهيد فايد مبارك عامة12
20062عمر محمد مغامس السعدون13
20082محمد عبد اهلل عيد الشريف14
جديد2007عبد اهلل عبد العزيز النزهان15
20062فيصل سريع ناصر الدوسري16
20102فارس علي يحيي شرا حيلي17
20072عبد الرحمن فيصل محمد شمهاني18
20072راكان فهد ناصر العتيبي19
20072حمد فايد مبارك عامة20
20072فارس سامي  بزيغ الخيبري21
20072راكان علي ظافر أل سلمه22
20072نبيل يحيي علي عزيري23
20072فيصل عبد العزيز محمد الناشري24
20062فيصل نواف عزاي العتيبي25
20082مشاري غرم اهلل علي الزهراني26
20072متعب حسن  متعب بهاري27
 2006عبد اهلل بندر عبد اهلل العرياني28
20082محمد مشعل محمد اليماني29
جديد2006طال سعد الدوسري30
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التايكوندو
فئة البراعم

بطولة المنطقة الوسطي المفتوحة  قتال . 1
بطولة المملكة ابطال المناطق. 2
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أسماء العبي فئة
البراعم للتايكوندو

عدد المبارياتالميالداإلسمم
20102محمد راجح محمد الناشري1
20092يوسف علي محمد هتاني2
20092نواف عون يحيي البيشي3
20102عبد العزيز خالد محمد ابراهيم4
20092يحيي محمد يحيي الجيزاني5
20092يزيد حسين عبد اهلل العرياني6
20102علي علوي علي سفياني7
20102فراس عبد اهلل احمد بن باز8
جديد2012فيصل عبد اهلل بن باز9

جديد2011عبد الرحمن مبارك ذبالي10
20102صالح مبارك صالح الناشري11
20102فواز يحيي علي عزيري12
20092عبد العزيز بندر عبد اهلل العرياني13
20092همام عبد اهلل عبد العزيز الزهراني14
20092متعب فهد عبد العزيز اليعيش15
20092نواف نايف احمد حسين16
20112علي حسين علي بحاري17
20102ياسر حكيم مبارك يسر18
جديد2012علي بندر عبد اهلل العرياني19
جديد2012حسين مبارك الناشري20



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

83

2020 / 2019

االسكواش
الفريق األول

أسماء العبي الفريق
األول للسكواش

عدد الميالداالسم م
المشاركات

20001عيد ين ناصر العتيبي1
19912عبدالعزيز عبداهلل بورقه2
19992ناصر محمد الحازمي3
19972عابد محمد الحازمي4
20011عبدالمجيد ابراهيم وبورقه5
-1986احمد عبداهلل الغامدي6
-1995امين محمد الحازمي7
-1989احمد عبداهلل بورقه8
-1997عبدالرحمن احمد بورقه9

-1994عبداهلل ابراهيم بورقه10
-1989فهد محمود العنزي11

البطولة التصنيفية تحت سبع عشرة 	 
البطولة التصنيفية تحت تسع عشرة	 
بطولة المملكة لاندية شباب	 
بطولة المملكة للمميزين تحت سبع عشرة	 
بطولة كاس االتحاد تحت سن سبع عشرة	 
بطولة كاس االتحاد تحت سن تسع  عشرة 	 
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االسكواش
فئة الشباب

أسماء العبي فئة
الشباب للسكواش

عدد الميالداالسمم
المشاركات

20036عبداالله ابراهيم بورقه1
20036أسامة ناصر العتبيي 2

البطولة التصنيفية تحت سبع عشرة 	 
البطولة التصنيفية تحت تسع عشرة	 
بطولة المملكة لاندية شباب	 
بطولة المملكة للمميزين تحت سبع عشرة	 
بطولة كاس االتحاد تحت سن سبع عشرة	 
بطولة كاس االتحاد تحت سن تسع  عشرة 	 
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االسكواش
فئة الناشئين

أسماء العبي فئة
الناشئين للسكواش

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20066احمد إبراهيم بورقه1
20086خالد إبراهيم بورقه2
20086سعيد ظافر الورد3
20106وليد ظافر الورد4
20076ناصر عايش القحطاني5
20086رائد عايش  القجطاني6
20086عبدالمجيد عبداهلل الماكي7
20076عبدالعزيز عبداهلل المالكي8
20106محمد خضير الخضير9

البطولة التصنيفية تحت سن خمس عشرة	 
بطولة المملكة لاندية للناشئين	 
بطولة المملكة للمميزين تحت احدى عشرة 	 

سنة
بطولة المملكة للمميزين تحت ثاث عشرة سنة	 
بطولة كاس االتحاد تحت احدى عشرة سنة	 
بطولة كاس االتحاد تحت ثاث عشرة سنة	 
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دراجات
فئة الناشئين

أسماء العبي فئة
الناشئين للدراجات

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20064رياض حمود العنزي1
20064سليمان فرج العنزي2
20064فايز خلف الشمري3
20064عبدالعزيز هزازي4
20074عبدالرحمن متعب أزيبي5
20064خالد حسن مجرشي6

بطولة دوري االتحاد األولى	 
بطولة دوري االتحاد الثانية	 
بطولة دوري االتحاد الثالثة	 
بطولة دوري االتحاد الرابعة	 
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دراجات
فئة البراعم

أسماء العبي فئة
البراعم للدراجات

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20084محمد حسن مجرشي1
20084علي خليل مجرشي2
20094سلمان خلف الشمري3
20084سلطان ساير الشمري4

بطولة دوري االتحاد األولى	 
بطولة دوري االتحاد الثانية	 
بطولة دوري االتحاد الثالثة	 
بطولة دوري االتحاد الرابعة	 
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جودو
الفريق األول

أسماء العبي الفريق
األول للجودو

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

0-حسين عبداهلل األحمدي1
0-محمد عبداهلل الزومان2
0-نواف عبدالرحمن اليحيى3
0-عبدالملك محمد آل مرضي4
0-أسامة بهجت نياز5
0-أحمد عيسى المالكي6
0-عادل يحية حريصي7
0-مؤيد عبداهلل الزومان8
0-بدر حمزة المالكي9

0-خالد عبداهلل المسفر10
0-علي محمد مطمي11

اليوجد	 
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جودو
فئة الشباب

أسماء العبي فئة
الشباب للجودو

عدد الميالداإلسمم
المشاركات

20050حسين زكريا السلم1
20060خالد محمد الضرغام2
20000عبداهلل احمد البلوي3
20040منصور سلطان السامطي4
20010راكان مشعل المالكي5

اليوجد	 
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جودو
فئة الناشئين

أسماء العبي فئة
الناشئين للجودو

عدد الميالداإلسمم
المباريات

20062احمد خالد الجابر1
20061بندر محمد ابوقرين        2
20031عبداهلل علي الحارثي3
20050محمد حسين المالكي4
20061عماد ضيف اهلل الرشيدي5
20051إبراهيم احمد القاسم6

بطولة المملكة للناشئين في حائل	 
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جودو
فئة البراعم

أسماء العبي فئة
البراعم للجودو

عدد الميالداإلسمم
المباريات

20072محمد عبداهلل العيسى1
20081راكان متعب العباس2
20110فهد عبدالعزيز البداح3
20101سعد عبدالعزيز البداح4
20071باسل بندر السويطي5
20010سعود حسين المالكي6
20011نايف حمد القحطاني7

بطولة المملكة للبراعم بالرياض	 
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أثقال
الفريق األول

أسماء العبي الفريق
األول لرفع األثقال

عدد الميالداإلسمم
المباريات

19971خالد العبسي1
20041عبداهلل فقيهي2
20002محمد فقيهي3
19982حمد والبي4
19942مساعد آل عشيوان5
19932سعود فقيهي6

20021داحش كليبي7

20011مدوح الدوسري8

19981سلطان الزين9

19922سامي الشهري10

19821عبداهلل الشمراني11

بطولة المملكة التمهيدية المقامة في الرياض 	 
أيام )24-23-22 ( من شهر محرم 1442هـ

بطولة المملكة لألندية للكبار المقامة في أبها 	 
بتاريخ 21-19 ربيع األول 1442 هـ
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أثقال
فئة الشباب

أسماء العبي فئة
الشباب لرفع األثقال

عدد الميالداإلسمم
المباريات

20021سعود فقيهي1
20042عبداهلل فقيهي2
20011محمد فقيهي3

بطولة المملكة التمهيدية المقامة في 	 
الرياض أيام )24-23-22 ( من شهر محرم 

1442هـ
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سباحة
الفريق األول

البطوالت المشاركة :
بطولة المناطق األولى . 1
بطولة المناطق الثانيه. 2
بطولة المملكة . 3

بطولة المناطق الثالثة . 4
بطولة المناطق الرابعة . 5
بطولة المملكة . 6
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أسماء العبي الفريق
األول للسباحة

عدد المبارياتالميالداإلسمم
)3( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة1996سلطان منصور العتيبي1
)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة1995احمد راشد الدويش2
بطولتين مناطق1999محمد منصور العتيبي3
بطولتين مناطق + بطولة المملكة1997ابراهيم حسن اكبر4
)4( بطوالت مناطق 1999عمار نزارخليفة5
)4( بطوالت مناطق 1989فؤاد رمزي حجازي6
)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة1998خالد نزار خليفة7
 )4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة1995عبداهلل صالح العبيد8
)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة1995عبدالرحمن علي اليابس9

)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة2003ابراهيم عبدالهادي البلوي10
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سباحة
فئة الشباب

البطوالت المشاركة :
بطولة المناطق األولى . 1
بطولة المناطق الثانيه. 2
بطولة المملكة . 3

بطولة المناطق الثالثة . 4
بطولة المناطق الرابعة . 5
بطولة المملكة . 6
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أسماء العبي فئة
الشباب للسباحة

عدد المبارياتالميالداإلسمم
بطولة واحدة للمناطق2005علي سليمان الخلف1
)4( بطوالت مناطق2004عمر عبداهلل العمرو2
بطولة واحدة للمناطق2005ناصر مبارك الوعله3
بطولتين للمناطق2005فهد عبدالهادي البلوي4
)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة2004طارق نزار خليفة5
بطولة واحدة للمناطق2006مروان خيرالدين العباسي6
)4( بطوالت مناطق2005ناصر مساعد اللهيم7
)4( بطوالت مناطق2005عبداهلل ناصر الدوسري8
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سباحة
فئة الناشئين

البطوالت المشاركة :
بطولة المناطق األولى . 1
بطولة المناطق الثانيه. 2
بطولة المملكة . 3

بطولة المناطق الثالثة . 4
بطولة المناطق الرابعة . 5
بطولة المملكة . 6
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أسماء العبي فئة
الناشئين للسباحة

عدد المبارياتالميالداإلسمم
)3( بطوالت مناطق + بطولة المملكة2010يوسف أسامه المطوع1
بطولتين مناطق + بطولة المملكة2008عماد عدنان الصبياني2
)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة2009عبدالعزيز محمد ال الشيخ3
)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة2009أحمد محمد ال الشيخ4
)4( بطوالت مناطق2010زياد سعود البقمي5
)4( بطوالت مناطق + بطولة واحدة المملكة2010خالد سالم الفيفي6
)4( بطوالت مناطق + بطولتين المملكة2010فيصل سالم الفيفي7
)4( بطوالت مناطق + بطولة واحدة المملكة2010أحمد سليمان الصويلح8
)3( بطوالت مناطق + بطولة واحدة المملكة2006سيف نايف الزهير9

)4( بطوالت مناطق2009عبداهلل ناصر الدوسري10
)3( بطوالت مناطق2008عبداهلل اياد الثنيان11
بطولتين مناطق2008فهد بن سلطان بن سعيد12
)4( بطوالت مناطق + بطولة واحدة المملكة2009فهد وليد العليان13
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سباحة
فئة البراعم

البطوالت المشاركة :
بطولة المناطق األولى . 1
بطولة المناطق الثانيه. 2
بطولة المملكة . 3

بطولة المناطق الثالثة . 4
بطولة المناطق الرابعة . 5
بطولة المملكة . 6
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أسماء العبي فئة
الناشئين للسباحة

عدد المبارياتالميالداإلسمم
)4( بطوالت مناطق + بطولة واحد المملكة2011الساري راكان الهوشان1
بطولتين مناطق + بطولة واحد المملكة2012عبدالعزيز تركي العيسى2
بطولتين مناطق + بطولة واحد المملكة2012عبدالعزيز عبدالهادي البلوي3
بطولتين مناطق + بطولة واحد المملكة2011بال عمار القاوي4



أكاديمية
النادي

09
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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
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اليرموك
شرق الرياضالموقع
8المرافق

600 العبعدد الاعبين
11 + )1( الكادر الفني

3اإلدارة
1الطاقم الطبي

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

276 العبعدد الاعبين
11 + )1( الكادر الفني

3اإلدارة
1الطاقم الطبي

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

571 العبعدد الاعبين
12الكادر الفني

3اإلدارة
1الطاقم الطبي
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األنشطة 
التسويقية

10
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13
فعالية

عدد الفعاليات المقامة

ــى  ــة عل ــات المقام ــة للمباري ــة مصاحب 13 فعالي
ــال. أرض اله

تاريخ االنطالق – أول فعالية

2019/09/14 - مباراة الهال والفيحاء

آخر فعالية أقيمت

الهال واالتحاد  2020/02/22

 22,400
مشجع تقريبًا

عدد الحضور اإلجمالي

الفعاليــات  فــي  الحضــور  لجميــع  المتوســط 
مشــجع   1,723 وهــو   للمباريــات  المصاحبــة 

تقريبــًا 

تاريخ التوقف

نظــرًا لجائحــة كورونــا وعــدم الحضــور الجماهيــري 
توقفــت الفعاليــات المصاحبــة للمباريــات قبــل 

ــاق 2020/03/07. ــال واالتف ــاراة اله مب

األنشطة التسويقية
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التفاصيلاالسئلة الرئيسية

كيف سيقدم النادي نفسه من خالل منصات 
التواصل االجتماعي ؟

عن طريق الحمات الدعائية والجوائز المقدمة وتواصل الاعبين مع 
الجماهير لتحفيزهم.  

الشريحة المستهدفة هي ) األطفال – بنات – شباب – كبار (من هي الشريحة الرئيسية المستهدفة للنادي ؟

ثقافية اجتماعية  رياضية وتختلف من جنس وعمر كل شريحةماهي اهتمامات تلك المجموعة ؟

ماهي االستراتيجيات أو الحمالت الحالية 
المستخدمة للتواصل مع المشجعين؟

عن طريق الموقع االلكتروني الرسمي للنادي باإلضافة إلى حسابات 
النادي في شبكات التواصل االجتماعي، حيث يتم تقديم المحتويات 

التالية:
إخبارية	 
تفاعلية	 
تاريخية	 
مسؤولية مجتمعية	 
مجلس جمهور النادي 	 

ماهي عدد الفعاليات حاليًا خارج الموسم للتواصل 
مع المشجعين ؟

متجر نادي الهال ومجلس جماهير النادي.

كيف تغيرت قاعدة المشجعين في السنوات 
القليلة الماضية ؟

إن استمرار النادي وهلل الحمد في تحقيق البطوالت والبقاء في دائرة 
المنافسة موسميًا واستقطاب النجوم بشكل دائم، استقطب الجماهير 

من شريحة األطفال ) أقل من 3 سنوات( باإلضافة إلى الجماهير 
المقيمين والجماهير في البلدان المحيطة مما جعل القاعدة الجماهيرية 

في إزدياد مستمر.

األطقم واالكسسورات للفريق وهي: كم من السلع الدعائية يبيع النادي حاليًا ؟
الطقم األول.	 
الطقم الثاني.	 
أطقم التمارين عدد 2.	 
جاكيتات. 	 
اكسسورات. مثل 	 
أدوات التشجيع  بأنواعها	 
الهدايا بأنواعها.	 
التحف والقطع الفنية.	 
شنط األطفال والكبار والسفر.	 
األدوات والمستلزمات المكتبية.	 
قبعات الرأس والقبعات الشتوية.	 
جميع االلكترونيات واالكسسوارات التي تتعلق باألجهزة الذكية.  	 
وغيرها الكثير.	 

نموذج خطة التسويق 
لزيادة جماهير النادي
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االهداف العامة

1. التنويــع والتطويــر فــي األنشــطة الرياضيــة 
الجماهيــر  عــدد مــن  أكبــر  لجــذب  والترفيهيــة 
فــي  الحضــور  معــدل  رفــع  علــى  والعمــل 

عــب. الما

2. توفيــر الفعاليــات المناســبة والمائمــة لألعمار 
وأصحــاب  الجنســين  مــن  المختلفــة  الســنية 
الهمــم وذوي االحتياجــات ممــا يســاعد علــى 

خفــض نســبة العــزوف فــي المدرجــات .

3. تفعيل مجال األنشطة والترفيه بالماعب .

4. هدفنــا اإلســتفادة مــن األمــوال التــي يتــم 
إنفاقهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة للرياضــة علــى 
مــن  واســتثمارها  والجمهــور  الرياضــة  قطــاع 
خــال فعاليــات ) رياضيــة – وترفيهيــة – وتوعويــة 
المخصصــة  الماعــب  داخــل   ) ومســابقات   –

للمباريــات .

واالنشــطة  الرياضــة  وتنميــة  دعــم  أيضــًا   .5
الترفيهيــة لــدى الجمهــور وتنشــيط دوره فــي 
, وذلــك فيمــا  يتــم تنفيذهــا  التــي  الفعاليــات 

الترفيهيــة. بالفعاليــات  يعــرف 

6. المحافظة على القاعدة الجماهيرية للنادي.

7. اســتهداف األطفــال مــن ســن 3 ســنوات مــن 
الســعوديين والمقيميــن.

الخليــج  المحيطــة مثــل  البلــدان  اســتهداف   .8
أفريقيــا. وشــمال  الشــام  ودول 

الخطة المبدئية

وإعاميــة  جماهيريــة  حمــات  هنــاك  حاليــًا 
ــات  ــي للفعالي ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق عل
ــجع  ــذب المش ــر وتج ــب تؤث ــارج الملع ــل وخ داخ
هــذه  لمثــل  المبكــر  الحضــور  علــى  الرياضــي 
ــز الخــاص مــن  الفعاليــات , باإلضافــة الــى التحفي
ــدات  ــر ســواء بتغري ــن للجماهي ــن المحبوبي الاعبي
أو مقابــات خاصــه تهــدف إلــى عــدم االتكاليــة 
ــا  ــات. وكم ــي المدرج ــر ف ــور الكبي ــى الحض وعل
الفعاليــات  بعــض  عمــل  إلــى  نهــدف  أننــا 
ــا  ــث أنن ــر عــدد مــن الجمهــور حي إلســتهداف أكب

ــى ــدف إل نه

الوصفالفعالية#

المحتويات الرقمي1
) الموقع االلكتروني (

تطوير كافة المحتويات الرقمية لمواكبة كافة 
أنشطة النادي في مختلف األلعاب وإبقاء 

الجماهير على إطاع وإندماج وتفاعل كامل مع 
مستجدات النادي.

المراكز التجارية – المشاريع 2
التجارية

الترويج والتسويق لمنتجات النادي والذي 
يستهدف الجمهور من العوائل واألطفال وعموم 

الجماهير من البنات والشباب.
إنشاء روابط كمقرات للمشجعين في كافة 

المناطق. 

أماكن التجمعات المفتوحة 3
) اإليفنتات ( 

الترويج والتسويق لمنتجات النادي والذي 
يستهدف الجمهور من العوائل واألطفال وعموم 

الجماهير من البنات والشباب.
إنشاء روابط كمقرات للمشجعين في كافة 

المناطق.

مقر النادي – استاد جامعة 4
الملك سعود

إجراء رحات مدرسية لطاب المدارس لزيارة مقر 
نادي الهال واستاد جامعة الملك سعود والذي 

يستهدف شريحة األطفال وعموم الجماهير من 
البنات والشباب. 

نموذج خطة التسويق 
لزيادة جماهير النادي
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الدعم الخارجي المطلوب 

توجيــه الدعــوات للمــدارس الحكوميــة والخاصــة 
والجامعــات وجمعيــات التعاونيــة والجمعيــات 
الخيريــة للمشــاركة فــي الفعاليــات المصاحبــة 
ــة  ــات رياضي ــاراة والتــي تحتــوي علــى فعالي للمب
وثقافيــة وتوعويــة وترفيهيــة . ومــن الممكــن 
ــي  ــركات الت ــض الش ــرات بع ــن خب ــتفادة م اإلس
حيــث  للجماهيــر،  فعاليــات  إقامــة  لهــا  ســبق 
أننــا نهــدف إلــى التوســع فــي نطــاق تطويــر 
ــتوى  ــين مس ــجعين وتحس ــة المش ــين تجرب وتحس
الفعاليــات المقدمــة لهــم، وذلــك مــن خــال 
زيــادة عــدد األلعــاب المشــتملة علــى التقنيــة 

الحديثــة إلســتهداف كافــة الفئــات العمريــة.

النتائج المتوقعة ومؤشرات 
األداء الرئيسية

الزيــادة فــي عــدد الحضــور الجماهيــري عــن . 1
طريــق بيــوت الخبــرة والخدمــات االستشــارية.

التواصــل . 2 وســائل  فــي  المتابعيــن  زيــادة 
المتابعيــن  رصــد  خــال  مــن  االجتماعــي 

دوري. بشــكل 
ــع . 3 ــتحاكي جمي ــي س ــارة الت ــاس واإلث الحم

والتــي  أعمارهــم  بمختلــف  المشــاركين 
بالفعاليــة.  مشــاركاتهم  فــي  أثارهــا  ســتظهر 

فتــح . 4 منــذ  )المهــدر(  بالوقــت  االســتمتاع 
البوابــات الخاصــة باالســتاد قبــل وحتــى بــدء 

المبــاراة.
نقديــة . 5 هدايــا  علــى  المشــاركين  حصــول 

 – خصومــات   – جــواالت   ( عينيــة  وجوائــز 
ــادي (  ــر الن ــن متج ــات م ــيرتات – كوبون تيش

للفعاليــات. مشــاركتهم  أثنــاء 
قــد . 6 جيــدة  مواهــب  واستكشــاف  إيجــاد 

متنوعــة. رياضيــة  مجــاالت  فــي  ُتســتثمر 
لهــذه . 7 والمقيميــن  المواطنيــن  جــذب 

ــًا لــو بنســبة %3 علــى  ــر ايجاب الفعاليــات يؤث
الخارجيــة. الســياحة 

تعمــل علــى تقويــة المجتمــع بــكل أطيافــه . 8
واعمــاره وثقافاتــه.

زيــادة مبيعــات منتجــات النــادي فــي كافــة . 9
ــه مــن المتوقــع  ــث أن مناطــق المملكــة حي
ــن  ــابق م ــات الس ــع المنتج ــط بي ــع متوس رف

ــة. ــى 210,000 قطع ــة إل 70,000 قطع

نموذج خطة التسويق 
لزيادة جماهير النادي
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الميزانية والتسويق

متطلبات الميزانية المتوقعة

يتــراوح  إلــى مبلــغ متوقــع  الفعاليــات  تحتــاج 
ــاز  ــال إلنج ــن ري ــة مايي ــى خمس ــة إل ــن أربع مابي
المصاحبــة  الفعاليــات  متطلبــات  وتوفيــر 
ــر  ــدد كبي ــور ع ــع حض ــادي، والمتوق ــات الن لمباري
مــن الجماهيــر خــال جــوالت الموســم الرياضــي 
الجماهيــر  هــذه  أن  خصوصــًا  م   2019-2020
تريــد أن تكــون داعــم مــادي لفريقهــا عــن طريــق 
حصولــه علــى مبلــغ المليــون ريــال فــي حــال 

تجــاوز العــدد العشــرة أالف.

ــر  ــا عب ــويق له ــات والتس ــج للفعالي ــيتم التروي وس
حســابات النــادي الرســمية فــي مواقــع التواصــل 
التســويق لهــا عــن  , كمــا ســيتم  االجتماعــي 
طريــق الرســائل الدعائيــة الترويجيــة , وأيضــًا ســيتم 
التعاقــد مــع مشــاهير التواصــل االجتماعــي فــي 
ــر – االنســتقرام – الســناب شــات (  كل مــن ) تويت

حيــث ســيتم اإلعــان عــن الجوائــز المقدمــة فــي 
ــة  ــز ذات قيم ــذه الجوائ ــتكون ه ــات وس الفعالي
ــادة  ــن زي ــتفادة م ــة االس ــط لكيفي ــة. التخطي عالي

عــدد المشــجعين:

فهذا يعود الى عدة طرق:
زيادة مشجعين النادي.. 1
زيادة حضور الجماهير للمدرجات.. 2
زيادة مبيعات منتجات النادي من خال . 3

المتاجر الخاصة به.
زيادة عدد المتابعين في وسائل التواصل . 4

االجتماعي الخاصة بالنادي.
زيادة حضور الجماهير من خال تقديم أحد . 5

شركاء النادي عروض حصرية لمنتجات. 

نموذج خطة التسويق 
لزيادة جماهير النادي
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وسائل التواصل 
االجتماعي

واالنطباعــات  المشــاهدات  أرقــام  عــّززت 
التواصــل  منصــات  حّققتهــا   التــي  والتفاعــل 
االجتماعــي فــي عــام 2020م مــن زيــادة رقعــة 
وصــول العامــة التجاريــة للنــادي لمختلــف فئــات 

المجتمــع:

حيــث حّقــق حســاب النــادي العربــي فــي تويتــر 
المنافســات  توّقــف  رغــم   2020 عــام  فــي 
ــة  ــر جائح ــهر نظي ــة أش ــن خمس ــت م ــدة قارب لم
كورونــا مــا يزيــد عــن 1.7 مليــار ظهــور، وأكثــر مــن 
ــون  ــن 5.1 ملي ــد ع ــا يزي ــل، وم ــون تفاع 220 ملي
إعــادة تغريــدة، وقرابــة 172 مليــون مشــاهدة 
العــام  فــي  الحســاب  حّقــق  فيمــا  للوســائط، 
الــذي يســبقه 2019م مليــاري ظهــور، ومــا يزيــد 
عــن 232 مليــون تفاعــل، وأكثــر مــن 6.9 مليــون 
إعــادة تغريــد، وأكثــر مــن 231 مليــون مشــاهدة 

ــائط. للوس

حّقــق حســاب النــادي فــي منصــة ســناب شــات 
ارتفاًعــا ملحوًظــا قــارب مــن الضعــف مــن حيــث 
ــت  ــاهدات، إذ وصل ــدد المش ــن وع ــدد المتابعي ع
ــن  ــر م ــام 2020م أكث ــي ع ــاهداته ف ــدد مش ع
100 مليــون مشــاهدة ومــا يزيــد عــن 1.3 مليــون 
ــام  ــي ع ــاب ف ــق ذات الحس ــا حّق ــترك، فيم مش
مشــاهدة،  مليــون   60 عــن  يزيــد  مــا  2019م 

ــترك. ــف مش ــة 700 أل وقراب

1.7
مليار ظهور

220
مليون تفاعل

100
مليون مشاهدة

1.3
مليون مشترك

5.1
مليون إعادة تغريدة

172
مليون مشاهدة
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فــي منصــة “إنســتغرام” تجــاوز عــدد مــرات ظهــور 
2020م،  عــام  فــي  مليوًنــا   477 المنشــورات 
وتجــاوز عــدد التفاعــل 137 مليــون تفاعــل، بينمــا 
حّقــق ذات الحســاب فــي عــام 2019م 173 

ــون تفاعــل. ــد 77 ملي ــون ظهــور، ومــا يزي ملي
حّقــق حســاب النــادي فــي منصــة “يوتيــوب” 
مليــون   61 مــن  أكثــر  2020م  عــام  فــي 
مشــاهدة، ومــا يزيــد عــن 718 مليــون ظهــور، 
وأكثــر مــن 309 مليــون ســاعة مشــاهدة، 
وارتفــع عــدد المشــتركين إلــى قرابــة 309 
2020م  عــام  شــهد  بينمــا  مشــترك،  ألــف 
ارتفاًعــا فــي أرقــام حســاب النــادي فــي 
ــاوزت  ــاهدة، إذ تج ــث المش ــن حي ــة م المنص
المشــاهدات 63 مليــون مشــاهدة، ووصلــت 
عــن  يزيــد  مــا  إلــى  الظهــور  مــرات  عــدد 
719 مليــون ظهــور، وبلغــت عــدد أوقــات 
المشــاهدة 401 مليــون ســاعة مشــاهدة، 
وارتفــع عــدد المشــتركين إلــى أكثــر مــن 220 

ــترك. ــف مش أل

477
مليون عدد مرات 
ظهور المنشورات

137
مليون تفاعل

63
مليون مشاهدة

719
مليون ظهور

401
مليون ساعة 

مشاهدة

309
ألف مشترك
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ــادي فــي منصــة  ــارات حســاب الن تجــاوز عــدد زي
“فيــس بــوك” مــا يزيــد عــن 800 ألــف زيــارة، فيمــا 
بلــغ عــدد اإلعجابــات أكثــر مــن 111 ألــف إعجاب، 
ــة 120  ووصــل عــدد المتابعيــن الجــدد إلــى قراب
ألــف، فيمــا وصلــت عــدد الزيــارات فــي عــام 
2019م أكثــر مــن 600 ألــف زيــارة، ووصــل عــدد 
ــن  ــد ع ــا يزي ــى م ــه إل ــام ذات ــي الع ــات ف اإلعجاب
ــدد  ــن الج ــدد المتابعي ــغ ع ــاب، وبل ــف إعج 70 أل

ــع. ــر مــن 100 ألــف متاب أكث

ــوك”  ــك ت ــادي فــي منصــة “تي ــق حســاب الن حّق
ــن  ــرون م ــع والعش ــوم الراب ــينه ي ــم تدش ــذي ت ال
 18.7 مــن  أكثــر  2020م،  لعــام  يوليــو  شــهر 
مليــون مشــاهدة، ومــا يزيــد عــن 107 مليــون 
إعجــاب مــن خــال 52 فيديــو نشــرها النــادي 

فــي حســابه بالمنصــة.

800
ألف زيارة

111
ألف إعجاب

18.7
مليون مشاهدة

107
إعجاب

120
ألف متابع جديد

172
مليون مشاهدة
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ــاء  ــيتم إنش ــة 2030 س ــة المملك ــع رؤي ــًا م تزامن
ــن  ــة الوط ــال لخدم ــادي اله ــي لن ــق تطوع فري
الفريــق  أهــداف  المســتدامة.  البيئــة  وتنميــة 

التطوعــي:
أن يكــون نــادي الهــال ركــن أساســي مــن . 1

ــع. أركان المجتم
زيادة شعبية النادي محليًا وخارجيًا.. 2
الهــال . 3 بيــن  العاقــة  علــى  المحافظــة 

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

قــارة آســيا والشــرق األوســط مــن ناحيــة 
االجتماعيــة. المســؤولية 

أعمال الفريق التطوعي:
حمات التبرع الدم	 
ذوي االحتياجات الخاصة	 
تنظيف الشواطئ	 
تعقيم المساجد والحدائق العامة	 
الزراعة	 
ــارات 	  ــي اإلش ــم” ف ــار صائ ــلة “إفط ــع س توزي

ــة المروري
المناسبات الموسمية – الوطنية	 
مكافحة التدخين والمخدرات	 

برنامج فريق
الهالل التطوعي
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قــدم  كــرة  فريــق  الهــال  نــادي  فــي  ألننــا 
محتــرف نــرى أن مــن حــق الممارســين لكــرة 
األمــان  توفيــر  يســتطيعون  ال  والذيــن  القــدم 
والرعايــة الطبيــة  ألنفســهم أن نمــد لهــم يــد 
العــون ليتمكنــوا مــن لعــب كــرة قــدم كمــا 
ــاب المســاواة  ــادي الهــال مــن ب نلعبهــا فــي ن
وحــق ممارســة اللعبــة لذلــك اســتثمرنا )األطبــاء 
والمســعفين ( المنتســبين لفــرق نــادي الهــال 
التطوعيــة فــي المناطــق التــي يوجــد بهــا دوري 
أحيــاء رســمي ينظمــه االتحــاد وتشــرف عليــه 
وزارة الرياضــة  ودربناهــم ووفرنــا لهــم الدعــم 
ــة (  ــة مجاني ــم ) رعاي ــتي لتقدي ــادي واللوجس الم
لاعبــي دوري األحيــاء حيــث يتواجــد 7 أطبــاء 
ــاراة و 3 شــنط اســعافية والتنســيق  فــي كل مب
ــيارة  ــر س ــي توفي ــر ف ــال األحم ــريكنا اله ــع ش م

إســعاف )بمقابــل مــادي ( للهــال األحمــر.

تاريخ بداية التنفيذ
2ديسمبر 2019 م

مكان التنفيذ
الريــاض، جــده، مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، 
تبــوك، الطائــف، اإلحســاء، أبهــا، القنفــذه، الدمــام 

الباحــة، أضــم.

العناية بالعبي دوري 
األحياء لكرة القدم

تم تنفيذها 
في 13 مدينة

13

شنطة اسعافية

210

متطوع صحي 
مشارك

5292

العب مستفيد

4000

شراكات 
مجتمعية فعالة

5
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أبرز إنجازات النادي 
االجتماعية )2019 - 2020(

مبادرة العناية بالعبي
دوري األحياء

المركز األول

تم تنفيذها 
في 13 مدينة

13
شنطة اسعافية

210
متطوع صحي 

مشارك

5292
العب مستفيد

4000
شراكات 

مجتمعية فعالة

5
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أجل الخير

المركز األول

 ) Sport For Good ( نــال نــادي الهــال جائــزة
ــادي يقــدم  ــر” كأفضــل ن “الرياضــة مــن زجــل الخي
ــي  ــك ف ــة، وذل ــال الرياض ــن خ ــة م ــال خيري أعم
اإلجتماعــي  اإلبتــكار  منتــدى   أعمــال  ختــام 
واألخاقيــات العالميــة ) SIGEF 2019 ( الــذي 

اقيــم  فــي العاصمــة اليابانيــة طوكيــو.

وتمنــح هــذه الجائــزة لألنديــة والمنتخبــات ســعيًا 
لتعزيــز اعمــل الخيــر مــن خــال نشــاطات وبرامــج 

الرياضــة، التــي تســاهم فــي تدعيــم الســلوكيات 
اإليجيابيــة لــدى الشــباب ومؤسســات المجتمــع 

المدنــي.
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شركة نادي الهالل 
االستثمارية

ــا  ــة مقره ــاهمة مقفل ــركة مس ــتثمارية”، ش ــال االس ــادي اله ــركة ن ــيس “ش ــراءات تأس ــال إج ــادي اله ــت إدارة ن أتّم
مدينــة الريــاض، وتعــود ملكيــة أســهمها كاملــة لنــادي الهــال، حيــث عقــدت الشــركة الجمعيــة التأسيســية، وتــم اختيــار 

أول مجلــس لــإدارة برئاســة ســعادة األســتاذ “فهــد بــن ســعد بــن نافــل” رئيــس مجلــس إدارة نــادي الهــال.

وتســويق  وتشــغيل  واســتثمار  إدارة 
النــادي  عامــات  بكافــة  واالنتفــاع 
ــاع  ــي االنتف ــر ف ــص للغي ــة والترخي التجاري

بهــا.

برامــج  جميــع  وتشــغيل  وإدارة  وضــع 
الجماهيــر  مــع  واالســتثمار  العاقــة 

العضويــة. وبرامــج 

تمّلــك وإدارة وتشــغيل جميــع الحقــوق 
ــادي  ــة بالن ــة الخاص ــتثمارية والتجاري االس
والعبيــه وبرامجــه ومشــاريعه وتســويقها 
جميــع  وإدارة  وبيعهــا  وتشــغيلها 

المســتثمرين. مــع  العاقــات 

إدارة وتشــغيل جميــع عقــود االســتثمار 
والرعايــة والترخيــص واإلعــان والتأجيــر 
واالســتئجار والحصــول علــى الخدمــات أو 

ــا . تقديمه

أبرز مهام الشركة

“سلطان آل شيخ” رئيسًا 
تنفيذيا للشركة

الهــال  نــادي  شــركة   “ إدارة  مجلــس  أصــدر 
اإلســتثمارية” برئاســة األســتاذ “فهــد بــن ســعد بــن 
نافــل” قــرارًا بتعييــن األســتاذ “ ســلطان آل الشــيخ” 
رئيســا تنفيذيــا للشــركة، حيــث ســيتم نقــل كافــة 
المهــام والمســؤوليات الخاصــة بــإدارة التســويق 
واإلســتثمار فــي النــادي إلــى “ شــركة نــادي 

ــتثمارية”. ــال اإلس اله

الرئيس التنفيذي  
سلطان آل الشيخ
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