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مقدمة

تـأسـس الـنادي فـي الـعام 1365هـ الـموافـق 1945م عـلى يـد عـدد مـن أهـالـي سـيهات، وكـانـت الـفكرة آنـذاك هـي إنـشاء فـريـق كـرة قـدم يـمثل مـديـنة سـيهات 

لـينافـس فـي دوري كـرة الـقدم والـذي تـنظمه شـركـة الـزيـت الـعربـية األمـيركـية (أرامـكو الـسعوديـة حـالـًيا)، والـذي يـضم عـددًا مـن الـفرق الـتي تـمثل الـجالـيات الـتي 

كانت تعمل في الشركة آنذاك.  

وتـم اعـتماده بـدايـة بـمسمى نـادي النسـر بـلونـيه األصـفر واألسـود. وبـطلب مـن الـملك فـيصل بـن عـبد الـعزيـز - طـيب الـله ثـراه - بـعد حـضوره إلحـدى مـباريـات فـريـق كـرة 

الـقدم أمـام نـادي الشـباب بـالـريـاض تـم تـغيير مـسماه إلـى ”نـادي الخـليج“ بـشعاره األصـفر واألخـضر. وطـوال الـسنين الـتي تـلت تـأسـيسه حـقق الـنادي إنـجازات مشـرفـة 

عديدة استحق بعدها المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين (الملك فهد بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه -) في عام 1415هـ بافتتاح المقر الجديد للنادي.  

كـما يـتميز نـادي الخـليج بـأنشـطته الـثقافـية واالجـتماعـية إلـى جـانـب الـريـاضـية حـيث يـعتبر مـن أكـثر األنـديـة تـنظيمًا للمهـرجـانـات والـفعالـيات سـواًء كـان تـنظيمًا مـنفرداً 

أو مشتركًا، كمهرجان سنابل الخير الصيفي، ومهرجان الوفاء، ومهرجان محمد يناديكم، ومهرجان تكريم المتفوقين، إضافًة إلى المهرجانات الرمضانية.  

ويـضم الـنادي عـدة ألـعاب مـختلفة بـاإلضـافـة إلـى كـرة الـقدم، وهـي كـرة الـيد، وكـرة السـلة، وكـرة الـطائـرة، وألـعاب الـقوى، وكـمال األجـسام، والـتنس، وكـرة الـطاولـة، 

والسباحة، والدراجات، والتايكواندو، والرياضات اإللكترونية والذهنية. 

تـميز الـنادي فـي كـرة الـقدم حـيث حـقق كـأس األمـير فـيصل بـن فهـد ألنـديـة الـدرجـة األولـى "كـأس االتـحاد الـسعودي"، كـما صـعد إلـى دوري الـمحترفـين ثـالث مـرات  

فـي تـاريـخه، فـي مـواسـم  2003م و 2007م و 2014م، كـما تـميز الـنادي بـلعبة كـرة السـلة فـي سـبعينيات وثـمانـينيات الـقرن الـماضـي قـبل أن تـبرز لـعبة كـرة الـيد فـي 

الـثمانـينات لـتكون واجـهة الـنادي وتحـرز ألـقابـًا عـدة وتـتربـع عـلى عـرش الـلعبة. ويـعتبر فـريـق كـرة الـيد مـن األنـديـة الـمعروفـة عـلى المسـتوى الـعربـي فـقد حـقق لـقب 

الـبطولـة الـعربـية مـرتـين عـامـي 2002م (سـوريـا) و 2007م (الـسعوديـة). وكـان قـبلها فـي مـركـز الـوصـافـة لخـمس مـرات. كـما تـميز الـنادي بتخـريـج الـكثير مـن الـنجوم 

والكفاءات على الصعيد الرياضي واالجتماعي والثقافي والذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل.



من التاريخ 

مجموعة صور من أرشيف الحاج علي عبدالله آل خليفة



شعار النادي

تطور شعار نادي الخليج

19452022



أعضاء مجلس اإلدارة 

رئيس مجلس اإلدارة

عالء الهمل

عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة نائب الرئيس

علي المحسن

عضو مجلس إدارة  أمين المجلس 

هشام آل أحمد

عضو مجلس إدارة 

صادق آل هويدي

عضو مجلس إدارة 

محمد الكحل

عضو مجلس إدارة 

أمين آل عباس ياسمين الشافعيسمات السيهاتينادر المطوع



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يسعدنا الترحيب بكم عبر التقرير السنوي ألنشطة نادي الخليج. 

نـادي الخـليج الـذي نفخـر أن يـكون مـن أوائـل األنـديـة الـتي انـضمت للمسـيرة الـريـاضـية الـمتميزة لـلمملكة مـند أكـثر مـن ٧٧ سـنة. فـي 

هـذه المسـيرة الـطويـلة الـحافـلة بـاإلنـجازات حـرصـنا كمجـلس ادارة أن نـحافـظ عـلى هـذا اإلرث الـريـاضـي واالجـتماعـي مـن خـالل وضـع خـطة 

اسـتراتـيجية طـموحـة تـقودنـا نـحو تـحقيق أهـدافـنا اإلسـتراتـيجية و يـأتـي ذلـك  بـالـتزامـن مـع إطـالق وزارة الـريـاضـة فـي الـمملكة رؤيـتها 

واسـتراتـيجيتها الـواعـدة والـهادفـة لـرفـع جـودة الـقطاع الـريـاضـي وتـميزه محـليًا وعـالـميًا تـحت ظـل قـيادة سـيدي خـادم الحـرمـين 

الشـريـفين (الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز)، ورؤيـة سـيدي ولـي العهـد (األمـير محـمد بـن سـلمان) لمسـتقبل الـمملكة، وبـدعـم مسـتمر مـن 

سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه -حفظهم الله جميعًا-.  

حـرصـنا فـي هـذا الـتقريـر أن نـطلع شـركـاءنـا وأصـحاب الـمصلحة، عـلى أهـم مـا تـم إنـجازه فـي الـموسـم الـمنصرم والـذي َتـمّثل فـي الـعديـد 

مـن الـبطوالت و اإلنـجازات عـلى مـختلف األصـعدة، ومـن أهـمها الـصعود لـدوري الـمحترفـين بـعد تـحقيق بـطولـة دوري الـدرجـة األولـى 

( يـلو ) وتـحقيق كـأس األمـير سـلطان بـن فهـد لـكرة الـيد بـعد غـياب دام ١٨ سـنة و عـلى الـجانـب  اإلداري حـققنا انـجاز مـهم آخـر وهـو 

التأهل للفئة األعلى في برنامج الحوكمة بعد تحقيق المعايير المطلوبة من قبل الوزارة .  

خـتامـًا، سـنعمل جـاهـديـن لـيكون شـعارنـا الـعمل بمنتهـى الـشفافـية وبـقلوب وأبـواب مـفتوحـة للجـميع، نتخـذ مـن األنـظمة والـلوائـح 

ضمانًا إلدارة حضارية، ومن التواصل الداخلي والخارجي الشفاف والبناء مسلكًا للوصول لألهداف اإلستراتيجية.

م.عالء الهمل 



التحديات التي تؤثر على أداء النادي 

التحول الرقمي وأتمتة األنظمة لمراقبة أفضل وتحكم أكثر.  •

•  الطموح للبقاء والمنافسة في دوري روشن للمحترفين. 

المحافظة على الكفاءة المالية في ظل ارتفاع األسعار لعقود االحتراف لالعبين. •

زيادة  االستثمارات وتنوعها للمحافظة على االستدامة المالية. •

التوزان بين المصروفات واإليرادات والمحافظة على فائض إيجابي مع اإلقفال للموسم الرياضي. •

تفعيل األلعاب المستحدثة وسط شح الصاالت والمرافق المتوفرة في النادي•

من أهم التحديات التي تؤثر على أداء النادي



التحديات التي تؤثر على الرياضة السعودية 

تفعيل األلعاب النسائية ووضع األنظمة المناسبة لها ودخولها في االستراتيجية. •

• االستثمار في المنشآت الرياضية والشبابية، وتمكين وضمان استدامة رياضيي النخبة لتحقيق أداء عالي المستوى 

في المحافل الدولية. 

عدم  وجود لوائح وضوابط تحفظ حقوق النادي بعد إقرار النظام الجديد لبعض األلعاب المختلفة بالسماح •

لالعبين بالتنسيق المباشر، على عكس النظام المتبع في لعبة كرة القدم الذي يحفظ حقوق النادي من خالل 

آلية بدل التدريب. 

التحديات التي تؤثر على  الرياضة السعودية



الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة لجنة المكافآت

اللجنة التنفيذية 

لجنة االستثمار

الجمعية العمومية
لجنة الفعاليات

لجنة المسؤولية 
االجتماعية

لجنة تحشيد الجماهير

دة
اع
س
 م
ان
لج

لجان مساعدة٧إدارات١٠ اللجنة النسائية

العالقات العامة واإلعالمالصيانة واألمن والسالمةاإلدارة الماليةإدارة الموارد البشريةالتسويق واالستثمار الفعاليات اإلدارة الرياضية

الرئيس التنفيذي

حسين عبدالمحسن

المسئولية االجتماعية اإلدارة القانونية

يوسف المطوع
المدير القانوني ومسئول 

االمتثال والمخاطر

فرح آل زاهر

مسئول الفعاليات

فاطمة المؤمن

مدير العالقات العامة

أمير السبع
مدير المركز اإلعالمي  

والعالقات العامة

بشرى غنام

مدير االستثمار

سكينة السادة

مدير التسويق

المدير المالي

أمين المشقاب

مدير الموارد البشرية

شاغر

مسئول التواصل الحكومي

عامر الحمود

مدير األلعاب المختلفة

محمد كحل

مدير تنفيذي لكرة الدم

بتول آل محمد

محاسب التكاليف

حسين عباس

مسئول األمن والسالمة

صادق غريب

السكرتير التنفيذي

حسين دبيس

مدير الفريق األول

علي شيبان

مدير االحتراف

حسن الخباز

مدير كرة الطائرة

غازي العبدالله

مدير الريشة الطائرة

حسين المسكين

مدير كرة السلة

مالك الزاكي

مدير كرة اليد

جاسم فاضل

مدير التنس األرضي

نبيل المبارك

مدير كرة الطاولة

زكريا السيهاتي

مدير التايكواندو

مكي العباس

مدير الدراجات

علي الزاكي

مدير ألعاب القوى

عباس نصيف

مدير السباحة

إبراهيم أبو سرير

مدير األلعاب اإللكترونية

شاغر

إداري رفع األثقال

محمد الدلي

مساعد إداري

زهراء اليوسف

مدير المسئولية االجتماعية

حسين زين الدين

إداري الفريق األول

أحمد العجميرقية آل هزاع

مهندس صيانة
مدير اإلعالم الرياضي

محاسب

إبراهيم أبو سرير

إداري الجودو إداري االسكواش إداري الكاراتيه

شاغرشاغرشاغر مهدي المقبب

مدير المبارزة

محمد القطري

مدير المصارعة

مشغول

شاغر

قاسم المسكين
منسق إعالمي

محمد السبع

مسؤول حسابات التواصل

أشرف السادة

فاطمة الحيراني

المراجع الداخلي



مجلس اإلدارة

لجان مساعدة 

لجنة االستثمارلجنة المكافآت

المنصب االسم 

رئيس اللجنة علي المحسن

أمين السر أمين آل عباس

عضو صادق آل هويدي

عضو عبدالله زين الدين

عضو حسين آل عباس

المنصب االسم 

رئيس اللجنة أمين آل عباس

أمين السر محمد كحل

عضو عالء الهمل 

عضو زكي آل خليفة

عضو وائل الزاكي

اللجنة التنفيذية

المنصب االسم 

رئيس اللجنة أمين آل عباس

أمين السر صادق آل هويدي

عضو هشام آل أحمد

عضو أحمد الهمل

عضو عبدالله المعلم

الهيكل التنظيمي



مجلس اإلدارة

لجان مساعدة 

لجنة الفعاليات

المنصب االسم 

رئيس اللجنة هشام األحمد

أمين السر فرح آل زاهر

عضو محمد الكحل

عضو أحمد الهمل

عضو عبدالله المعلم

لجنة تحشيد الجماهيراللجنة النسائية لجنة المسئولية االجتماعية 

المنصب االسم 

رئيس اللجنة نادر المطوع

أمين السر زهراء آل يوسف

عضو هشام العلويات

عضو محمد الوهيل

عضو أشرف السيهات

المنصب االسم 

رئيس اللجنة سمات السيهات

أمين السر غدير الحسين

عضو ياسمين الشافعي

عضو شذى المرزوق

عضو أبرار الشويخات

المنصب االسم 

رئيس اللجنة حسين عيد

أمين السر أحمد الهمل

عضو محمد الكحل

عضو عباس آل نصيف

عضو أحمد الخليفة

الهيكل التنظيمي



مؤشرات األداء الرئيسية 

المؤشرات اإلدارية المؤشرات الرياضية المؤشرات المالية 

أهم المؤشرات الرئيسية لمجلس إدارة النادي للموسم الرياضي ٢٠٢١ -٢٠٢٢

الفعلي المفترض المؤشر

100% 100% استحداث إدارات وسد 
الشواغر

6.44 5 تحقيق متطلبات 
الحوكمة والتأهل (٥)

30% 100%  تدشين تطبيق جوال
 للنادي

الفعلي المفترض المؤشر

63% 30% استحداث ألعاب جديدة

48 45 تمثيل المنتخبات 
الوطنية

36.77 
نقطة

29 
نقطة

تحسين المراكز عن 
الموسم السابق    

والمنافسة  

الفعلي المفترض المؤشر

99.4% 100% الوصل لنقطة التعادل

29.4% 20% زيادة اإليرادات التجارية

330% 100% تعزيز إيرادات المتجر



الحوكـــــمة



الحوكمة 

 ٥.٧٦.٤٤111 %



الحوكمة 

مـن أهـم الـملفات الـتي أوالهـا مجـلس اإلدارة 

جـل االهـتمام هـو مـلف الـحوكـمة، وذلـك نـظراً 

لـما لهـذا الـملف مـن دور مـهم وحـساس فـي 

عـمل نـقلة نـوعـية فـي الـعمل اإلداري بـشكل 

احــترافــي ومــمنهج. بــاإلضــافــة لــما تــولــيه 

حـكومـتنا الـرشـيدة مـتمثلة فـي وزارة الـريـاضـة 

مـــن اهـــتمام لهـــذا الـــملف لـــلنهوض بـــعمل 

األندية وذلك حسب رؤية المملكة 2030م 

حوكمة العمل اإلداري 
 وتطبيق معاييرها 

أهم إنجازات 

 الحوكمة 

التأهل في جميع األرباع
الحصول على معدل ٥.٢ 
والتأهل للفئة ج والتي 

تفتح سقف ٢٠ مليون. 

التأهل للتصنيف (ج)

 تحقيق ١،٨٠٠،٠٠٠
ريال

دعم الحوكمة
 آكثر من ٢٠ موظف

بدوام كامل

فرص وظيفية

أهم الملفات:  
خطط اإلدارات ١٠ 

جراءات 15  
سياسات ولوائح  24

رفع أكثرمن 800 ملف 
 استحداث إدارات جديد لضبط
 وتطوير العمل

 االرتقاء بالعمل

الحصول على الفئة األولى 
في ٣ أرباع والفئة الثانية 
في ربع  واحد 



األهداف االستراتيجية 



األهداف االستراتيجية

االستثمار في 
الموظفين والمتطوعين 

وتطويرهم

حوكمة العمل اإلداري 
وتطبيق معاييرها 

تعزيز الشراكة 
المجتمعية 

استقطاب الجماهير 
وتعزيز الوالء

استقطاب المواهب 
ورفع مستوى الفرق 

والالعبين 

استدامة وتطوير 
مرافق المنشأة 

بفعالية

استحداث واستدامة 
األلعاب للجنسين 

تعزيز وتفعيل قنوات 
التواصل الداخلية 

والخارجية 

تعزيز واستدامة 
المداخيل المالية  

تعزيز مبادئ السالمة 
والصحة والمحافظة على 

البيئة 

خلق بيئة صالحة 
وتعزيز السلوكيات 

الحسنة 

تعزيز مستوى 
الثقافة في 

المجتمع 



ألعاب الخليج



مؤشر أداء األلعاب الرياضية 

الموسم الماضي
الموسم الحالي

إيراد االستراتيجيةالنقاطالبطوالت

٨٣%

2.8

5.5

8.3

11

9.5

19

28.5

38

6.1 M

11 M

40

80

120

160

82

155

19.11

36.77

88%92%80%

معدل ارتفاع مؤشر 
األلعاب الرياضية 

2.3

4.5

6.8

9

٥ M

٨.٦ M

٧٢%

إيراد القدم



إحصائيات األلعاب الرياضية 

عدد الممارسين الرياضيين 

الموسم الحالي الموسم الماضي

865
٨٩٥

3.5%

١١
أساسية 

1
إعادة تفعيل

٣
مستحدثة

18 األلعاب المسجلة بالنادي

63%

إسكواشجودوكاراتيه

مسجلة وتحتاج إلى تفعيل



إحصائيات استراتيجية دعم األندية ٢٠٢٢/٢٠٢١ 

36.77
نقطة

ريال11,031,000 

=

حساب النقاط من الوزارة = 300 ألف ريال للنقطة 

190 ميدالية ملونة ( 98 فضية) و ( 92 برونزية)•

إنجازاتبطولة المنطقة بطولة المملكة 

- أولى اليد: كأس األمير سلطان

- السباحة : 7 مرات   فئة 9 - 10

- 8 أرقام قياسية جديدة في السباحة- براعم القدم : بطولة المنطقة- أولى القدم :بطولة دوري يلو 

- صعود أولى الطاولة للممتاز

- صعود أولى الدراجات للممتاز 

- ميدالية ذهب - تايكوندو 

- 109 ميدالية ذهب - سباحة

- 10 ميداليات ذهب - ألعاب قوى 

133 10

- السباحة : 1 مرة  فئة  11-10

12

بطولة وإنجاز155

- السباحة : 1 مرة فئة 14-13

- السباحة : 1 مرة فئة 17-15

- السباحة :  8 مرات   فئة 9 - 10

- السباحة : 1 مرة فئة 14-13

- صعود ناشئي الريشة  للدرجة األولى

- أفضل مدرب لناشئي السلة في المملكة 

- صعود براعم القدم  للممتاز 



النشاط الرياضي
الترتيبالفئةالبطولةاللعبة#

كرة القدم1

دوري األمير محمد بن سلمان ألندية الدرجة االولى 
المركز األولأولىللمحترفين

المركز الخامس عشر والبقاء في شبابالدوري السعودي الممتاز تحت 19 سنة
أول موسم له

المركز الثامن عشرناشئينالدوري السعودي الممتاز تحت 17 سنة

الصعود للدوري الممتازبراعمبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 سنة

المركز التاسعبراعمالدوري السعودي الممتاز تحت 13 سنة

كرة اليد2

المركز الثانيأولىبطولة األمير فيصل بن فهد ألندية الدوري الممتاز

المركز األول (أول بطولة محلية أولىكأس األمير سلطان بن فهد
منذ 18 سنة)

المركز الثانيأولىبطولة النخبة

المركز الثانيأولىالبطولة الشاطئية

المركز الثانيشبابالدوري الممتاز للشباب

المركز الثانيشباببطولة النخبة للشباب

المركز الثالثناشئينالدوري الممتاز للناشئين

المركز الثالثناشئينبطولة النخبة

المركز السادسأشبالبطولة األشبال

المركز الرابعبراعمبطولة براعم 2010

المركز الخامسبراعمبطولة براعم 2008

كرة الطائرة3

المركز التاسعأولىالدوري الممتاز لكرة الطائرة

المركز الخامسشبابالدوري الممتاز للشباب

المركز الثالثناشئينالدوري الممتاز للناشئين

المركز التاسع (بدون هزيمة)براعمبطولة البراعم

الترتيبالفئةالبطولةاللعبة#

كرة السلة4

المركز الثامنأولىدوري الدرجة األولى

المركز السادسشبابالدوري الممتاز للشباب

المركز السابع (أفضل مدرب)ناشئينالدوري الممتاز للناشئين

المركز الرابعشباببطولة 3x3 للشباب

المركز السابعبراعمبطولة المملكة للبراعم

ألعاب القوى5

بطولة المملكة لكأس اإلتحاد إلختراق 
مشاركةرجالالضاحية

بطولة المملكة لكأس اإلتحاد إلختراق 
مشاركةشبابالضاحية

بطولة المملكة لكأس اإلتحاد إلختراق 
التاسعناشئينالضاحية

بطولة المملكة لكأس اإلتحاد إلختراق 
مشاركةأشبالالضاحية

المركز الخامس (5 ذهبية و 3 فضية و 8 رجالبطولة المملكة للدرجة الممتاز
برونزية)

المركز السادس (2 فضية و 1 برونزية) شباببطولة المملكة للدرجة الممتاز
(المركز 11 في الموسم الماضي)

ناشئينبطولة المملكة للدرجة الممتاز

المركز الخامس (5 ذهبية و3 فضية) 
(انضمام حمز الهزوم للمنتخب) 

أفضل توقيت للموسم في 400م 
أفضل توقيت للموسم في 800م 

أفضل مسافة في مسابقة رمي الرمح
مشاركةأشبالبطولة المملكة للدرجة الممتاز

الدراجات6
المركز الرابع والصعود للدرجة الممتازأولىالدرجة األولى

مشاركةبراعمبطولة المملكة

7
التنس 

األرضي

بطوالت المناطق للفرق ألندية الدرجة الثانية 

التأهيلية – بطولة الدمام
المركز الرابعرجال

مشاركةكل الفئاتالبطوالت الفردية



النشاط الرياضي .. تتمة

الترتيبالفئةالبطولةاللعبة#

التايكوندو8

بطولة المملكة ال20 على كأس التميز 
المركز التاسعشباب وأولىللبومسي للشباب والدرجة األولى

كل الفئاتبطوالت فردية

حقق البرعم محمد الزاكي المركز •
الثالث تحت وزن 35 كجم في 

بطولة المجموعة الثانية ألندية 
التايكوندو للكاروقي (القتال) 

حقق البرعم بدر الحواج المركز •
الثاني تحت وزن 20 كجم في 

بطولة المجموعة الثانية ألندية 
التايكوندو للكاروقي (القتال) 

حقق البرعم لؤي العجمي المركز •
الخامس في بطولة المجموعة 

الثانية ألندية التايكوندو للكاروقي 
(القتال) 

حقق الالعب عبدالعزيز المسجن •
المركز الثالث في بطولة 
المجموعة الثانية ألندية 

البومسي 
حقق الالعب زكريا السيهاتي •

المركز األول في بطولة المملكة 
ال 20 على كأس التميز للبومسي 

تحت 60 عام 
حقق العبو الخليج زكريا السيهاتي •

وحسين آل مسلم ومجيد آل 
يعقوب المركز الثالث مكرر في 
البومسي جماعي ضمن بطولة 

المجموعة الثانية ألندية 
البومسي والكاروقي

الصعود لدوري الدرجة األولى في كل الفئاتبطوالت المملكةالريشة الطائرة9
الناشئين ونتائج فردية متميزة

المركز الثالثناشئينالجولة الذهبيةالمبارزة10
(مشاركة في يوليو 2022)ناشئينبطولة المجموعات التأهيليةرفع األثقال11
تدريبات منذ 7 أشهر--المصارعة12

األلعاب 13
تأخر تقويم الموسم--اإللكترونية

الترتيبالفئةالبطولةاللعبة#

كرة الطاولة14

المركز الثاني والصعود للدوري الممتازرجالدوري الدرجة األولى

الدوري الممتاز
المركز السابع (انضمام علي آل  نصر شباب

للمنتخب)

المركز الخامسناشئينالدوري الممتاز

المركز الثالثرجالكأس اإلتحاد للدرجة األولى

المركز الخامسشبابكأس اإلتحاد للدرجة الممتاز

المركز الثالثناشئينكأس اإلتحاد للدرجة الممتاز

المركز الثانيأولىبطولة النخبة للدرجة األولى

المركز الرابعبراعمبطولة المملكة للبراعم

كل الفئاتدوري السباحةالسباحة15

المركز الرابع 
بطوالت المنطقة: 74 ذهبية و 87 •

فضية و57 برونزية 
بطوالت المملكة: 34 ذهبية و 26 •

فضية و 15 برونزية 
8 أرقام قياسية جديدة على •

مستوى المملكة (4 من علي 
التركي (200م ظهر مرتين، 400م 

حرة، 100م ظهر)، 3 من أحمد 
المعيبد (400م حرة، 400م متنوع 

مرتين)، 1 من علي البوسعيد 
(200م صدر)) 

المركز األول: فئة 10-11 سنة 
المركز األول: فئة 15-17 سنة 

المركز األول: فئة 13-14 سنة (مرتان)



تمثيل الوطن

7٢٠

٥ 9

2

3

2

رؤيتنا إمداد المنتخبات الوطنية بخامات احترافية  العب٤٨



 

كرة القدم
فئة الشباب (تحت 19 عام) فئة األولى

 فئة البراعم

188
العب

7
إداري

 دوري الدرجة األولى /
 المركز الثامن

 البقاء في الممتاز للمرة الثالثة
 على التوالي

 دوري الدرجة األولى /
المركز األول 

الصعود للدوري الممتاز

دون  15 سنة / خروج المغلوب من الدوري 32

دون 13 سنة / المركز الثامن في الدوري الممتاز 

فئة الناشئين (تحت 17 عام)

أبرز اإلنجازات



كرة القدم

حقق الفريق األول بطولة دوري يلو والصعود لدوري روشن السعودي 



كرة القدم

حقق النادي لدرجة البراعم 

( تحت (١٥) سنة)  

 الصعود لدوري الممتاز  



فئة الشبابفئة األولى 

كرة اليد

حقق الفريق األول بطولة كأس األمير سلطان + الوصافة في الدوري + الوصافة في بطولة النخبة + الوصافة في الشاطئية 



الدراجات 

حقق فريق الدراجات الصعود ألول مرة 

في الدوري الممتاز

مبرووووووك فريق الدراجات بنادي الخليج 
 الصعود لدوري الممتاز



كرة الطاولة
فئة األولى 

الصعود لدوري الممتاز •

وصافة بطولة النخبة •

برونزية كأس االتحاد •



الريشة الطائرة
فئة األولى 

بعد تأسيسها حديًثا ناشئو الريشة •

الطائرة  يحققو الصعود للدرجة 

األولى 



السباحة

83 ميدالية فضية 

94
العب

2
إداري

ميدالية ذهبية دولية في بطولة ماال - فرنسا
108 ميدالية ذهبية 

8 أرقام قياسية 

ميداليتان برونزية دولية في بطولة ماال - فرنسا

72 ميدالية برونزية 

بطوالت دولية بطوالت محلية 



ألعاب القوى 

10 ميداليات ذهبية 

8 ميداليات قضية 

9 ميداليات برونزية 

أفضل توقيت في سباق 400  متر (الناشئين)

أفضل توقيت في سباق 800  متر (الناشئين)

أفضل مسافة في مسابقة رمي الرمح (الناشئين)



ألعاب مستحدثة 

استحداث واستدامة األلعاب 

وفق استراتيجية وزارة الرياضة 

أحـد األهـداف االسـتراتـيجية لـلنادي هـو 

اســــتحداث واســــتدامــــة األلــــعاب بــــما 

يــتوافــق مــع وزارة الــريــاضــة لــتفعيل 

الـتنافسـية وتـطويـر األلـعاب الـمختلفة. 

وتــم اســتحداث عــدة ألــعاب فــي هــذا 

الــموســم الــريــاضــي لــلمشاركــة فــي 

بطوالت المملكة المختلفة.

كاراتيه

جودو

إسكواش

رفع أثقال

الريشة الطائرة

المبارزة المصارعة



االنتقاالت والتعاقدات
كرة القدم

إلى اسم الالعب من

الدرعية الخليج ريان خالد الحربي

الخليج البكيرية عبدالله محمد الغامدي

الخليج األنصار عبدالله ناصر المهيني

الجبلين الخليج دييغو ميرندا

العدالة الخليج بدر جميل النخلي

الخليج النهضة جاسم محمد الحمدان

الخليج فيوفديا الصربي ميودراج جيموفيتش

البكيرية الخليج مامادو سورو نانجا

الخليج الجبلين محمد عبدالعزيز القنيعان

اتحاد بن قردان التونسي الخليج المنذر القاسمي

الخليج الطائي ناصر الهليل

الخليج الفيحاء زياد الجراد

الخليج أحد فهد المرواني الجهني

الخليج الوحدة حسين حلواني

الخليج أحد علي النخلي

كرة القدم

إلى اسم الالعب من

القادسية الخليج أحمد فريد الدحيم

الدرعية الخليج بدر عثمان البيشي

الساحل الخليج  تركي محمد سفياني

الساحل جمعان عبدالله الدوسري الخليج

العب حر جوزيف يانيك نيانج الخليج

الدرعية حسان عقبي بن حدوش الخليج

العب حر حمد مرشد الدوسري الخليج

العب حر حيدر معتوق العامري الخليج

العدالة خالد ناصر حامظي الخليج

نجران سالم عبدالله النجراني الخليج

الساحل عبدالمجيددرويش العريشي الخليج

الجبلين روجيرو دي أسس كوتينهو الخليج

االنتصار الخليج ماهر محمد شرومة داوود

العدالة الخليج ناصر زاهر العبدلي



االنتقاالت والتعاقدات

كرة القدم
إلى اسم الالعب من
االتفاق الخليج فيصل الدوسري
الخليج القادسية أحمد الشاجري
الخليج النهضة أنور الحلوي
االتفاق الخليج خالد النجعي
القادسية الخليج ريان الهذلي
الخليج االتفاق سعيد القحطاني
الخليج االتفاق علي البارقي
الهداية الخليج علي المحاسنه
الخليج االتفاق محمد الخشي
التعاون الخليج نواف باروم
الخليج بقيق نواف سعد الشمري

كرة القدم

إلى اسم الالعب من

الترجي الخليج محمد فوزي

الترجي الخليج باسل الشقاق

الترجي الخليج علي المحاسنه

الخليج الجبيل نادر الشمري

الخليج االتفاق عبدالرحمن صحاري

الخليج االتفاق يعقوب الحارثي

الخليج النهضة يزيد الخالدي

الخليج االتفاق حسن حبيب عباس

الخليج المحيط علي عبدالله العبادي



االنتقاالت والتعاقدات
كرة اليد

إلى اسم الالعب من

الخليج األهلي القطري نيمانيا مالدينوفيتش

الخليج الوحدة ماجد أبوالرحى

الخليج السالم عبدالله علي العلي

الخليج (إعارة) الريان القطري أمين زكار

الصفا (إعارة) الخليج محمد أحمد المسكين

المحيط (إعارة) الخليج عبدالله عبدالمحسن الزين

الهداية (إعارة) الخليج حسن علي المبارك

الوحدة الخليج  نواف المطيري

الوحدة الخليج مرهون الماء

كرة السلة

إلى اسم الالعب من

الخليج (إعارة) االبتسام خليل األحمد

الخليج (إعارة) الطرف فهد علي اآلحمد

الخليج القادسية فيصل األحمد

الخليج العب حر طالل منصور الجهني

العدالة الخليج حسن آل عباس

الوحدة صفوان رشدان النفيعي الخليج

الرائد الخليج رضا نضير آل مطيلق

كرة الطاولة
إلى اسم الالعب من
الخليج الوطن علي عبدالهادي الساده

الخليج (إعارة) السالم محمد صالح األقزم
الخليج مضر علي ناصر آل حسن

الخليج (إعارة) الحمادة فهد محمد الحصين

كرة الطائرة

إلى اسم الالعب من

الخليج (إعارة) القارة علي عبدالمحسن الزويد

الخليج المحرق البحريني ايفان آرثر كودي

الخليج بودفا الجبل االسود ألدين اوكوفيتش

الخليج دراكان المنجولي ايجور لوجونوف

التنس

إلى اسم الالعب من

الخليج الصفا علي جاسم آل فاضل



المدارس الرياضية



تطوير واستحداث المدارس الرياضية

الـــبناء فـــي الـــفئات الـــسنية واســـتقطاب 

الــمواهــب مــن األمــور الــرئيســية فــي إدارة 

الــنادي، وهــو أحــد األهــداف االســتراتــيجية. 

ولهــذا قــام الــنادي بــاالســتثمار فــي هــذا 

الـجانـب الـمهم بـتطويـر واسـتحداث الـعديـد 

مـــن الـــمدارس فـــي كـــرة الـــقدم واأللـــعاب 

الـــــمختلفة وكـــــذلـــــك جـــــلب الـــــمدربـــــين 

والمشــرفــين  مــن أجــل بــناء جــيل واعــد مــن 

الـالعـبين بـمهارات ومـؤهـالت وتـأسـيس سـليم 

يغذي الفرق ويخدم رؤية النادي. 

استقطاب المواهب ورفع 

مستوى الفرق والالعبين 

تطوير واستحداث المدارس الرياضية

استقطاب المواهب من الفئات السنية 

جلب مدربين ومشرفين أكفاء

االستثمار في  الفئات السنية 

مدرسة14

مشترك652

طاقم (فني وإداري)55

3.4 M  ريال

المشاركة في مسابقات الفئات السنية مسابقة41

5.9 M  ريال

مصروف

إيراد



مجتمع الخليج 

”



خطة المسئولية االجتماعية 

الخطة الزمنية 
البرنامج /المبادرة #

تاريخ االنتهاء  تاريخ البداية 

١٠ يوليو ٥ يوليو المشاركة في مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف  1

نهاية الموسم ٥ يوليو تفعيل منصة التطوع المجتمعية      2

موسم رياضي أهلنا ما ننساكم ( زيارات مجتمعية لقدماء النادي)  3

٣٠ سبتمر ٢٢ يونيو دورات ثقافية رياضية 4

١٦ يوليو ١١ يوليو مسابقة ثقافية نزال األبطال  5

موسم رياضي (حملة لكل ربع) ومن أحياها (سلسلة حمالت تبرع بالدم)  6

١٠ يوليو ٢ يوليو معرض إطار الفوتغرافي بالمشاركة مع نادي الخليج 7

٩ أغسطس ٩ أغسطس الفحص المبكر عن التهاب الكبد الفيروسي  8

٣٠ ديسمبر ١٠ أغسطس شراكة مجتمعية مع نادي ذوي اإلعاقة  9

٢٣ يوليو ٢٣ يوليو عيدنا بين المسنين (شراكة مع االتحاد السعودي لكرة اليد) 10

موسم رياضي  إحياء المناسبات العالمية ( نشر بوستات وفيديوهات ) 11

الخطة السنوية لمبادرات النادي للموسم ٢١-٢٢

الخطة الزمنية 
البرنامج /المبادرة #

تاريخ االنتهاء  تاريخ البداية 

٣٠ يونيو ٢٢ ٩ نوفمبر  برنامج حياتك تهمنا  12

٣٠ يونيو ٢١ أكتوبر تفعيل المجلس الشبابي  13

١٥ ديسمبر ١٧ نوفمبر  زراعة شجر األكاسيا حول النادي  14

٣٠ يونيو ٢٢ ١٨ نوفمبر  برنامج شراكة مجتمعية مع مدارس رند 15

٣٠ يونيو ٢٢ مارس ٢٠٢٢ برنامج الالفتات القيمية  16

٣٠ يونيو ٢٢ ٣٠ نوفمبر اتفاقية شراكة مع أندية التوست ماستر في المنطقة  17

٣٠ يونيو ٢٢ ١ ديسمبر  برنامج مدرج الخليج الخطابي  18

موسم رياضي  إحياء المناسبات العالمية ( نشر بوستات وفيديوهات ) 19

٣٠ يونيو ٢٢ ٣٠ نوفمبر برامج خطابية ثقافية بالشراكة مع أندية التوست ماستر  20

١٥ فبراير 22 ١٥ ديسمبر  برنامج ماراثون الدانة للمشي  21



أبرز حمالت المسؤولية االجتماعية 
برنامج الالفتات القيميةمسابقات ثقافية - نزال األبطال سلسلة حمالت التبرع بالدم (ومن أحياها)

مشروع الشاشة العمالقة زيارات مجتمعية ألهالي سيهات حفل معيد الخليج لألهالي



فعاليات صحية

فعاليات ترفيهية 

حمالت تبرع بالدم فعاليات فنيةفعاليات ثقافية 

شكر وتكريمبرامج مستدامة

حمالت المسئولية االجتماعية 

  ٣٠+
مبادرة 

 5000
متطوع 

 102
فرصة 

 ٢٨٧
شهادة 

 ٩٥٧٠
ساعة 

تخدم األهداف االستراتيجية 

 7
شراكات  



عند تصميم هذه المبادرة سعى فريق 

المسؤولية االجتماعية إلى أن تتوفر الفكرة 

على عناصرها المميزة واإلبداعية: 

- أصـالة الفكـرة ، وأن ال تكون تقليد ألخرى. 

- المرونـة ، ذات استخدامات متعددة. 

- ذات  تأثير عميق. 

- الحسـاسيـة للمشكـلـة، فتعالج أو تدعم 

حلول للمشكالت. 

- مصممة بشكل جـذاب.

مبادرة الالفتات القيمية

البرنامج المشارك في جائزة  المسئولية االجتماعية 



تمكين المرأة 

تـمكين الـمرأة مـن األهـداف 

الـتي وضـعها مجـلس اإلدارة 

نــصب عــينيه وذلــك لــتفعيل 

هـــــذ الـــــدور وفـــــق رؤيـــــة 

الــمملكة ٢٠٣٠ وتــم عــمل 

الــــعديــــد مــــن الــــمبادرات 

الـــريـــاضـــية واالجـــتماعـــية 

الستقطاب العنصر النسائي

تجارب أداء  ١٢٠يوم المرأة١٤دورة كاراتيه تدريبية للفتيات
٢٥االسكواش

تجارب أداء X2٣٥ورشة تصوير٨٤يوم اللغة العربية 
22كرة السلة

وما فوقمساء٨ - ٩ أغسطس

تجارب أداء 
كرة السلة

صالة نادي الخليج 

المدربة / ندى العابدين



تمكين الشباب

مسابقة نزال األبطالدورة األلعاب اإللكترونية 

مسابقة تصميم أطقم الناديحضور دورات تدريبية 

 ٩ 
مبادرات 

فعاليات 
ترفيهية 

اجتماعية 
ثقافية 

تدريب 
وتطوير

 ١٢٧
مستفيد 

شباب اليوم - قادة المستقبل



جائزة المركز اإلعالمي

جائزة دوري يلو للتغطية اإلعالمية

حصل نادي الخليج على المركز الثاني في جائزة ألفضل ٣ 

(FDL) مراكز إعالمية في دوري يلو

2



قنوات التواصل



منصات التواصل االجتماعي

تعزيز وتفعيل قنوات التواصل 
الداخلية والخارجية 

تــلعب الــيوم وســائــل وقــنوات الــتواصــل 

االجـــتماعـــي دور كـــبير فـــي نشـــر الـــخبر 

والـتفاعـل السـريـع مـع الجـمهور وأصـحاب 

الـمصلحة، لهـذا كـان أحـد أهـداف الـنادي 

االسـتراتـيجية هـو تـعزيـز  قـنوات الـتواصـل 

األســـاســـية واســـتحداث مـــا هـــو جـــديـــد 

لـمواكـبة  الـتطورات الـحالـية  وتـعزيـز اسـم 

وعالمة النادي التجارية.

 * مستحدث

نسبة الزيادة 
(%)

*

147 K 
متابع

0

25

50

75

100
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25

50
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100 94

8
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12

1.63.9

30

94

8
0.35

12

1.63.9

30

عدد المشتركين 
(K)



التقرير المالي



شهادة الكفاءة المالية 

أنهت اإلدارة المالية بنجاح تسليم 

كافة المستندات والتقارير المطلوبة 

التي  أهلت النادي  للحصول على 

شهادة الكفاءة المالية.



األداء المالي للموسم الرياضي 

مـــن أهـــم التحـــديـــات الـــتي واجهـــت 
مجـلس اإلدارة هـي االلـتزامـات الـمالـية 

وكيفية التعامل معها. 
ولـلتعامـل الـحازم مـع هـذه الـمسألـة تـم 
وضـع خـطة صـرف مـقننة واسـتحداث 
لـوائـح وإجـراءات مـن شـأنـها الحـد مـن 
تـفاقـم الـديـن والهـدر الـمالـي ومـراقـبة 

المصروفات وتعزيز اإليرادات. 

تعزيز واستدامة 
المداخيل المالية  

ال
 ري
ون

لي
م

0

7.5

15

22.5

30

إجمالي اإليرادات إجمالي المصروفات الخسارة الذمم الدائنة

7.24

0.178

28.3128.12

الموسم الرياضي (١ يوليو ٢٠٢١  - ٣٠ يونيو ٢٠٢٢)



نشاطات تجارية تسويقية  

في ظل سعي النادي المستمر في تعزيز 

المداخيل المالية والشراكة المجتمعية، تم 

تصميم باقات مناسبة الستيعاب شركات 

متنوعة اإلمكانيات. 

تعزيز الشراكة 

المجتمعية 

تعزيز واستدامة 

المداخيل المالية  



ملخص مبيعات النادي

Al Khaleej Club  Sales 
From 01 Jul 2021 To 30 Jun 2022

المبلغ العملة البند

ريال سعودي  100,000.00 العضوية الذهبية

ريال سعودي  1,084,000.00 Donation Revenues - إيرادات التبرعات

ريال سعودي  700,000.00 KHALEEJ ALBARAKAH -خليج البركة

ريال سعودي  75,800.00 Membership revenue - إيراد العضوية

ريال سعودي  75,000.00 Sponsorship Revenues - إيرادات الرعاية

ريال سعودي  37,899.16 Training Courses Revenue - إيرادات دورات تدريبية

ريال سعودي  184,727.78 إيراد المتجر

ريال سعودي 2,257,426.94 المجموع 



ملخص الموسم



ملخص الموسم 

٤٨ تمثيل 
 للمنتخبات الوطنية

التأهل لتصنيف (ج) 
في الحوكمة بسقف 

20 مليون

  155
بطولة وإنجاز

 ٦٣%
زيادة في األلعاب

تدشين اللجنة النسائية 
و المجلس الشبابي 

  30 +
أنشطة وفعاليات

12.8 مليون  
من االستراتيجية والحوكمة

  14
مدارس للفئات السنية

أهم  
اإلنجازات 





األهداف المستقبلية 

المؤشرات اإلدارية المؤشرات الرياضية األهداف المالية 

أهم األهداف المستقبلية  الرئيسية لمجلس إدارة النادي

إقفال الموسم بفائض مالي وتجاوز نقطة •
التعادل بين المصروفات واإليرادات بفارق إيجابي 

زيادة اإليرادات التجارية وتفعيل الجانب •
االستثماري والتسويقي 

تعزيز اإليرادات للمتجر وتعزيز الجانب التسويقي.•

العمل على إضافة وتفعيل األلعاب النسائية  •

المواصلة على إمداد خامات احترافية لتمثيل •
المنتخب الوطني.

تحسين المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في •
جميع األلعاب

العمل على سد الشواغر لتلبية حاجات اإلدارة •

التقدم في ملفات الحوكمة والعمل على •
تحقيق فئة أ 

العمل على تدشين تطبيق جوال للنادي •




