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كلمة رئیس مجلس األدارة
يساهم نادي االتفاق الريايض ،النادي صاحب التاريخ الريايض العريق يف مسرية الرياضة يف مملكتنا الحبيبة منذ انطالقته يف العام 1945م
سواء يف لعبة كرة القدم أو األلعاب املختلفة ،ملا يتميز به نادي االتفاق من كونه وجهة تستقطب وتهتم وتعنى باملواهب الواعدة من الشباب
وتهيئهم ليكونوا رافداً ومخزوناً مهامً ملنتخباتنا الوطنية ،ومبا ميتلكه النادي من منظومة من املرافق والبنية التحتية التي متكنه من تنفيذ كثري
من الربامج واألنشطة التدريبية والتأهيلية الرياضية  ،وقبل كل هذا وذاك مبا يتمتع به نادي االتفاق من كوادر إدارية سواء يف القطاع الريايض
اإلداري أو الفني وما يتمتع به من مستوى من االلتزام مبهامه ومسؤولياته.
هنا يطيب يل أن أقدم لكم أصالة عن نفيس ونيابة عن زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة املوقر للنادي التقرير السنوي للموسم الريايض 2020/2019
والذي يستعرض جزءاً يسرياً من العمل الكبري والضخم الذي يقوم إخواين وزماليئ يف نادي االتفاق من أجل إظهار النادي يف أفضل حلة ،وأن
يواكب التطلعات عىل أعىل املستويات.
رياضياً نجحنا يف نادي االتفاق من زيادة عدد األلعاب يف املوسم الريايض  2020/2019بإضافة  9ألعاب مختلفة وهي( :كرة الطائرة – السباحة
– كرة الطاولة – التنس األريض – الدراجات – الكاراتيه – األلعاب االلكرتونية – الريشة الطائرة – الجمباز – الجودو) ليصل عدد األلعاب
املختلفة يف النادي لـ  14لعبة متنوعة.

مالياً كان النتشار فريوس كورونا تأثري ا كبريا عىل جميع األنشطة يف العامل ،ونخص بالذكر هنا (النشاط الريايض) يف اململكة العربية السعودية،
حيث قامت حكومة اململكة مشكورة بأخذ االحتياطات االحرتازية لحامية اإلنسان سواء كان مواطناً أو مقيم وكان من ضمن حزمة االجراءات
الوقائية إيقاف جميع األنشطة الرياضية منذ  2020-03-15م ،مام أدى إىل انخفاض جميع بنود إيرادات األندية مع ثبات التكاليف الثابتة
والتي تتحملها األندية من رواتب وأجور الالعبني واألجهزة املساندة سواء فنية أو إدارية أو طبية  ...إلخ ،وبالتايل عدم قدرة األندية عىل تغطية
مرصوفاتها الثابتة ،حيث قامت رابطة دوري املحرتفني السعودية بالتوجيه نحو تخفيض رواتب جميع الالعبني واألجهزة املساندة خالل فرتة
التوقف وذلك بإعفاء مبلغ  20 000ريال من راتب الالعب أو الجهاز الفني وباقي الراتب يتم خصم  %50منه وذلك ملحاولة مجابهة العجز
الناتج من انخفاض إيرادات األندية.
و انعكس ذلك عىل انخفاض إيرادات وزارة الرياضة مقارنة بالفرتتني من  2019-07-01حتى  2019-12-13بالفرتة من  2020-01-01حتى
 2020-06-30بنسبة  %49-وانخفاض إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحرتفني بنسبة  %82-وانخفاض إيرادات تذاكر املباريات بنسبة %25-
وإيرادات الرعايات واإلعالنات بانخفاض نسبته  %48-يف املقابل عملنا عىل تغطية جزء من هذ العجز يف حث الداعمني وأعضاء النادي عىل
التربع للنادي فزادت نسبة الدعم بزيادة قدرها  %40مام يظهر جانباً من املسؤولية التي يتحىل بها أعضاء نادي االتفاق تجاه ناديهم.
طموحنا يف قيادة نادي االتفاق كبري وسقف تطلعاتنا عال يف تقديم منوذج ريادي يحتذى به القطاع الريايض ،وثقتنا بالله عزوجل ثم بقيادة
مملكتنا الحبيبة التي تدعم تطوير املسرية الرياضية كجزء من خطة اململكة  2030ثم بالطاقات التي ميتلكها النادي لتحقيق النجاح.
خالد عبد هللا الدبل
رئيس مجلس اإلدارة
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تاريخ النادي
يرجــع تاريــخ تأســيس نــادي االتفــاق الســعودي حــن قــرر أعضــاء الفــرق الثالثــة يف أحــد األيــام
يف بيــت فــارس الحامــد واتفقــوا عــى دمجهــا يف فريــق واحــد وذلــك بعــد أن بــدأت جامهــر مدينــة
الدمــام يف اململكــة العربيــة الســعودية تعجــب بفنيــات هــذه الفــرق وتلتــف حولهــا وتشــجعها.
واقــرح فــارس الحامــد أن يكــون أســم الفريــق الجديــد هــو (االتفــاق) ووافــق الجميــع عــى هــذا
االســم واختــاروا اللونــن األخــر واألبيــض كشــعار لــه ثــم تغــر إىل اللونــن األخــر واألحمــر فيــا بعــد
وبعــد أن جمعــت الكــرة بعضـاً مــن شــباب املدينــة الذيــن اتفقــوا عــى تأســيس فريقـاً قويـاً رسعــان مــا
عكــس طموحاتهــم وإرصارهــم فــكان االتفــاق ينتقــل مــن نــر إىل آخــر مــا زاد شــعبيته وأصبــح يف
مــكان الصــدارة وليــس يف الدمــام وحدهــا بــل كان ســفريها الكــروي وممثلهــا عــى منصــات التتويــج.
هكــذا تأســس نــادي االتفــاق عــام  1945ميالديــة ليكــون أحــد أشــهر األنديــة الســعودية
وصاحــب الســبق يف تحقيــق اإلنجــازات الكرويــة التــي أصبحــت بوابــة العبــور لعــدد مــن
اإلنجــازات للمنتخــب الســعودي فأصبــح اســم نــادي االتفــاق عــى شــفاه كل عشــاق املســتديرة
وأصبــح أبنــاء املنطقــة الرشقيــة يفخــرون بــأن أصحــاب القميــص األخــر واألحمــر ممثلهــم
عــى منصــات التتويــج املحليــة واإلقليميــة  ،واختــر مدينــة الدمــام موقعــا للنــادي .

شعار االتفاق السابق

شعار االتفاق الحايل
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نشأة النادي
إنجازات النادي الرياضية

يكفي االتفاق لتأكيد ذلك كحقيقة مطلقة ال يروم لها الشك أنه من أدخل البطوالت الدولية
للمملكة حيث أذاقها طعم اإلنجازات يوم أن حقق بطولتي الخليج والعرب يف عامي 1983

اسم البطولة

اسم البطولة

الفئة

املوسم

كأس فلسطني

-

1388

دوري كأس املرحوم محمد بن نارص الجريان ألندية املنطقة الرشقية

-

1396

-

1397
1983
1984

الفئة

املوسم

كأس رئيس ديوان اإلمارة ( كأس سباتو )

-

1371

دوري كأس املرحوم محمد بن نارص الجريان ألندية املنطقة الرشقية

كأس بلدية الدمام ( إمارة الرشقية )

-

1374

بطولة الدوري املمتاز

A

كأس بلدية الدمام ( إمارة الرشقية )

-

1375

كأس مجلس التعاون الخليجي لألندية

A

كأس أرامكو

-

1957

دوري أبطال العرب (البطولة العربية ألبطال الدوري)

A

1984

قد شكل درة اإلنتاج االتفاقي :إذ عرف طريق البطوالت منذ حداثة عهده حني حقق كأس ويل

كأس أرامكو

-

1958

بطولة كأس امللك

A

1985

كأس شهداء الجزائر

1379

كأس دورة املصيف

-

1406

العهد يف العام  1965قبل أن يعود بعد ثالثة أعوام ليحقق كأس امللك يف العام .1968

كأس أرامكو

1360

كأس دوري مرور املنطقة الرشقية ألندية املنطقة الرشقية مبناسبة أسبوع

-

1406

بطولة املنطقة الرشقية

B

1380

مرور دول مجلس التعاون الخليجي الثالث

و ،1984وهي التي استعىص عليها ذلك منذ عرفت البالد كرة القدم .وال يقف االتفاق يف متيزه
عىل ذلك فيكفيه أنه أول نا ٍد سعودي يحقق بطولة الدوري املمتاز دون أية خسارة وذلك حني
حقق اللقب ألول مرة يف العام  1983ليصبح يومها حديث الرياضيني يف البالد بهذه األولية
غري املسبوقة .وال تقف عالقة االتفاق باإلنجازات بثامنينات القرن املايض وإن كان ذلك العقد

وال ترتبط عالقة االتفاق باإلنجازات واألوليات بالنادي فهو صاحب عالقة وثيقة معها يف
املنتخب الوطني حيث كان مدربه القدير خليل الزياين أول من قاد املنتخب السعودي
لتحقيق أول إنجاز يف تاريخه حينام استعان به يف العام  1984ليتأهل معه إىل أوملبياد لوس
أنجلوس قبل أن يحقق مع اإلنجاز األكرب بتحقيق كأس اسيا يف نفس العام  ،ويومها كان ميثل
املنتخب السعودي أبرز العبيه كصالح خليفة وسامي جاسم و عمر باخشوين و العبني اخرين
كانوا مبثابة كوكبة من النجوم يف سامء الكرة السعودية حيث تعاقبوا عىل متثيل املنتخبات يف

بطولة املنطقة الرشقية

B

1381

بطولة الدوري املمتاز

A

1987

بطولة الدوري يف العام  1987قبل أن يحقق بطولتي الخليج والعرب بعدها بعام ليستمر يف

بطولة املنطقة الرشقية

B

1382

كأس مجلس التعاون الخليجي لألندية

A

1988

بطولة املنطقة الرشقية

B

1385

دوري أبطال العرب (البطولة العربية ألبطال الدوري)

A

1988

تحقيق البطوالت يف حقبة تسعينات القرن املايض بتحقيق كأس االتحاد السعودي قبل أن

بطولة املنطقة الرشقية

B

1386

كأس األمري فيصل بن فهد للمصيف

-

1408

بطولة كأس ويل العهد

A

1966

بطولة كاس االمري فيصل بن فهد (بطولة كآس االتحاد)

A

1990

 2004ميالدي قبل أن يختتم سلسلة إنجازاته يف العام  2007بتحقيق البطولة الخليجية للمرة

بطولة املنطقة الرشقية

B

1388

بطولة كاس االمري فيصل بن فهد (بطولة كآس االتحاد)

بطولة كأس امللك

A

1969

بطولة كاس االمري فيصل بن فهد (بطولة كآس االتحاد)

الثالثة يف تاريخه.

بطولة املنطقة الرشقية

B

1989

كأس مجلس التعاون الخليجي لألندية

وتوالت سلسلة البطوالت املحلية والدولية بعد ذلك بتحقيقه كأس امللك يف العام  1985ثم

يعود يف األلفية الجديدة لتحقيق كأس األمري فيصل بن فهد ملرتني متتاليتني عامي  2003و

-

2003
2004
A

2007

سنوات أخرى كعبدالله يحيى وعيىس خليفة وزيك الصالح ومروان الشيحة وسعدون حمود
وحمد الدبيخي ويحيى الشهري وغريهم .

10

نــاوب عــى رئاســة هــذا النــادي
رئيســا حيــث شــهدت
العريــق ً 12
فرتة رئاســتهم العديــد من اإلنجازات
وكانــت فــرة البعــض مليئــة
ومرصعــة باإلنجــازات والبطــوالت.

عبدالقادر أبو بشيت

صالح بن عبدالله بوكالب

حسني نصري

محمد جميل غالم

نارص القالف

عبدالعزيز العومي

محمد بن نارص الجريان

عبدالله بن خالد الدبل

عبدالعزيز بن محمد الدورسي

خالد بن عيل الدورسي

أحمد بن عيل الدورسي

خالد بن عبدالله الدبل

ملعب األمري محمد بن فهد

أنشئ امللعب سنة ، 1973اثناء تويل األمري عبداملحسن بن جلوي امارة املنطقة الرشقية.
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ملعب عبدالله الدبل بنادي االتفاق

اول دوري يحققه فريق االتفاق .

امللعب الرئييس هو الوجهة األمامية للنادي  ،وتشمل األعامل إعادة تأهيل وتنفيذ غرف
جديدة لالعبني والحكام ،مع العمل عيل تطوير مرافق امللعب وإعادة تأهيل وتحسني
املباين داخل امللعب  ،وتحسني امللعب نفسه ،وكذلك تحسني البيئة الخارجية من حيث
املداخل واملخارج والساحات ،إضافة إيل السور الخارجي ،والبوابات  ،ليعطي صورة جاملية
أكرب  .أهداف املرشوع :
 -1الوصول بامللعب إيل املستوي الذي يظهر فيه النادي بصورة كروية حديثه ومبا يتيح
للفريق سهولة التدريبات وخوض املباريات .
 -2تطوير أرضية امللعب بأحدث الطرازات واملاركات .
 -3العمل عيل تدعيم امللعب بأحدث الطرازات والديكورات الفنية الكروية الحديثة .
مسوغات املرشوع :
 -1تهالك بعض املناطق بامللعب واألعامل املدنية ￼ .
 -2تطوير ورفع كفاءة امللعب مبا يعطي أعيل كفاءة .
مراحل التطوير لعام  : 2021تطوير أرضيات امللعب عن طريق تغيري أرضية ملعب القدم
بالكامل مع توسعة املساحة الحالية للملعب مع املضامر مبا يتالئم مع خلق مساحات
أوسع والحصول عيل أحدث الطرازات مبا يعطي منط تطويري كروي  ،مع تطوير املرافق
من تغيري األرضيات والنجيل .
مراحل التطوير لعام  : 2022التوسعة الجديدة التي تتضمن رفع الطاقة االستيعابية
للمدرجات بالناحية الرشقية ،باإلضافة إىل التحسينات للشكل الخارجي بالكامل مبا فيها
املدخل الرئييس ،باإلضافة إىل العديد من املرافق املرتبطة بهذه التوسعة متمثلة يف إضافة
درج ( سلم ) للصعود املدرجات ،عن طريق إزالة املدرحات الحالية وإعادة بنائها وتغيري
الحواجز الداخلية للملعب ،وإنشاء حاجز جديد عند بداية مدرجات الجامهري،وتوفري

جميع الخدمات واملرافق املطلوبة للمدرجات الستخدام الجامهري ،وتحسني الشكل الخارجي مبا يتناسب مع
الوجهة البيئية والهندسية والفنية .
 مراحل التطوير لعام  : 2023التوسعة الجديدة التي تتضمن رفع الطاقة االستيعابية للمدرجات بالناحيةالغربية باإلضافة إىل العديد من املرافق املرتبطة بهذه التوسعة  ،مع عمل التحسينات اإلنشائية وتطبيق سياسة
جودة الحياة يف كل مرافق املدرجات  ،مع إنشاء مرافق متكاملة مبا يعمل عيل خدمة املستفيد.
عضويات %0
ايجارات %0
تدريبات %88
استضافات فرق خارجية %12

امليزانية التقديرية  )3,500,000 ( :ريال سعودي
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أعضاء مجلس األدارة
وتسعى إدارة النادي الجديدة برئاسة املهندس
خالد الدبل إلعادة أمجاد النادي بعد أن
نجحت بصعود الفريق ملكانه الطبيعي ،ليكون
دامئاً يف مكانه الطبيعي بني الكبار ال كضيف
بل كبطل متوج وذلك من خالل اسرتاتيجية
مرسومة بدقة إدارياً وفنياً يعزز ذلك تاريخ
النادي الحافل وجامهريه الحاشدة.

معاذ ماجد العوهيل
عضو مجلس إدارة
و الرئيس التنفيذي

محمد سعد بن دعالن
القحطاين
عضو مجلس إدارة

عبد الرحمن عبد
الطيف املعبيد
عضو مجلس إدارة

انضم سنة 2015م

انضم سنة 201٨م

انضم سنة 201٨م

خالد عبد هللا الدبل

حاتم حسن المسحل

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

انضم سنة 2015م

انضم سنة 2015م

عمر عبد الله باخشوين
عضو مجلس إدارة
انضم سنة 201٩م

وليد عامر الرميح
عضو مجلس إدارة
2019

إنجازات مجلس إدارة النادي يف املوسم الريايض 2020/2019

إبراهيم بن جاسم ال سامل
عضو مجلس إدارة

اياد عبدالله البقيش
عضو مجلس إدارة

انضم سنة 201٩م

انضم سنة 201٩م

1.اإلرشاف عىل تطوير دليل السياسات واإلجراءات للنادي بإجاميل عدد ( )37سياسة.
 2.النجاح يف انضامم النادي يف مبادرة اسرتاتيجية دعم األندية (الحوكمة) الربع األول والثاين والثالث.
3.رفع الكفاءة املالية للوصول إىل نسبة تحسن (.)%85
4.إنهاء فريق الناشئني لكرة القدم للدوري السعودي املمتاز لكرة القدم يف املركز األول.
 5.تسجيل عدد ( )9ألعاب جديدة ضمن األلعاب املختلفة وهي (كرة الطائرة – السباحة – كرة الطاولة – التنس األريض –
الدراجات – الكاراتيه – األلعاب االلكرتونية – الريشة الطائرة – الجامز – الجودو).
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تقرير عن انخفاض إيرادات بسب جائحة كورونا
 -انخفاض إعانات وزارة الرياضة بنسبة  %49وذلك النخفاض إيرادات اشرتاط الحضور

نظرا النتشار فريس كورونا عىل مستوي جميع دول العامل والذي أثر تأثريا كبريا عىل جميع
األنشطة يف العامل ،ونخص بالذكره نا(النشاط الريايض)يف اململكةالعربية السعودية،حيث
الجامهريي يف املباريات وأيضا إيرادات تنظيم الفعاليات وكذلك إلغاء اسرتاتيجية الدعم
قامت اململكة بأخذ االحتياطات االحرتازية فياميخص النشاط الريايض بإيقاف جميع
لهذا املوسم.
األنشطةالرياضية منذ2020-03-5 1م ،مام أدى إىل انخفاض جميع بنود إيرادات األندية مع  -انخفاض إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحرتفني نظري انخفاض إيرادات الرعاية
ثبات التكاليف الثابتة والتي تتحملها األندية من (رواتب وأجور الالعبني واألجهزة املساندة (املعلنني) لتوقف إقامة املباريات أثناء الجائحة.
سواء فنية أو إدارية أو طبية  ...إلخ) ،وبالتايل عدم قدرة األندية عىل تغطية مرصوفاتها
 انخفاض إيرادات الرعاية والعالنات بنسبة  %48بسبب تأجيل عقود الرعاية فرتة التوقفالثابتة ،حيث قامت رابطة دوري املحرتفني السعودية بالتوجيه نحو تخفيض رواتب جميع
لحني عودة املباريات.
الالعبني واألجهزة املساندة خالل فرتة التوقف وذلك بإعفاء مبلغ  20,000ريال من راتب
 ارتفاع إيرادات التربعات والعضويات الرشفية بنسبة  %40وذلك نظرا ملجهودات الدارةالالعب أو الجهاز الفني وباقي الراتب يتم خصم  %50منة وذلك ملحاولة مجابهة العجز
وأعضاء الرشف بالتربع وسداد العضويات الرشفية لتغطية جزء من التكاليف الثابتة.
الناتج من انخفاض إيرادات األندية.
 انخفاض إيرادات تذاكر املباريات بنسبة  %25نظرا لتوقف املباريات خالل فرتة الجائحة. انخفاض إيرادات التحاد نظرا لتوقف النشاط الرياض ي وتجميد بطوالت األلعاب املختلفةوبناء عىل ما سبق يتم إيضاح انخفاض إيرادات نادي االتفاق الرياض ي خالل فرتة جائحة مام أدى إىل عدم الحصول عىل مكافآت التأهل لألدوار وذلك خالل فرتة الجائحة.
كورونا وذلك من خالل مقارنة إيرادات النادي يف الفرتة من  2019-07-01م وحتى  - -12-31انخفاض إيرادات بيع العبني بنسبة  %96وذلك نظرا لعارة العب واحد فقط خالل فرتة
 2019م (ما قبل الجائحة)  ...مع الفرتة من  2020-01-01م وحتى  2020-06-30م (شاملة جائحة كورونا.
فرتة الجائحة) وذلك طبقا للجدول التايل والذي يوضح أيضا معدل انخفاض الريادات بنسبة
عالية تبلغ  %60أثناء فرتة الجائحة وذلك لألسباب األتية:

 انخفاض إيرادات إنهاء عقود العبني بنسبة  %100وذلك لعدم حصول النادي عىل أي إيرادات منإنهاء عقود العبني أثناء فرتة جائحة كورونا.
 انخفاض إيرادات املتجر بنسبة  %42وذلك نظرا النخفاض املبيعات أثناء فرتة الجائحة. انخفاض إيرادات البوفية بنسبة  %49وذلك اليقاف النشاط الريايض بالنادي أثناء فرتة الجائحة . انخفاض إيراد تأجري مرافق النادي بنسبة  %93وذلك ليقاف تأجري املرافق للجمهور أثناء الجائحة.إيرادات النشاط

ايرادات عن
الفرتة

ايرادات عن الفرتة
من  2020-01-01حتى

معدل انخفاض
االيراد

من  2019-07-01حتى
2019-12-31

2020-06-30

إيرادات الهيئة العامة للرياضة

68,820,747

35,340,108

-49%

إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحرتفني

1,364,786

245,632

-82%

إيرادات الرعاية والعالنات

1,474,749

766,524

-48%

إيرادات التربعات والعضويات الرشفية

1,249,238

1,750,646

40%

إيرادات تذاكر املباريات

721,500

543,077

-25%

إيرادات االتحاد السعودي لكرة القدم

410,000

150,000

-63%

إيرادات بيع العبني

25,393,533

1,126,200

-63%

إيرادات انهاء عقود

1,315,170

0

-100%

إيرادات املتجر

211,372

123,443

-42%

إيرادات البوفية

35,315

18,131

-49%

إيرادات ايجار مرافق

110,240

8,020

-93%

إيرادات أخري

1,488,891

1,014,564

-32%

ايراد األنشطة املختلفة

527,037

1,014,564

-1%

إجاميل إيرادات النشاط

103,122,578

41,566,345

-60%

مقارنة بني االيرادات:

عن الفرتة من  2019-07-01وحتى 2019-12-31
م (قبل جائحة كورونا) مع الفرتة من 2020-01-01
وحتى  2020-06-30م (أثناء جائحة كورونا) نادى
االتفاق الريايض
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نادى االتفاق السعودى
قائمة المركز المالى
كما في  30يونيو 2020
)لاير سعودي(

نادي االتفاق السعودي قامئة املركز املايل  ٣٠يونيو  ٢٠٢٠ريال سعودي
2020

الموجودات
الموجودات المتداولة

88,757

579,240

ذمم مدينة

9,650,615

647,526

ايرادات مستحقة

1,491,058

31,000

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

351,024

191,987

مجموع الموجودات المتداولة

11,581,454

1,449,753

نقد وما في حكمه

شؤون النادي املالية

نؤمــن يف االتفــاق بــأن النــادي ميلــك الكثــر مــن املقومــات
التــي متكنــه مــن الوصــول إىل االســتقرار املــايل .لذلــك وضــع
هــدف االســتدامة الــذي يتطلــب تحقيقــه الدخــول يف
رشاكات اســراتيجية ،وتطويــر املــوارد الحاليــة ،واالســتفادة
املثــى مــن إمكانيــات النــادي ومــن خــال تلــك الوســائل
يتــم الوصــول إىل االكتفــاء املــايل كغايــة اســراتيجية.

الموجودات غير المتداولة

مصاريف مؤجلة مقدمات عقود ،صافي

26,102,967

15,957,860

أصول غير ملموسة ،صافي

24,844,573

14,093,302

ممتلكات ومعدات ،صافي

3,476,936

4,443,182

مجموع الموجودات غير المتداولة

54,424,476

34,494,344

66,005,930

35,944,097

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الشركاء
المطلوبات المتداولة

ذمم دائنة قصيرة األجل

26,419,169

ايرادات مقبوضة مقدما قصيرة األجل

654,762

29,742,456
-

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

10,812,242

8,899,668

مجموع المطلوبات المتداولة

37,886,173

38,642,124

17,712,930

12,273,429

مخصص تعويض نهاية الخدمة

875,174

955,419

مجموع المطلوبات غير المتداولة

18,588,104

13,228,848

إجمالي المطلوبات

56,474,277

51,870,972

المطلوبات غير المتداولة

￼

2019

ذمم دائنة طويلة األجل

حقوق النادي

أرباح مبقاه
مجموع المطلوبات وحقوق النادي

9,531,653
66,005,930

)(15,926,875
35,944,097

ى
الرياض
نادي االتفاق
ي
قائمة التدفقات النقدية
ى
سبتمي 2020
للسنة المنتهية يف 30
ر

نادي االتفاق السعودي قامئة التدفقات النقدية للسنة املنتهية  ٣٠سبتمرب  ٢٠٢٠ريال سعودي
البيان
التدفق النقدي من أنشطة التشغيل :
ى
صاف أرباح السنة
ى
ى
تعديالت لتسوية صاف الخسارة اىل صاف النقد المحصل من التشغيل:
ى
العبي)
إطفاء مرصوفات مؤجلة (عقود
إطفاء أصول غي ملموسة (عقود اندية)
ى
العبي
خسائر استبعاد
استهالكات
المكون من ى
ى
الموظفي
اليامات منافع
ى
التغي يف الموجودات والمطلوبات
ر
ذمم مدينة
إيرادت مستحقة
مرصوفات مقدمة وذمم مدينة اخري
ذمم دائنة قصية األجل وطويلة األجل
ايراد مؤجل
مرصوفات مستحقة وارصدة دائنة أخري
المسدد من نهاية الخدمة
ى
صاف النقد المحصل من أنشطة التشغيل
التدفق النقدى من األنشطة اإلستثمارية
ى
عقودالعبي)
إضافات مرصوفات مؤجلة (
إضافات أصول وممتلكات
إضافات أصول غي ملموسة (عقود أندية)
ى
ى
صاف النقد المستخدم يف األنشطة اإلستثمارية
التدفق النقدى من األنشطة التمويلية
جاري أنشطة اخري
ى
ى
صاف التقد المستخدم يف األنشطة التمويلية
ى
ى
ى
صاف النقص يف رصيد النقد يف الصندوق ولدى البنك
ى
رصيد البنك والصندوق يف بداية السنة
ى
رصيد البنك والصندوق يف نهاية السنة

30-06-2020

25,458,528

13,233,795
14,437,736
15,208,404
1,151,160
381,466
)(9,003,089
)(1,460,058
)(159,037

30-06-2019

)(157,547

14,988,421
6,215,379
4,461,753
1,209,809
143,535
602,308
)(31,000

نادي االتفاق السعودي قامئة الدخل عن السنة املالية املنتهيه يف ٢٠٢٠-٦-٣٠م ريال سعودي
لاير سعودي

2020

2,929,368

4,279,271
654,762
1,912,574
)(461,711
65,633,801

20,644,537
)(12,893,038
)(3,115,322
)(626,324
34,371,879

)(32,671,765
)(184,914
)(33,267,605
)(66,124,284

)(30,317,497
)(743,939
)(14,025,558
)(45,086,994

-

-

-

-

)(490,482
579,240
88,758

الرياض
نادي االتفاق
ي
قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية يف 2020-06-30

)(10,715,115
11,294,355
579,240

2019

144,688,923

90,379,900

مصاريف تنفيذ النشاط

)(114,652,452

)(87,023,361

مصاريف إدارية وعمومية

)(4,577,943

)(3,514,086

صافي ربح السنة

25,458,528

)(157,547

إيرادات النشاط

املراجع الخارجي (املدقق املايل)
رشكة عبدالله الحميل ورشكاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
عضو Mgi Worldwide
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الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي اعىل سلطه يف النادي وتتكون الجمعية للنادي من أعضاء
ال يقل عددهم عن ضعف عدد أعضاء مجلس اإلدارة ،وفقا للتايل:
األعضاء العاديون.
األعضاء الذهبيون.
يشرتط يف عضو الجمعية استيفاؤه لرشوط العضوية املقرر يف بالئحة بااللتزامات املالية
وفقا ال حكام لالئحة ،ومن ذلك الوفاء بااللتزامات املالية وفقا الحكام الالئحة.

قامئة بأعضاء الجمعية العمومية

دور الجمعية العمومية للنادي:

• مناقشه مجلس اإلدارة عن أدائه ،وفق اإلجراء الواردة بالالئحة.
• التصويت عىل من تم ترشحيهم لرئاسة وعضويه مجلس اداره النادي،
وفق اإلجراءات لالئحة.
• املصادقة عىل تعيني مراقب للحسابات «املدقق الخارجي».
• اتخاذ القرارات املتعلقة بتغري النادي ،او مسامه ورفعها للهيئة بطلب املوافقة عليها.
• النظر يف اقرتاحات أعضاء الجمعية العمومية وما أبدي يف شأنها من قبل مجلس إدارة
النادي ،واتخاذ ما يلزم حيالها
• تعليق واسقاط العضوية وفق األحكام املقررة يف لالئحة.

عبد الرحمن بن راشد الراشد

طالل بن محمد البنعيل

بهاء الدين عبدالعزيز احمد الرايض

إبراهيم بن جاسم ال سامل

عبد الرحمن بن جاسم البنعيل

فيصل بن عبدالله الدبل

وليد عبدالوهاب الجيالين

اياد بن عبد الله البقيش

عدنان حسن املسحل

عيل عبدالوهاب السيد

أسامة مجيد عبد املالك

احمد الشناوي زين الدين الشناوي

حاتم بن حسن محمد املسحل

خالد سلامن الدحيالن

طارق شهري حمدون

محمد جامل محمد عبد الكريم

معاذ بن ماجد العوهيل

عبدالعزيز محمد الشديد

محمود عبدالغني محمد

السيد عبد املهني حسن

محمد بن سعد الدعالن القحطاين

محمد غالب حسني أبو شامة

بدر عبدالعزيز الفوزان

عبد الحفيظ محمد سعيد حنيش

عمر بن عبد الله باخشوين

عيل رضا فرج

سالمة جمعة املهناء

عبد العزيز فاضل الرشيد

عبد الرحمن بن عبد اللطيف املعبيد

كيونغ هوكيم

عمر عدنان الرتكامين

وليد بن عامر الرميح

خالد عبد الله الدبل

عبدالله محمد النغيمش

مساعد عبد املحسن تريك العصيمي

إيهاب يوسف حوراي

عضو ذهبي

رئيسا ملجلس إدارة النادي للسنوات
زكت الجمعية العمومية لنادي االتفاق يوم األحد  23يونيو  2019املهندس خالد بن عبدالله الدبل ً
األربع املقبلة مع قامئته االنتخابية ملجلس اإلدارة .ويتكون مجلس اإلدارة الجديد من حاتم بن حسن املسحل نائ ًبا للرئيس ،إضافة إىل
أعضاء مجلس اإلدارة وهم معاذ بن ماجد العوهيل ،محمد بن سعد الدعالن القحطاين ،عمر بن عبدالله باخشوين ،عبدالرحمن بن
عبداللطيف املعيبد ،وليد بن عامر الرميح ،إبراهيم بن جاسم آل سامل ،وإياد بن عبدالله البقيش.
واكتمل نصاب الجمعية العمومية بحضور األعضاء الذين ميلكون  3204صوتاً من مجمل األعضاء الذين يحق لهم املشاركة والتصويت
والبالغ عدد أصواتهم  5959صوتاً ،إذ اكتمل النصاب القانوين للجمعية بحسب املادة  16/2من الالئحة األساسية لألندية الرياضية.
وصادقت الجمعية العمومية لنادي االتفاق عىل التقريرين اإلداري واملايل ،وكانت الجمعية العمومية سلسلة يف إجراءاتها الرسمية،
خصوصا يف ظل عدم وجود مرشح وحيد هو املهندس خالد الدبل ومجلس إدارته الجديد.
ً
وحظي اجتامع الجمعية العمومية لنادي االتفاق بحضور ومصادقة من األستاذ حامد بن سعيد الرسيعي مدير عام مكتب الهيئة العامة
للرياضة باملنطقة الرشقية واألستاذ ضياء بن سعيد آل إبراهيم مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة باملنطقة الرشقية وممثيل لجنة
االنتخابات لألندية الرياضية األستاذ محمد بن راشد الكنهل واألستاذ فراج بن هوصان املقاطي.

اللجان التنظيمية والتنفيذية

اإلدارة العليا
اإلدارة املالية

االستاذ  :حمد العبدالله املطوع
االدارة املالية -املراقب املايل

لجنة الحوكمة و
املخاطر

إدارة القطاع الريايض

سكرتري عام النادي

املدرب  /الكابنت عمر باخشوين

اإلدارة العليا

 الفريق االول االلعاب املختلفة-الفئات السنية

اللجنة التنظيمية
و التنفيذية

اللجنة التنفيذية

إدارة التواصل املؤسيس
االستاذ  :خالد بن احمد النارص

التسويق و االعالم -الخدمة املجتمعية

إدارة الخدمات املساندة
االستاذ  :محمد طلبة

 تقنية املعلومات الصيانه و التشغيلاملشرتيات املوارد برشية -املخزن

املراجعة الداخلية

االدارة التنفيذية

وحدة التنسيق
و املتابعة

لجنة االستثامر

إدارة القطاع الشؤون القانونية و االمتثال
املحامية :سامنة منصور

 -الشؤون القانون و امتثال
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اللعبة

كرة القدم
كرة الطائرة
كرة طاولة
التنس
املصارعة
كامل اجسام
السباحة

عدد الالعبني
٢٣٢
٤٦
١٣
٢٤
٨١
٢٨
٢٣

اللعبة

الدراجات
الكاراتية
التيكواندوا
االسكواش
كرة قدم الصاالت
الريشة الطائرة

االجاميل

عدد الالعبني
٢٦
٥٤
٣٤
٣٩
١٨
١٦

634

النشاط الريايض
كرة القدم  -كرة الطائرة
كرة طاولة  -التنس
املصارعة  -كامل اجسام
السباحة  -الدراجات
الكاراتية  -التيكواندوا
االسكواش  -كرة قدم الصاالت
الريشة الطائرة
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بطوالت القطاع الریايض

كرة القدم براعم

كرة القدم شباب

التاريخ

مسمى البطولة

النادي

2020/01/30

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

الشباب × االتفاق

م2019/09/27

بطولة أندية اململكة دوري تحت  15سنة

الباطن × االتفاق

2020/01/31

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

االتفاق × االتحاد

2019/10/04

الفئة املمتازة دوري تحت  15سنة

الوطن × االتفاق

2020/02/07

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الهالل

2019/10/18

دوري الفئة املمتازة  15سنة

االتحاد × االتفاق

2020/02/14

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

االهيل × االتفاق

2019/10/25

دوري الفئة املمتازة تحت  ١٣سنة

االتفاق × الفتح

2020/02/14

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

النرص × االتفاق

2019/10/26

دوري الناشئني الفئة املمتازة دوري تحت  15سنة

النرص × االتفاق

2020/02/21

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

احد × االتفاق

2019/11/08م

دوري درجة الرباعم 13سنة الفئة املمتازة

الهالل × االتفاق

2020/02/22

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

هجر × االتفاق

2019/11/09م

دوري درجة الرباعم  15سنة الفئة املمتازة

االهيل × االتفاق

2020/02/28

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

الشباب× االتفاق

2019/11/15

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

االهيل × االتفاق

2020/03/6

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

الفتح × االتفاق

2019/11/16م

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الفتح

2020/03/6

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

الصفا× االتفاق

2019/11/22م

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

احد × االتفاق

2020/03/13

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الهالل

2019/11/23م

دوري تحت  15سنة الفئة املمتازة

الهالل × االتفاق

2020/03/18

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

االهيل × االتفاق

2019/11/29م

دوري الفئة املمتازة تحت  15سنة

االتفاق × التعاون

2019/11/29م

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

الشباب × االتفاق

2019/12/06م

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الصفا

2019/12/06م

دوري الفئة املمتازة تحت  15سنة

اللواء × االتفاق

2019/12/16-13م

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الشباب

2020/01/17

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الباطن

2020/01/24

دوري تحت  13سنة الفئة املمتازة

الفتح × االتفاق

2020/01/24

دوري تحت 15سنة الفئة املمتازة

الوطن × االتفاق

التاريخ

كرة القدم فريق اول
مسمى البطولة

النادي

التاريخ

2019/11/16م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الوحدة

2019/10/25

مسمى البطولة

دوري كأس االمري محمد بن سلامن

النادي

العدالة × االتفاق

2019/11/21

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

القادسية × االتفاق

2019/11/07

كأس خادم الحرمني الرشيفني

التقدم × االتفاق

2019/11/25م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الهالل

019/11/17

مباراة ودية

االعدالة × االتفاق

2019/12/05م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق × االتحاد

2019/11/24م

دوري كأس االمري محمد بن سلامن

االتفاق × االتحاد

2019/12/09

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

الشباب × االتفاق

2019/12/06م

دوري كاس خادم الحرمني الرشيفني

االتفاق × الطايئ

2019/12/14

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

النرص × االتفاق

2019/12/13م

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

االتفاق × الفتح

2019/12/20

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الفيصيل

2019/12/21

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

الرائد × االتفاق

م2020/01/07

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

الخليج × االتفاق

2019/12/28

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

االتفاق × التعاون

م2020/01/11

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق × احد

م2020/01/03

كأس خادم الحرمني الرشيفني دور ال 16

االتفاق × أحد

2020/01/16

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

التعاون × االتفاق

م2020/01/11

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

ضمك × االتفاق

2020/01/20

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الطايئ

2020/01/16

كأس خادم الحرمني الرشيفني

الهالل × االتفاق

2020/01/25

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

ابها × االتفاق

2020/01/24

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

االتفاق × النرص

2020/02/01م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

الوحدة × االتفاق

2020/01/30

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

االتفاق × الوحدة

2020/02/29م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

الشباب × االتفاق

2020/02/13

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

االتفاق × الحزم

2020/03/05م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق ×النرص

2020/02/21

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

االتفاق × العال

2020/03/09م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

الفيصيل × االتفاق

2020/02/29

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

ابها × االتفاق

2020/03/13م

دوري تحت  ١٩سنة الفئة املمتازة

االتفاق × الفتح

2020/03/07

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

العدالة × االتفاق

2020/03/21

دوري كأس االمري محمد بن سلامن للمحرتفني

الهالل × االتفاق
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بطوالت القطاع الریايض

كرة القدم ناشئني

كرة طائرة ناشئني

التاريخ

مسمى البطولة

النادي

2019/09/28

بطولة أندية اململكة دوري تحت  ١٧سنة

القادسية × االتفاق

2019/10/05

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

هجر × االتفاق

2019/09/21

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

النهضة × االتفاق

2019/10/12

دوري الناشئني الفئة املمتازة

االتفاق × الفتح

2019/10/19

دوري الفئة املمتازة

الجيل × االتفاق

2019/10/26

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

الشباب × االتفاق

2019/11/09م

دوري درجة الناشئني  ١٧الفئة املمتازة

الهالل × االتفاق

2019/11/16م

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

الوطن × االتفاق

2019/11/23

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

النرص × االتفاق

2019/11/30

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

االتفاق × االتحاد

2019/12/7

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

االهيل × االتفاق

2019/12/17-14م

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

االتفاق × التعاون

2020/01/06

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

االتفاق × التعاون

2020/01/10

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

الفتح × االتفاق

2020/01/18

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

القادسية × االتفاق

2020/01/26

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

هجر × االتفاق

2020/01/31

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

الفتح × االتفاق

كرة طائرة شباب

التاريخ

مسمى البطولة

النادي

2019/10/14

دوري املنطقة الرشقية

النور × االتفاق

2020/02/07م

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٩سنة

االتفاق × القادسية

2019/10/20

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × الثقبة

2020/02/20م

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

االتفاق × الوحدة

2019/11/11م

دوري املنطقة الرشقية

الصفا × االتفاق

2019/11/24م

دوري املنطقة الرشقية

الجبيل × االتفاق

2020/02/28

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

الهالل × االتفاق

2019/12/01م

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × النور

2020/03/07

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

االتفاق × الوطن

2020/03/14

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

2020/03/20

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

2020/02/06

الفئة املمتازة دوري تحت  ١٧سنة

االتفاق × الجيل

االتحاد ×االتفاق

كرة طائرة الثانية

التاريخ

مسمى البطولة

النادي

2019/10/12

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × النعريية

دوري املنطقة الرشقية

السالم × االتفاق

2019/10/16
2019/10/22

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × مرض

2019/11/06م

دوري املنطقة الرشقية

النور × االتفاق

2019/11/09م

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × النعريية

2019/12/08

دوري املنطقة الرشقية

الثقبة × االتفاق

2019/11/15

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × النعريية

2019/12/14م

دوري املنطقة الرشقية

النعريية × االتفاق

2019/11/20

دوري املنطقة الرشقية

السالم × االتفاق

االتفاق × النهضة

2020/01/13م

دوري املنطقة الرشقية للكرة
الطائرة

2020/01/17م

دوري املنطقة الرشقية للكرة
الطائرة

النعريية × االتفاق

2020/01/27

دوري املنطقة الرشقية للكرة
الطائرة

االتفاق × الصفا

2019/11/26

دوري املنطقة الرشقية

مرض × االتفاق

2019/12/03

دوري املنطقة الرشقية

الثقبة × االتفاق

التاريخ

مسمى البطولة

النادي

2019/10/09

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × مرض

2019/10/16

دوري املنطقة الرشقية

النور × االتفاق

2019/10/24

دوري املنطقة الرشقية

الساحل × االتفاق

2019/11/03م

دوري املنطقة الرشقية

املحيط× االتفاق

2019/11/13

دوري املنطقة الرشقية

الجبيل × االتفاق

2019/11/18

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × االشعاع

2019/11/28

دوري املنطقة الرشقية

مرض × االتفاق

2019/12/05

دوري املنطقة الرشقية

النور × االتفاق

2019/12/10

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × الساحل

2020/01/29

دوري املنطقة الرشقية

املحيط× االتفاق

2020/01/04

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × الجبيل

2020/02/10

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × االشعاع

2020/02/16

تتويج بطل املنطقة الرشقية

الفريق االول لنادي
االتفاق
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بطوالت القطاع الریايض
كرة طاولة الثانية

كرة طاولة ناشئني
التاريخ

مسمى البطولة

النادي

التاريخ

قدم الصاالت الفريق االول
النادي

مسمى البطولة

االشعاع × االتفاق

2019/10/21

دوري املنطقة الرشقية

الصفا × االتفاق

2019/11/27م

دوري املنطقة الرشقية

2019/10/23

دوري املنطقة الرشقية

الهدى × االتفاق

2019/12/05م

دوري املنطقة الرشقية

القادسية × االتفاق

2019/10/24

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × قرية العليا

2019/12/12

دوري املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

القادسية × االتفاق

2019/11/08

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × النعريية

2020/01/02

تصفيات املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

االتفاق × الثقبة

2019/11/24

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × الصفا

م2020/01/03

تصفيات املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

االتفاق × النور

2019/11/26

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × الهدى

2020/01/04

تصفيات املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

النور × الثقبة

2019/12/02م

دوري املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

االتفاق × الخليج

2019/12/07م

دوري املنطقة الرشقية

االتفاق × النعريية

2019/12/08م

دوري املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

السالم × االتفاق

اسكواش

2019/12/14-12م

اوليمبي االمري فيصل بن فهد للفردي

كل األندية املسجلة
باتحاد كرة الطاولة

2019/12/21

دوري املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

االتفاق × الصفا

2019/12/22

دوري املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

االتفاق × الهدى

2019/12/26

دوري املنطقة الرشقية لكرة الطاولة

االتفاق × الخليج

والزوجي

التاريخ

الفئة

2019/10/24

ناشئني

بطولة اململكة األلندية

2019/11/14

ناشئني

بطولة اململكة للمميزين تحت 11سنة
فردي

الفئة

مسمى البطولة

النادي

التاريخ

بطولة الرشقية املفتوحة للبوميس

2019/10/24

ناشئني  -شباب  -أول
شباب  -األول

بطولة الوسطى املفتوحة
بطولة الرشقية املفتوحة

التاريخ

مسمى البطولة

2019/12/23

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

العال × االتفاق

2019/12/27

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

االتفاق × الشعيب

2019/11/8-7

2020/01/06

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

رضوى × االتفاق

2019/ 11/ 15 -14

شباب  -األول

م2020/01/10

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

الثقبة × االتفاق

2019/11/22-21

شباب  -األول

بطولة الغربية املفتوحة

2020/01/31

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

النهضة × االتفاق

2019/12/06

براعم  -ناشئني

بطولة الغربية املفتوحة

2020/02/07م

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

الثقبة × االتفاق

2020/02/24م

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

االتفاق × النهضة

2020/02/28م

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

حراء × االتفاق

2020/03/06م

مسمى البطولة

تايكوندو

الدوري املمتاز لكرة القدم للصاالت

رضوى × االتفاق

املصارعة
التاريخ

الفئة

مسمى البطولة

2019/11/16-11م

شباب

بطولة اململكة األلندية و مراكز التدريب

ناشئني

بطولة اململكة األلندية و مراكز التدريب

أوىل

بطولة اململكة األلندية و مراكز التدريب

2019/11/22-21

ناشئني

بطولة اململكة للمميزين تحت 13سنة

2019/11/30- 28

ناشئني

بطولة اململكة للمميزين تحت ١٥سنة

2019/11/28م

2019/12/07-05

الفريق االول

بطولة اململكة األلندية

2020/01/30
2020/02/01

ناشئني

بطولة كأس االتحاد فردي

2020/01/30م
2020/02/01م

دراجات

التاريخ

الفئة

مسمى البطولة

2020/01/30
2020/02/01

أوىل  /شباب

بطولة دوري االتحاد الثالثة

سباحة
التاريخ

الفئة

مسمى البطولة

2019/11/30 -28

كل املراحل

بطولة دوري االتحاد الثالثة
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كرة القدم ناشئني
االسم
بالل موىس الدواء
عيل صالح الصويتي
عواد عبده دهل
بدر وليد الحريب
خالد محمد هزازي
خليفة طالل الدورسي
صالح محمد الزنان
عبدالله خليفة الدورسي
يوسف سامر الدورسي
مشعل يوسف العالئيل
مفرح عبدالله النجعي
خالد بدر الجناحي
عمر محمد آل موىس
بندر فواز النواف
فيصل أحمد الدورسي
عمر عبدالحليم فالته
ريان سعد الخثعمي
حيدر عيل الحاجي
أحمد عيل عسريي
نارص أحمد الشاهني
عبدالله سلطان الزوري
عبدالرحمن نارص سحاري
محمد عيل املقبايل
حسن مرتىض املسلم
عبدالرحمن صالح نبزه اليامي
عبدالله حمد النجراين
خالد متعب البقمي
أحمد نواف السعدون
بسام عبدالله هزازي
عبدالعزيز سامل الدورسي
مشعل محمد الشهراين

العمر
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة

عدد
املشاركات
14
16
11
11
14
15
16
10
16
7
16
26
14
14
3
10
14
16
11
11
14
15
16
10
16
7
16

االسم
عبدالعزيز عبدالرحمن الدورسي
عبدالعزيز محمد العنزي
عيل حسن البارقي
مبارك عبدالله السعد
عبدالله حسن آل عجيان
نارص بندر الغامدي
نارص صالح الحضريي
عبدالله سلطان الدورسي
مهند حسن رشاحييل
محمد سعد الحمود

االسم
أسامة جحاف
نارص البييش
تريك حافظ
عيىس السعيدان
ميثم العيىس
حمد السياف
سعد املوىس
فارس الحاريث
فيصل الدورسي
عبد الرحمن بيليه
عبد الرحمن سحاري
فهد خالد
يارس املوىس
فارس الغامدي
جابر حقوي
راكان كعبي

العمر
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٦سنة
 ١٥سنة
 ١٥سنة
 ١٦سنة
 ١٥سنة

العمر

 17سنة
 17سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 17سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 17سنة
 17سنة
 17سنة
 17سنة

عدد
املشاركات
26
14
14
3
10
-

عدد
املشاركات
20
1
1
2
16
8
16
6
9
8
17
9
13
3
-

االسم
سامل مقعدي
محمد محزري
عبد الرحمن الدورسي
عيل السلامن
ماجد دوران
جابر قرادي
يوسف شيف
عثامن باطوق
وائل اليامي
ماجد دوران
أحمد العيىس
وليد قييس
فهد شعبني
تريك الدحيم
يزيد القحطاين
فيصل الغامدي
فارس الغامدي
فيصل اليامي
فهد الدورسي
مهند يحيى
هاشم الشعلة
خطاب الشمري
مشعل الدورسي
ريان الغامدي
أحمد هزازي
طلب خميس

العمر
 17سنة
 17سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 17سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 17سنة
 17سنة
 17سنة
 17سنة
 16سنة
 16سنة
 16سنة
 ١٧سنة
 16سنة
 ١٧سنة
 16سنة
 16سنة
 ١٧سنة
 16سنة

عدد
املشاركات
20
20
18
20
20
19
20
3
2
1
2
4
2
3
6
7
3
٤
٧
٣
٣
١
٨

النشاط الريايض
قامئة بالالعبني
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ﺑﯿﺎن ﺑﺄﻋﻤﺎر وﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ 2020-2019
ﺑﯿﺎن ﺑﺄﻋﻤﺎر وﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ 2020-2019
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اﺳﻢ اﻟﻼﻋﺐ
راﯾﺲ ﻣﻮﺑﻠﺤﻰ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﺋﻄﻰ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺤﺮي
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺧﻄﯿﺐ
ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻨﺠﺮاﻧﻲ
وﻟﯿﺪ أزارو
ﻓﮭﺪ ﻏﺎزي
ﻧﻌﯿﻢ ﺳﻠﯿﺘﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﯾﻜﺒﻰ
ﺳﻠﯿﻤﺎن دوﻛﺎرا
إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻨﺸﻲ
ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻟﻲ
ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ
ﺳﻌﺪ آل ﺧﯿﺮي
ﺳﯿﺪرﯾﻚ ﯾﺎﻣﺒﯿﺮي
ﻋﻠﻲ ھﺰازي
ﻋﺒﺪ ﷲ آل ﺳﺎﻟﻢ
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪى
إﻟﯿﺮﯾﻚ دي ﺳﻮزا
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻛﯿﺶ
ﻋﻠﻲ اﻟﺨﯿﺒﺮي
ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻨﯿﻦ
ھﺰاع اﻟﮭﺰاع
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻤﯿﺰي
ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻐﺎﻣﺪي
ﻋﻠﻲ ﻓﺆاد
ﻓﻮاز اﻟﻄﺮﯾﺲ
ﺻﺎﻟﺢ آل ﺟﻤﻌﺎن
ﻣﺎھﺮ ﺷﺮوﻣﺔ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺮﻛﺔ
ھﺸﺎم اﻟﻔﺮﺣﺎن
روﺟﯿﺮﯾﻮ ﻛﻮﺗﻨﯿﻮ
أﺳﺎﻣﺔ ﺣﺪادي
أﺣﻤﺪ آل ﻣﺤﯿﻤﯿﺪ

ﻋﻤﺮ اﻟﻼﻋﺐ
34
24
31
25
25
27
25
26
28
26
29
21
22
26
23
25
30
26
29
21
32
30
31
25
29
29
19
19
23
27
30
30
22
33
28
21

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوري
28
2
0
0
11
4
7
2
20
22
29
26
15
19
0
13
26
25
10
18
16
25
1
0
10
26
0
0
16
16
0
1
0
12
14
0

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺄس
3
0
1
0
1
1
0
0
3
3
3
3
2
2
1
1
4
4
0
2
1
3
1
0
4
3
0
0
3
2
0
0
1
0
4
0

#

ﻣ ﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
31
2
1
0
12
5
7
2
23
25
32
29
17
21
1
14
30
29
10
20
17
28
2
0
14
29
0
0
19
18
0
1
1
12
18
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

اﺳﻢ اﻟﻼﻋﺐ
راﯾﺲ ﻣﻮﺑﻠﺤﻰ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﺋﻄﻰ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺤﺮي
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺧﻄﯿﺐ
ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻨﺠﺮاﻧﻲ
وﻟﯿﺪ أزارو
ﻓﮭﺪ ﻏﺎزي
ﻧﻌﯿﻢ ﺳﻠﯿﺘﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﯾﻜﺒﻰ
ﺳﻠﯿﻤﺎن دوﻛﺎرا
إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻨﺸﻲ
ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻠﻮﻟﻲ
ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ
ﺳﻌﺪ آل ﺧﯿﺮي
ﺳﯿﺪرﯾﻚ ﯾﺎﻣﺒﯿﺮي
ﻋﻠﻲ ھﺰازي
ﻋﺒﺪ ﷲ آل ﺳﺎﻟﻢ
ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪى
إﻟﯿﺮﯾﻚ دي ﺳﻮزا
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﻛﯿﺶ
ﻋﻠﻲ اﻟﺨﯿﺒﺮي
ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻨﯿﻦ
ھﺰاع اﻟﮭﺰاع
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻤﯿﺰي
ﻓﯿﺼﻞ اﻟﻐﺎﻣﺪي
ﻋﻠﻲ ﻓﺆاد
ﻓﻮاز اﻟﻄﺮﯾﺲ
ﺻﺎﻟﺢ آل ﺟﻤﻌﺎن
ﻣﺎھﺮ ﺷﺮوﻣﺔ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﺮﻛﺔ
ھﺸﺎم اﻟﻔﺮﺣﺎن
روﺟﯿﺮﯾﻮ ﻛﻮﺗﻨﯿﻮ
أﺳﺎﻣﺔ ﺣﺪادي
أﺣﻤﺪ آل ﻣﺤﯿﻤﯿﺪ

ﻋﻤﺮ اﻟﻼﻋﺐ
34
24
31
25
25
27
25
26
28
26
29
21
22
26
23
25
30
26
29
21
32
30
31
25
29
29
19
19
23
27
30
30
22
33
28
21

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوري
28
2
0
0
11
4
7
2
20
22
29
26
15
19
0
13
26
25
10
18
16
25
1
0
10
26
0
0
16
16
0
1
0
12
14
0

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﺄس
3
0
1
0
1
1
0
0
3
3
3
3
2
2
1
1
4
4
0
2
1
3
1
0
4
3
0
0
3
2
0
0
1
0
4
0

ﻣ ﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
31
2
1
0
12
5
7
2
23
25
32
29
17
21
1
14
30
29
10
20
17
28
2
0
14
29
0
0
19
18
0
1
1
12
18
0

كرة القدم الشباب
االسم

إبراهيم محمد الخريزى
محمد احمد باعظيم
نواف سامي الدورسي
محمد سعد الدورسي
فيصل صالح الحضريي
عبد العزيز فريد الحافظ
ماجد محمد الدورسي
جارس مويس النجعي
عبد الكريم عامر الجيعان
أنس غازي املشعان
سلامن نارص الشمراين
عىل فؤاد محمد حسن
فيصل عبد الرحمن الغامدي
محمد ناجي السمن
نواف محمد الهزازي
احمد محمد الجزائري
حمزة محمد املوىس
ريان درويش البلويش
عثامن احمد املبارك
عبد الله محمود محزري
غالب محمد خرمي

العمر

 20سنة
 19سنة
 20سنة
 20سنة
 19سنة
 19سنة
 19سنة
 19سنة
 19سنة
 19سنة
 19سنة
 20سنة
 19سنة
 20سنة
 20سنة
 19سنة
 19سنة
 19سنة
 20سنة
 20سنة
 20سنة

عدد
املشاركات

1
4
5
1
1
1
2
2
1
3
2

االسم

عبد الله جامل الدورسي
درويش حمود ناجي
خالد سعد الخثعمي
بدر سلطان الحريب
عيىس عادل السعيدان
تريك حافظ بالجوش
أسامة سامي اليامى
احمد مويس شكر
نارص عىل البيىش
فيصل حسني الصلبي
احمد مازن الغامدى

العمر

 20سنة
 19سنة
 19سنة
 20سنة
 20سنة
 19سنة
 19سنة
 20سنة
 19سنة
 19سنة
 19سنة

عدد
املشاركات

2
8
3
3
6
1
2
2

36

كرة طاولة

الدراجات

الفريق االول  /ناشئني

االسم

1.عبدالرحمن الربيع
2.اسامه يوسف املحيبس
 3.عيل حسن الشويخات
4.عادل عبدالله الربح
5.محمد الغصاب
6.محمد عبدالله الشهري
7.صالح ناجم الناجم
8.نارص عبدالله العجمي

العمر

عدد
املشاركات

 ٣٩سنة

٢

 ٣٤سنة

٢

 ٣٦سنة

٢

 ٤٤سنة

٢

 ١٠سنة

٢

 ١١سنة

١

 ١١سنة

١

 ١٣سنة

٢

التنس

الفريق االول  /ناشئني
االسم

 1.محمد صالح الزهراين
2.جاسم عبدالعزيز الصفران
3.عيل عيدان الخثعمي
4.احمد منصور ال خواهر

السباحة

العمر

عدد
املشاركات

 ٢٨سنة

٢

 ٢٦سنة

٢

 ٣٨سنة

٢

 ٢٥سنة

٢

الشباب

فريق الناشئني
االسم

1.عبدالعزيز القطان
2.عبدالعزيز الدريعي
3.حسن بن شغب
4.خالد بن مراد املرزوق
5.عبدالعزيز بوبشيت
 6.فارس املقبل

العمر

عدد
املشاركات

 ١٦سنة

٨

 ١٥سنة

٨

 ١٦سنة

٨

 ١٦سنة

٨

 ١٦سنة

٢

 ١٥سنة

٢

الفريق االول
االسم

1.فهد الصنقور
2.محمد الجابر
3.سليامن النوديل
4.ابراهيم اليوسف
5.عبدالله الجريان
6.محمد البوعينني
7.قيص القرنيس

العمر

عدد
املشاركات

 ٤١سنة

١٦

 ٢٨سنة

١٦

 ٢٩سنة

١٥

 ٢١سنة

١٣

 ٢٧سنة

١٢

 ٣٨سنة

٩

 ٣٩سنة

٥

االسم

1.محمد الدريويش
2.صفوان القضامين

كرة الطائرة

العمر

عدد
املشاركات

 ٢٦سنة

٢

 ١٥سنة

٢

االسكواش

الفريق االول

االسم

يارس حسني ال عباس

العمر
 ١٥سنة

عدد
املشاركات
٢

الفريق االول
االسم

 1.هشام طاهر خان
2.عبدالله الفريج
3.سلامن البوحسون
4.مروان هوساوي
5.عبداالله العليوي
6.فيصل الراجح
7.عيل العيىس
8.حمزة الزبيدي
9.فهد خان
	10.عبدالرحمن الحويجي
	11.جابر الزويد
	12.حمد اليامي
	13.عبدالله املكاوين
	14.نايف البوحسون
	15.فواز الحاريث

العمر

عدد
املشاركات

 ٣٦سنة

٢

 ٣٤سنة

٢

 ٢٧سنة

٢

 ٢٩سنة

٢

 ٢٥سنة

٢

 ٢٨سنة

٢

 ٢٢سنة

٢

 ٢٨سنة

٢

 ٢٨سنة

٢

 ٢٧سنة

٢

 ٣٠سنة

٢

 ٣٤سنة

٢

 ٢٩سنة

٢

 ٣٨سنة

٢

 ٢٠سنة

٢
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كرة القدم الصاالت الفريق األول
االسم

1.ابراهيم العسريي
2.جوهر جامح
3.عبدالعزيز العلوين
4.عبدالله الشمري
5.فهد خالد ال قاسم
6.مجاهد صالح عوض الكريم
7.مشاري عاطف العبيد
8.نارص زايد الحاريث
9.ايهاب السعد
	10.حسن الشهري
	11.عبدالعزيز حرشان
	12.فيصل االحمري
	13.محمد الخامس
	14.طارق محمد احمد
	15.فارس ال مالح
	16.مهند فهمي
	17.نواف عروان
	18.يحيى الشهري

العمر
 ٢٥سنة

عدد
املشاركات
٢

 ٢٥سنة

٢

 ٣١سنة

٢

 ٣١سنة

٢

 ٢١سنة

٢

 ٢٥سنة

٢

 ٢١سنة

٢

 ٣٣سنة

٢

 ٣٣سنة

٢

 ٢١سنة

٢

 ٢٩سنة

٢

 ٢٦سنة

٢

 ٢٨سنة

٢

 ٢٥سنة

٢

 ٢٣سنة

٢

 ٢٤سنة

٢

 ٣٦سنة

٢

املصارعة
االسم

الفريق االول

1.عبدالرحمن محمد ودان
2.رائد سعيد الزهراين
3.حسن محمد ودان
4.خليل إبراهيم عبديل
5.سلامن عيل عبدالوهاب
6.رامي إسامعيل
7.فواز عبدالله املقعدي
8.ماجد حسني مجريش
9.عايد الدورسي
	10.سليامن عيل عبدالوهاب

فريق املصارعة شباب أ
االسم

العمر

اسامه املجريش
 ١٨سنة
احمد العايش
 ١٩سنة
عبدالله مجريش
 ١٧سنة
فارس الدورسي
 ١٩سنة
ماجد مجريش
 ١٨سنة
سليامن عبد الوهاب  ١٩سنة
سلامن عبدالوهاب  ١٩سنة
بدر الشهري
 ١٧سنة
فواز مقعدي
 ١٨سنة
نارص عبديل
 ٢٠سنة

العمر
 ٣١سنة
 ٢٣سنة
 ٢٥سنة
 ٢٠سنة
 ٢٤سنة
 ١٩سنة
 ١٩سنة
 ٢٣سنة
 ٢٠سنة

عدد
املشاركات
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
١
١

عدد
املشاركات
١
١
١
١
١
١
١
١
١

فريق املصارعة شباب "ب
االسم
احمد العايش
عبدالله مجريش
اسامه مجريش
حسن ودان
رامي األعمي
ماجد مجريش
عبدالله الودعاين
سليامن عيل عبدالوهاب
عبدالرحمن الجريدان
عايد الدورسي
فارس الدورسي
محمد قشموع الزهراين
سلامن عيل عبدالوهاب
بدر الشهري

العمر
 ١٩سنة
 ١٧سنة
 ١٨سنة
 ٢٢سنة
 ٢٣سنة
 ١٨سنة
 ٢٣سنة
 ١٩سنة
 ١٩سنة
 ٢٣سنة
 ١٩سنة
 ٢٢سنة
 ١٩سنة
 ١٨سنة

عدد
املشاركات
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
١
١
٢
١
٢
٢
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الكاراتية
االسم

محمد أحمد البارقي
عبداإلله أحمد البارقي
أحمد سلطان الشاليل
احمد ماجد الزهراين
فهد حسن هزازي
حسام حسن هزازي
راكان محمد الهمزاين
محمد عبدالله الشامي
يوسف جرب أبو الفتوح
وسيم األلفي
ابراهيم عبدالله الجارس

التايكوندو

االسم

محمد نبيل العيل
اليف عارف لعيل
خليفة املجيبل
عبداالله الدورسي
فهاد فهد عيل الدوله
فيصل شاكر الشهري
محمد حمزه الهويشل
وسام محمد الشيخي
اياد مهدي علوي
احمد صالح العيل
ظافر صالح الحاريث
هاين محمد علوي
انس اسامعيل مصطفى
سعد شاكر الشهري
عيل عبده رشاحييل
وسام عالءالدين العجامين
عبدالله عارف العيل

العمر

 ١٤سنة
 ١٤سنة
 ١٢سنة
 ١٢سنة
 ٨سنة
 ١٠سنة
 ١٢سنة
 ١٩سنة
 ١١سنة
 ٩سنة
 ١٨سنة

العمر

 ٢٥سنة
 ٢٥سنة
 ٣١سنة
 ٣١سنة
 ٢١سنة
 ٢٢سنة
 ٣٣سنة
 ٢٤سنة
 ٢٩سنة
 ٢٦سنة
 ٢٤سنة
 ٢٨سنة
 ٢٦سنة
 33سنة
 23سنة
 21سنة
 25سنة

عدد
املشاركات

الفريق األول
االسم

١

1.احمد خرض املحمد
2.احمد عادل الغامدي
3.عيل توفيق ابوقرين
4.مرعي احمد كعبي
5.فواز سعد ظافر القرين

١
١
١
١
١

العمر

عدد
املشاركات

 ٢٧سنة

١

 ٢١سنة

٢

 ٢٢سنة

١

براعم االتفاق لكرة القدم يف مشاركته يف بطولة كأس سبوريت
العاملية الرابعة لرباعم األكادمييات العربية والعاملية والتي
أقيمت يف الكويت من  20حتى  22فرباير .2020

١

 ٣٨سنة

١

 ٣٣سنة

١
١

عدد
املشاركات
٢
٢
٢
٢
٢
٢
٢
2
2
2
2
٢

الفريق األول
االسم

1.طارق عبدالله احمد مجريب
2.عامد محمد صالح العيل
3.مروان عبدالرحمن السليامن
4.ماجد حسن محمد مجريش
5.خالد عبدالرحمن املاليك
6.بدر عبدالكريم السعيد
7.سلطان ابراهيم املصالخي
8.محمد قاسم محمد ال حمود
9.محمد عبدالله مسفر ال مساعد

العمر
 ٢٣سنة

عدد
املشاركات
١

 ٣٢سنة

٢

 ٣١سنة

١

 ٣٤سنة

٢

 ٣٤سنة

٢

 ٣٠سنة

١

 ٣٤سنة

٢

 ٢٢سنة

١

 ٢٤سنة

١

أنهى فريق الناشئني لكرة القدم بنادي االتفاق موسم
بصدارته للدوري املمتاز قبل إنهاء 2019 /2020
االتحاد السعودي لكرة القدم املوسم بسبب ظروف
جائحة فريوس كورونا الجديد كوفيد.19-

اإلتفاق» يتوج ً
بطل لكأس االتحاد
السعودي لكرة قدم الصاالت
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االنتقاالت و التعاقدات

م

الالعبني الذين تم بيع عقودهم

اسم الالعب

اسم الالعب

 2أسامه بن مصطفى حدادي

الالعبني املعارين

تونسي

أربع سنوات

أولى

فرنسي – سنغالي

سنتين

أولى

انتقال حر

 0صالح سعد القميزي

سعودي

سنتين

أولى

انتقال حر

 4عبدهللا أحمد الخطيب

سعودي

ثالث سنوات

أولى

انتقال حر

 5ماجد عبدهللا النجراني

سعودي

ثالث سنوات

أولى

انتقال حر

 0عبدهللا إبراهيم آل سالم

سعودي

ثالث سنوات ونصف

أولى

انتقال حر

 0فهد غازي زاحم

سعودي

ثالث سنوات ونصف

أولى

انتقال حر

مواليد

سنة ونصف

أولى

انتقال حر

سعودي

خمس سنوات

أولى

انتقال حر

اسم الالعب

الجنسية

النادي املباع إليه عقد الالعب

اسم الالعب

الجنسية

النادي املعار إليه

برايان أليامن

أورغوياين

Gimnasia La Plata of Argentina

أحمد فريد الدحيم

سعودي

الكوكب  /الجيل

رامون أرياس

أورغوياين

Atletico San Lorenzo of Argentina

مجريش رشيد عبدالعزيز

سعودي

الحزم

 0ماهر محمد شرومة

عبدالرحمن عيل العبود

سعودي

الحزم

بوعامر نوح نواف

سعودي

النجوم

 2حسن علي آل سليس

محمد عيظه الصيعري

سعودي

الوحدة

غزواين رشيف حسن

سعودي

املجزل

حسن جامل الحبيب

سعودي

الحزم

محيميد آل محمد أحمد

سعودي

الجبلني

أسامه يوسف الخلف

سعودي

الحزم

الفرحان عيىس هشام

سعودي

الثقبة

صالح محمد آل جمعان

سعودي

أبها

أسامه بن مصطفى حدادي

تونيس

قاسم باشا الرتيك

فواز عوض الطريس

سعودي

الهالل

عبدالله فريد الحافظ

سعودي

انتهاء إعارته من الهالل بالنهاية الطبيعة

حسني سيد عيل

مرصي

انتهاء إعارته من األهيل املرصي بالنهاية الطبيعة ￼

فاريل فيريا روزا

برتغايل

إنهاء العقد بالرتايض قبل نهايته الطبيعية

فيصل أبو بكر عمر

مواليد

إنهاء العقد بالرتايض قبل نهايته الطبيعية

أحمد جامل الحبيب

سعودي

إنهاء العقد بالرتايض قبل نهايته الطبيعية

أسامه سليم السليم

سعودي

إنهاء العقد بالرتايض قبل نهايته الطبيعية

جابر زياد الزيادي

سعودي

إنهاء العقد بالرتايض قبل نهايته الطبيعية

محمد نارص السبيعي

سعودي

إنهاء العقد بالرتايض قبل نهايته الطبيعية

فخر الدين بن يوسف

تونيس

إنهاء العقد بالرتايض قبل نهايته الطبيعية

درجة
درجة الالعب  -وصف العقد
الالعب
انتقال حر

 0سليمان دوكارا

كشف التعاقدات

الجنسية
الجنسية

مدة العقد
العقد
مدة

وصف التعاقد

 22إليريك دي سوزا

برازيلي

سنة ونصف

أولى

انتقال حر

 22وليد أزارو

مغربي

خمسة أشهر

أولى

إعارة من النادي األهلي المصري

 20خالد عبدالعزيز البركه

سعودي

أولى

إعارة من النادي األهلي السعودي

سبعة أشهر

يامبيري
سيدريك
يامبيري
سيدريك
2020

الوسطى
أفريقيا
فرنسي –
الوسطى
أفريقيا
فرنسي –

سنوات
ثالث
سنوات
ثالث

كوتينهو
روجيريو
كوتينهو
روجيريو
2424

برازيلي
برازيلي

سنتين
سنتين

السليتي
السليتي
نعيمنعيم
2525
الفرحان
عيسى
2020هشام
الفرحان
عيسى
هشام

سنوات
تونسي
فرنسيم–
تونسي اسم الالعب
سنوات
ثالثثالث
فرنسي –
سنوات
خمس
سعودي
سنوات
خمس
سعودي

الفرنسي
ديجون
نادي
أولى شراء
أولى
الفرنسي
ديجون
نادي
منمن
عقدعقد
شراء
السعودي
الفيصلي
نادي
أولى شراء
أولى
السعودي
الفيصلي
نادي
منمن
عقدعقد
شراء
الفرنسي
ديجون
نادي
شراء
الفرنسي درجة
العقد
مدة
الجنسية
ديجون
نادي
من من
عقدعقد
شراء
أولىأولى
الالعب
السعودي
الروضة
نادي
أولى شراء
أولى
السعودي
الروضة
نادي
منمن
عقدعقد
شراء

جمعان
محمد
2020صالح
جمعان
آل آل
محمد
صالح
مبولحي
رايس
مبولحي
رايس
2020

سعودي
سعودي
جزائري
فرنسي –
جزائري
فرنسي –

سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث

السعودي
الوحدة
نادي
مجاني
أولى انتقال
أولى
السعودي
الوحدة
نادي
منمن
مجاني
انتقال
أولى تجديد
أولى
عقدعقد
تجديد

الخيبري
ناصر
الخيبري
ناصر
عليعلي
2222
الصالح
حسين
0202عبدهللا
الصالح
حسين
عبدهللا

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث
سنوات
ثالث

أولى تجديد
أولى
عقدعقد
تجديد
أولى تجديد
أولى
عقدعقد
تجديد

محنشي
حسين
0202إبراهيم
محنشي
حسين
إبراهيم
الغامدي
عبدهللا
حامد
الغامدي
عبدهللا
حامد
0000

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

سنوات
خمس
سنوات
خمس
سنوات
خمس
سنوات
خمس

أولى تجديد
أولى
عقدعقد
تجديد
أولى تجديد
أولى
عقدعقد
تجديد

هزازي
عبدهللا
هزازي
عبدهللا
عليعلي
0000
الحائطي
أحمد
محمد
الحائطي
أحمد
محمد
0404

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

سنوات
خمس
سنوات
خمس
سنوات
خمس
سنوات
خمس

أولى تجديد
أولى
عقدعقد
تجديد
أولىأولى تجديد
عقدعقد
تجديد

الكويكبي
مرزوق
0505محمد
الكويكبي
مرزوق
محمد
الدوسري
محمد
الدوسري
سعدسعد
محمد
0000

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

وصف التعاقد

Page|1

أولى تجديد
ونصف أولى
ونصف
سنوات
عقدعقد
تجديد
سنوات
أربعأربع
السنية
الفئات
أولىأولى صاعد
سنتين
السنية
الفئات
من من
صاعد
سنتين

حسن
محمد
حسن
محمد
فؤادفؤاد
0000عليعلي
الغامدي
عبدالرحمن
0000فيصل
الغامدي
عبدالرحمن
فيصل

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

سنةسنة
سنوات
خمس
سنوات
خمس

تحت
لالعب
تحفيزي
شباب
سنةسنة
2020
تحت
لالعب
تحفيزي
شباب عقدعقد
السنية
بالفئات
شباب تدرج
شباب
السنية
بالفئات
تدرج

عبدالقادر
0202عبدالرحمن
عمرعمر
عبدالقادر
عبدالرحمن
الغامدي
مازن
أحمد
الغامدي
مازن
أحمد
0202

مواليد
مواليد
سعودي
سعودي

ونصف
ونصف
سنةسنة
سنوات
خمس
سنوات
خمس

السنية
بالفئات
شباب تدرج
شباب
السنية
بالفئات
تدرج
شباب انتقال
شباب
حرحر
انتقال
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قسم التواصل املؤسيس
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طرق التواصل مع الجامهري
 -١املوقع االلكرتوين  :سيكون املوقع مرجع رئييس ورسمي ملحبي
ومنتسبي النادي من داخل وخارج اململكة باللغتي العربية و االنجليزية
ويحتوي موقع النادي عىل االقسام التالية :

من اهداف ادارة األعالم واالتصال هي للوصول الكرب رشيحة من الجامهري
بالقيام بأنشطة تسويقية متعلقة بإرشاك مشجعي نادي االتفاق داخل و خارج
امللعب  ،و التواصل معهم عن طريق املوقع االكرتوين ،حسابات التواصل
االجتامعي  ،وسائل االعالم التقليدية من صحف و اذاعات و قنوات مرئية .

 -2إقامة فعاليات ما قبل املباراة :و يتم نرشها عن طريق
حسابات التواصل االجتامعي و التي تقام يف استاد االمري محمد بن فهد
بالدمام مصاحبة بفعاليات مناسبة للجميع االعامر .

 -3منصات التواصل التواصل االجتامعية:

 -الصفحة الرئيسية

 -صفحة النادي

تحتوي الصفحة الرئيسية عىل األخبار اليومية للنادي وألبوم الصور ،

تحتوي عىل التعريف بالنادي من خالل طرح نبذة تاريخية عن نادي

واملباراة القادمة للفريق األول لكرة القدم  ،وأخبار النادي  ،وقسم آخر

االتفاق وروابط عن تاريخ النادي و شعارات النادي ومجلس اإلدارة والرؤية

يستعرض بطوالت النادي وقسم آخر يربز رعاة النادي إىل جانب إظهار
أهم التغريدات اليومية الخاصة بحساب النادي .

واالسرتاتيجية وأوليات النادي  ،وبطوالت النادي  ،والجهاز الفني واالداري
والفريق األول .

 -املتجر اإللكرتوين

يحتوي عىل صور منتجات وانواعها ومقاساتها

 -املركز اإلعالمي

تحتوي هذه الصفحة أخبار النادي وتشمل :

واسعارها مقسمة حسب أنواعها واصنافها وتحتوي

-آخر االخبار

عىل آلية الدفع وطرق التسليم .

 -مكتبة الفيديو  -التقرير السنوي

 -مكتبة الصور

تعترب منصات التواصل االجتامعي من أهم الركائز التي من خاللها يتم التواصل
مع الجامهري بشكل مبارش وبدون أي حواجز وتستهدف سياسة النادي يف إدارة
هذه الحسابات الرتكيز عىل خلق العالقة مع الجامهري واملشجعني السعوديني

والعرب واملشجعني من الدول األخرى.

 -4االنشطة التسويقية الدولية للنادي
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 -3منصات التواصل التواصل االجتامعية
سياسة إدارة حسابات التواصل االجتامعي

تتسم منشورات التواصل االجتامعي بـ البساطة  ،التوجه لرشيحة الشباب
استقطاب الجمهور من الفئتني الذكور واإلناث  ،املرح واالبتعاد عن الجدية .

خطة حسابات التواصل االجتامعي الخاصة بنادي االتفاق تستهدف خطة نادي االتفاق فيام
يخص وسائل التواصل االجتامعي ماييل :
 زيادة الشعبية بنادي االتفاق يف منصاتالتواصل االجتامعي لزيادة أعداد املتابعني و التفاعل مع
املتابعني مع املنشورات بتعليقات او إعجاب او مشاركة .

تطوير الظهور الرقمي
لحسابات النادي
من تصاميم و معلومات

 املتابعة املتواصلة لفعاليات النادي والجهود املبذولةداخله وإظهارها للعلن سواء عىل شكل أخبار أو مقاطع
فيديو أو صور سواء كانت باللغة العربية
أو لغات أخرى .

التنسيق مع الرعاة
لصنع هوية مشرتكة
خاصة بنادي االتفاق
و املرتبطة بالراعي .

زيادة النرش املوجه للجامهري الدولية
( خارج اململكة ) و افتتاح حسابات التواصل االجتامعي
بلغات أخرى.

إرشاك املشاهري وأصحاب التأثري
بشكل أكرب وتنفيذ حمالت دعائية
و تسويقية معهم .

منشورات النادي عىل مواقع التواصل االجتامعي
املحتوى اإلخباري
 -1التدريبات اليومية
 -2املباريات وتغطية مبارشة لها
 -3العيادة الطبية والراعي الطبي للنادي .
 -4األهداف .
 -5اخبار الفرق السنية يف لعبة كرة القدم .
 -6اخبار التوقيع مع الالعبني .
 -7أخبار مشاركات النادي يف األلعاب املختلفة .
 -8أخبار مجلس اإلدارة واجتامعاته .
 -9أخبار الجمعية العمومية.
-١٠تقوية العالقة مع الالعبني :
· ربط مجلة فارس الدهناء باللغة االنكيزية .
· روابط االستبانات الخاصة باملشجعني العامليني .
· اإلجابة عى جميع إستفسارات ومشاركات املتابعني .
· إقامة مسابقات وجوائز مع وجود جائزة كمقيص االتفاق
موقع من الالعب املفضل .

حساب تويرت الخاص بنادي االتفاق والذي يغرد باللغة اإلنكليزية وهدفه التواصل مع
املشجعني الدوليني والناطقني باللغة االنجليزية وسيكون هدف هذا الحساب زيادة مشجعي
نادي االتفاق الدوليني وربطهم بالنادي بشكل أكرب وتنفيذ أهداف االسرتاتيجية الدولية مثل
متابعة ونرش أخبار املباراة وتشكيلة الالعبني والنقل املبارش عرب نرش رابط املباراة  .باالضافة اىل
نرش اخبار األندية العاملية التي يوجد اتفاق التوأمة معها و تغطية أخبار املباريات الودية التي
تقام مع األندية العاملية.
· حساب نادي االتفاق موثق بصفة رسمية بالعالمة الزرقاء .
· عدد املتابعني بلغ  209ألف متابع .

منصىة فيس بوك من أكرب شبكات التواصل االجتامعي عىل املستوى العاملي وهي
مهمة أيضا الدارة السمعة وبناء الوعي بالعالمة التجارية  ،حيث أن منصة فيس
بوك ذات شعبية كبرية يف بعض الدول العربية مثل مرص والجزائر  ،مام يتطلب
الرتكيز عليها وإعطائها األهمية القصوى من حيث االهتامم لجذب املتابعني
العرب فيها .
· حساب نادي االتفاق موثق · عدد املتابعني  23ألف معجب
· معدل منشورات يومي الحداث النادي
· املشاركة الفعالة يف املناسبات واالحداث املحلية

تعد منصة انستغرم منصة متخصصة بنرش الصور االحرتافية والفيدوهات االبداعية وأضافت
منذ فرتة ميزة جديدة وهي البث املبارش ومتتلك شعبية كبرية يف السعودية حيث قدر عدد
املتابعني لها داخل اململكة بـ  12مليون مستخدم .
· حساب نادي االتفاق موثق
· عدد املتابعني  ٤٥ألف معجب

السناب شات من أهم املنصات للجمهور السعودي وقد قدر عدد
مستخدميها داخل اململكة بـ  15مليون مستخدم .
· تأسس يف  20يوليو 2020
· عدد املتابعني  5االف متابع
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االنشطة التسويقية الدولية للنادي

الخطة الدولية
يعد نادي االتفاق ثالث أقدم األندية السعودية تأسيسا وواحد من أعرق األندية
وأكرثها تحقيقا لإلنجازات يف مختلف األلعاب داخليا وخارج ًيا ،فهو أول نادي
سعودي يحقق بطولة خارجية للمملكة ،إضافة إىل أن النادي يضم بني جنباته
عدد ًا من الالعبني الدوليني والذين ميلكون قاعدة شعبية كبرية يف العامل ،ولهذا
جائت الخطة الدولية لنادي االتفاق باألهداف والغایات االسرتاتيجية للنادي يف

عدة نواحي ،ومن أهمها الناحیة التسویقیة حيث يسعى النادي لتطوير وتعزيز االسم
التجاري واالنتشار يف املجتمع املحيل والخارجي .ويسعى النادي أيضً ا من االستفادة
من املكتسبات التي لديه والتي من أبرزها كام ذكر وجود عدد من الالعبني الدوليني
املسجلني لديه لتكوين قاعدة جامهريية بالخارج وتوسيعها بالشكل األمثل واألبرز
ماميحقق العوائد املاليةللنادي مستقبال.

الرابطة الجامهريية

اعتمــد مجلــس إدارة نــادي االتفــاق برئاســة املهنــدس خالــد الدبــل تشــكيل رابطــة «فــارس الدهنــاء»
بقيــادة فيصــل الــدورسي ،وســرتكز مهمــة الرابطــة عــى زيــادة نســبة الحضــور الجامهــري
ملباريــات االتفــاق خــال منافســات دوري كأس األمــر محمــد بــن ســلامن للمحرتفــن ،وباقــي
املســابقات املحليــة ،كذلــك الحــرص عــى تفاعــل املــدرج االتفاقــي باســتمرار خــال املباريــات،
والعمــل عــى زيــادة شــعبية «النواخــذة» يف مختلــف مناطــق اململكــة بأعــال وابتــكارات جديــدة.
يذكــر أن رابطــة «فــارس الدهنــاء» ســتفتح األبــواب لكافــة الجامهــر االتفاقيــة دون
اســتثناء للتطــوع واملســاندة يف كل مبــاراة ســواء عــى أرض االتفــاق أو خــارج أرضــه.
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ابرز مبادرات

املسؤلیة املجتمعیة
الرؤيــة أن نكــون رواد يف املبــادرات املوجهة للمجتمع  ،التي يهتم بها نادي االتفاق ،و
منوذجـاً يُحتذى به عىل مســتوى املؤسســات املجتمعية ومواكباً لرؤيــة اململكة 2030م.
نســعى إىل تحقيــق األهــداف و املقاصــد النبيلــة عــن طريــق خلــق
املبــادرات الدامئــة وتطويرهــا  ،والعمــل عــى تحســن الفــرد وا ملجتمــع
عــى أســس رياضيــة وثقافيــة و اجتامعيــة مســتدامة و هادفــة إىل
التنميــة االجتامعيــة .اهــم معايــر إدارة املســؤولية املجتمعيــة:
 عقد رشاكات تصب يف أهداف املسؤولية ا ملجتمعية وتعزيز قيمها. توفري الدعم ا ملادي أو اللوجيستي من خالل الرشاكات. الخدمات ا ملقدمة للمستفيدين بدون مقابل مادي. أن تكون ا ملبادرة نوعية بفكرتها وأهدافها.تسعى إدارة ا ملسؤولية املجتمعية بنادي ا التفاق السعودي
بأن يكون لها دوراً بارزاً يف املبادرات ا ملتضمنة
املجاالت التالية:

الريايض  ،الثقايف  ،التعليمي  ،االجتامعي  ،الصحي الخريي.

 -مبادرة كلنا مسوول

تنظيم مسابقة تحت عنوان “كلنا مسؤول” تهدف لنرش الوعي املجتمعي من خالل محتوى إبداعي من
صنع األرسة برشط أن يكون داخل املنزل وذلك حول سبل الوقاية من فريوس كورونا واألفكار املفيدة
واملمتعة للبقاء يف املنزل .الزمن. 29/3/2020:
 رسائل توعوية عرب منصات االعالم -توزيع  ١٥٠٠معقم عىل االرس املتعففة واأليتام

املبادرات:
 مبــادرة الدورات التدريبية حملــة التــرع بالــدم تجمــع الفــرق التطوعيــة زيــارة نزيــات الســجون مبــادرة كلنــا مســوول مبــادرة نــادي الصــم مبكــة -مبــادرة حكيــم زمانــك

 دورات مجانية معتمدة للمجتمع عرب تطبيق الزومسحب عينات كورونا حتى هذه اللحظة.

 -فريق االتفاق التطوعي ينظم مراجعي

 -مبادرة نادي الصم مبكة

قام نادي االتفاق باستقبال نادي الصم مبكة يف مقر النادي وبعد الرتحیب بهم أخذوا جولة تعریفیة مبرافق
النادي بعدها تم تجهیز وجبة الغداء وتم توزیع جوائز تذكاریة مقدمة من إدارة املسؤولیة املجتمعیة ثم
تم اصطحابهم اىل مجمع فیالجیو حیث قام باستضافتهم كويف اند بیوند.
املكان :نادي االتفاق  .الزمن2020/10/6:

 -مبادرة حكيم زمانك

حكيم زمانك مكتبة متنقلة تجوب االحياء و الحدائق و تقدم انشطة ثقافية و اجتامعية لألرس.
شمول الربامج املقدمة لجميع افراد املجتمع لخلق مجتمع واع ساهم يف بناء جيل مثقف و مبدع.
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إنوسوفت ترعى االتفاق تقنياً ملدة أربعة مواسم مقبلة

االتفاق يوقع عقد الرعايات مع أربع جهات

أقام نادي االتفاق حفل التوقيع مع أربعة من رعاة الفريق يف املوسم الريايض 2020/2019
 ،وكان االتفاق قد أعلن يف وقت سابق التعاقد مع تطبيق املطار راعي رئييس للنادي،
والتعاقد مع كلٍ من دوز كافيه وكملنا وطوارئيات للعناية الطبية كرشيك طبي.
جرى الحفل يف قاعة املؤمترات بنادي االتفاق بحضور رئيس مجلس إدارة نادي االتفاق خالد
الدبل وأعضاء مجلس اإلدارة واملمثلني عن الجهات األربعة.
ابتدأ الحفل بكلمة من رئيس مجلس إدارة نادي االتفاق خالد الدبل عرب فيها عن سعادته
بالتوقيع مع الرعاة مبيناً حرص االتفاق عىل التوقيع مع الجهات الواعدة ألن تكون أمنوذجاً
للرشاكات الرياضية االسرتاتيجية الناجحة ” حرصنا عىل التوقيع مع الجهات ذات الريادة،
والتي نثق بقدراتها وإمكانياتها لتحقيق التميز والسبق ،وأن تحمل عالمة بارزة واعدة يليق
بها أن تجاور شعار نادي االتفاق”
وأشاد خالد الدبل يف كلمته بجهود لجنة الرعايات يف النادي بقيادة الرئيس التنفيذي
معاذ العوهيل والذي نجح يف استقطاب ستة من الرعايات املميزة ” يف هذا املوسم ،نفخر
بنجاحنا يف التوقيع مع ستة رعايات جديدة من بني عرشات العروض املقدمة لنا وذلك
من خالل لجنة الرعايات بالنادي بقيادة الرئيس التنفيذي معاذ العوهيل” وأضاف” نفخر

بأن جميع هذه املشاريع هي مشاريع سعودية ،تأسست وأنشئت بأيدي وطنية مخلصة،
تواكب العزائم والطموحات واآلمال يف تحقيق رؤية الوطن رؤية .2030
وجرت بعد ذلك مراسم التوقيع مع الرعاة األربعة مع نادي االتفاق بحضور الرئيس
التنفيذي معاذ العوهيل ،مثل الراعي الرئييس تطبيق املطار رئيس مجلس إدارتها يوسف بن
عبدالله الراجحي ،ومثل سلسلة فروع دوز كافيه رئيسها التنفيذي عبدالله بن عبدالرحمن
العرفج ،ومثل كملنا الرئيس التنفيذي لرشكة رمال املالكة للعبة كملنا بدر الزامل ،ومثل
رشكة طوارئيات للعناية الطبية رئيسها التنفيذي عامر العامر.
واختتم الحفل مبؤمتر صحفي بحضور ممثل نادي االتفاق الرئيس التنفيذي معاذ العوهيل
وممثيل الجهات الراعية األربعة ،وأعلن رئيس مجلس إدارة تطبيق املطار يوسف بن
عبدالله الراجحي عن كود خاص لجامهري االتفاق يحمل خصومات وعروض خاصة.
وبني الراجحي بأن التوقيع مع نادي االتفاق هو األول للمطار يف عامل الرياضة مضيفاً
” سعدنا بتوقيعنا مع نادي االتفاق وبالدخول لعامل كرة القدم من خالل بوابة االتفاق،
واألصداء التي تلقيناها حتى هذه اللحظة كبرية ورائعة “.

جددت إدارة نادي االتفاق مساء اليوم الخميس عقد الراعي التقني رشكة إنوسوفت ملدة
أربعة مواسم مقبلة ،وعليه سيحمل قميص نادي االتفاق جهة الكتف األمين شعار رشكة
إنوسوفت .أقيمت مراسم التوقيع عىل هامش حفل نظمته رشكة إنوسوفت يف منتجع
شاطيء الغروب يف الخرب إلطالق رؤية الرشكة . ٢٠٣٠
جدير بالذكر أن رشكة إنوسوفت وقعت عقد الرعاية التقنية مع نادي االتفاق منذ عام
 2015وقدمت خالل السنوات األربع املاضية العديد من املشاريع التقنية من أبرزها
برنامج التذكرة املوسمية و برنامج إدارة األعضاء و من املنتظر تدشني تطبيق أعضاء
االتفاق واملتجر االلكرتوين خالل السنة الحالية
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الخطة التسويقية

يعــد نــادي االتفــاق ثالــث أقــدم األنديــة الســعودية تأسيســا وواحــد مــن أعــرق األنديــة وأكثرهــا
تحقيقــا لإلنجــازات فــي مختلــف األلعــاب داخل ًيــا وخارج ًيــا ،فهــو أول ًنــادي ســعودي يحقــق بطولــة
خارجيــة للمملكــة ،وهــو مــن أكثــر األنديــة الســعودية بالمنطقــة الشــرقية تحقيقــا لإلنجــازات
واألكبــر فــي القاعــدة الجماهيريــة إضافــة إلــى أن النــادي يضــم بيــن جنباتــه عــددا مــن الالعبيــن
المتميزيــن محل ًيــا ودول ًيــا ،ولهــذا جائــت الخطــة التســويقية لنــادي االتفــاق باألهــداف والغایــات

متجر االتفاق (الفعيل) و( اإللكرتوين)

يحتوي عىل االطقم الرياضية ،قميص تدريب ،قميص نسايئ ،قميص

االســتراتيجية للنــادي فــي عــدة نواحــي ،ومــن أهمهــا الناحیــة التســویقیة حيــث يســعى النــادي

رجايل ،قميص والدي  .باالضافة اىل االكسسورات منها اسوارة يد ،

االســتفادة مــن المكتســبات التــي لديــه والتــي مــن أبرزهــا كمــا ذكــر وجــود عــدد مــن الالعبيــن

تعليقة اصبع الجوال ،تعليقة رقبة للبطاقات ،حاملة اقالم املكتب

ضــا مــن
لتطويــر وتعزيــز االســم التجــاري واالنتشــار فــي المجتمــع المحلــي  .ويســعى النــادي أي ً
الدولييــن المســجلين لديــه لتكويــن قاعــدة جماهيريــة أكبــر وتوســيعها بالشــكل األمثــل واألبــرز
ممــا يحقــق العوائــد الماليــة ويزيــد مــن إيــرادات ودخــل النــادي.

إيرادات اإليرادات عن الفرتة اإليرادات عن الفرتة
من 2020-01-01
من 2019-07-01
املتجر
حتى 2019-12-31

حتى 2021-06-30

ريال

ريال

211,372

123,443

املجموع
334,815

 ،حافظة املرشوبات الحارة بشعار محفور بالليزر ،ساعة يد ،شال،
شنطة رياضية ،شنطة صغرية  ،شنطة ظهر ،شنطة يد رجايل  ،اقالم
حرب ذيك ،كوب قهوة للسفر ،لعبة ورق ،محفظة ،مخدة ،مطارة،
مقلمة خرضاء ،مقلمة قامش ،ميدالية معدنية ،علم االتفاق كبري.

ريال
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أكادميية النادي
حرصت إدارة نادي االتفاق عىل إنشاء أكادميية متخصصة للمواهب الرياضية تكون رافداً للفرق الرياضية املختلفة بالنادي،
ونجحت إدارة النادي بعد دراسة مستفيضة للسوق من اختيار موقع مالئم إلنشاء األكادميية ،وذلك باالتفاق مع لجنة التنمية
االجتامعية بحي الروضة بالدمام الستئجار وتشغيل القسم الريايض ليكون أكادميية رياضية متخصصة للمواهب ،وتم اختيار
املوقع كونه يف وسط العديد من األحياء مبدينة الدمام مام يسهل الوصول له ألصحاب املواهب ومينح النادي موقعاً آخراً متميزاً
الستقطاب املواهب والوصول لهم بشكل أرسع ،ويحوي املقر ملسبح مجهز وصالة رياضية داخلية إضافة إىل  3قاعات فسيحة،
كام يحوي املقر عىل حامم البخار والساونا والجاوكوزي ،وسيتم يف املرحلة األوىل فتح املجال لعدد من األلعاب وهي السباحة
والجودو والكاراتيه والتايكوندو وتنس الطاولة والريشة الطائرة عىل أن يتم فتح املجال لبقية األلعاب يف املرحلة الثانية.
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التقریر السنوي
لنادي االتفاق الريايض
ملوسم الريايض ٢٠٢٠-٢٠١٩م
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