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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مجلس إدارة نادي االتفاق
خالد بن عبدهللا الدبل/ عنهم

رئيس مجلس اإلدارة

نذ انطالقته في العام النادي صاحب التاريخ الرياض ي العريق في مسيرة الرياضة في مملكتنا الحبيبة م...... يساهم نادي االتفاق الرياض ي 
هة تستقطب وتهتم وذلك بما تميز به نادي االتفاق من كونه وجاملختلفة، األلعاب أو كرة القدم لعبة م في مسيرة الرياضة سواء في 1945

 وتعني باملواهب الصغيرة من الشباب وتهيئهم ليكونوا 
ً
 ومخزونا

ً
ومة من املرافق والبنية وبما يمتلكه النادي من منظاألولى، للفرق رافدا

نادي االتفاق به ما يتمتع وقبل كل هذا وذاك بالرياضية، التحتية التي تمكنه من تنفيذ كثير من البرامج واألنشطة التدريبية والتأهيلية 
.من كوادر إدارية سواء في القطاع الرياض ي او في القطاع اإلداري يتمتع بمستوى من االلتزام بمهامه ومسؤولياته

ستراتيجية اإل يطيب له ان أدشن أصالة عن نفس ي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة املوقر للنادي النسخة املحدثة من الخطة 
ادي من وفريق عمل النقيادات لجهد كحصيلة و مستوى جاءت نتيجة لعمل مكثف وورش عمل ونقاش على والتي 2025-2020لألعوام 

ة الرئيس وحددوا التوجهات واملنطلقات العامة الى فريق تنفيذي من مدراء وموظفي اإلدارة املختلفة بقيادوضعوا أعضاء مجلس 
 و -وفقه هللا –التنفيذي للنادي 

ً
 لتعكس هذه وبالتشارك مع جهات استشارية احترافية وبتوظيف أكثر طرق التخطيط شموال

ً
تكامال

بمشيئة –سسية بما يدعم الجهود وتثمر محتوًى يلبي تطلعاتنا في الرقي بالنادي وتطوير أعماله واالمتثال ملعايير ومقاييس الحوكمة املؤ 
.هللا جعل نادي االتفاق جزء من صناعة املستقبل الواعد

ثم عز وجل قتنا باهلل طموحنا في قيادة نادي االتفاق كبير وسقف تطلعاتنا عالي في تقديم نموذج ريادي يحتذى به القطاع الرياض ي، وث
ثم بالطاقات التي يمتلكها النادي كبيرة في 2030بقيادة مملكة الحبيبة التي تدعم تطوير املسيرة الرياضية كجزء من خطة اململكة 

.تحقيق النجاح



كلمة الرئيس التنفيذي

معاذ بن ماجد العوهلي
الرئيس التنفيذي

مل على تحديث مجلس إدارة النادي حين تم تكليفنا بالعاملوقرين أعضاء شرفت أنا وفريق عمل نادي االتفاق الرياض ي بثقة السادة 
فريق العمل وقد تهيأت لي ولاالتفاق، نادي وأقسام والخطط التشغيلية لكافة إدارات وأنشطة اإلستراتيجية وإعادة صياغة الخطة 

أسابيع لم يدخر خاللها زمالئي فريق العمل من مدراء إدارات 6فرصة عظيمة للتواصل املكثف والعمل الدؤوب على ما يقرب من 
التي تم انتخابها وفي الحرص على استيعاب تقنيات وأدوات التخطيطإقامتها وموظفين الجهد وال الوقت في حضور ورش العمل التي تم 

ة، فقدم الفريق صورة والخطط التشغيلياإلستراتيجية الجهد الذي بذل في العمل املكتبي لتجهيز كل إدارة لتصوراتهم حول للعمل، ثم 
.من روح التعاون وعمل الفريق الواحد إلنجاح املهمة

خطيط الشامل اعتقادا منا بمميزاتها في التاإلستراتيجية لقد تم اختيار طريقة وأسلوب بطاقة األداء املتوازن كإطار عام لتحديث 
ة السابقة للبناء وانطلقنا في تحديث االستراتيجية من الخطالكلية، واالهتمام بالتفاصيل بالتوازي مع تحديد الغايات والتوجهات 

تي تعمل عليها وزارة التراكمي على املنجز ثم من املحددات واملعايير ذات الصلة بالخطط والتي تنص عليها معايير الحوكمة املؤسسية ال
كاء في التنفيذ وتوجهات مجلس إدارة النادي ومرئياته حول التطوير ثم اسهامات فريق العمل في كافة اإلدارات باعتبارهم شر الرياضة 

.وصناعة اإلنجاز

...  وفقنا هللا إلنجازها تحدي، صياغة اإلستراتيجية لتعبر عن الكيان هو 

.التنفيذوالتطلعات بعد الطموحيوازي باهلل كبيرة بأن التوفيق حليفنا في تحقيق إنجاز ثقنا 



اتومحدداإلستراتيجيةللخطةالناديإدارةمجلسوضعهاالتياإلسترشاديةاملحدداتمعمتوافقامحتواهاجاءوقد،االتفاقلناديوالتشغيليةاإلستراتيجيةالخطةمناملحدثةالنسخةالوثيقةهذهتتضمن

عملفريققبلمنم2020ديسمبر30الىنوفمبر10منالفترةخاللالخطةمناملحدثةالنسخةإعدادتموقدالنادي،إداراتكفاءةومحدداتالدوليةالخطةوبنداإلستراتيجيةبندالحوكمةومشروعنظامخاللمنالرياضةوزارة

تحديثعمليةبإدارةالتنفيذييسوالرئالحوكمةمشروعمستشارتكليفتموقدماملختلفةواأللعابالنسيةوالفئاتاألول الفريقإدارةفيالتنفيذيينواملدراءاإلداراتومنسوبيمدراءمنالتنفيذيةاإلدارةثماإلدارةبمجلسبدءاالنادي

.الناديإداراتلكافةالتشغيليةوالخططاإلستراتيجيةالخطةتفاصيلفيواملتطلباتاملعاييرعكسيعزز وبماالحوكمةمعاييرتفاصيلمنلقربهمنظراالخطة

The)املتوازن األداءبطاقةوأسلوبمنهجيةوإعتماداختيارتموقد Balanced Scorecard BSC)أهمهاخصائصمنبهتتمتعملااإلستراتيجيةلجنةقبلمن:

financial)املاليةاألبعادعلىلتضمنهاالتخطيطفيوالتكاملالشمول 1. aspects)املاليةوغير(non-financial).

كنتيجةيراداتاإل فيالنموهدفكتحقيقاألهداف،لتحقيقالالزمةاألسبابتحديدعلىيؤكدلكونه–تعالىهللابإذن–النتائحتحقيقعلىالضماناتمستوى ويرفع،"cause-effect“باألسبابالنتائجيربطالذيالسببةمبدأعلىالطريقةبنيت2.

 تشكلمختلفةلعوامل
ً
 يشكلالذيالكادرحفيزوتوتدريباختيارجودةمنهاأسبابتوفريتطلبالخدمةجودةرفعهدفوتحقيقاملنتسبين،ورض ىالجودةمستوى علىالحفاظوكذلكوالترويجكالتسويقمنهابدالومتطلباتأسبابا

ً
 سببا

ً
فيرئيسيا

الخمعهمالتعاملمناملتحققااليرادعلىوالحفاظكعمالءعليهمالحفاظوبالتاليرضاهمتحقيقعلىوالحرصوالعملوالعمالءاملنتسبينمعالعالقةبإدارةاملعنيكذلكوهوبجودةالخدمةتقديم

lagging)الحاليةرفعمؤشراتسواءً ،(KPI’s)األداءقياسمؤشراتبعدلتضمنهالألداءقياسوسيلةاملتوازن األداءبطاقةتوفر3. KPI’s)القياديةاإلرشاديةاملؤشراتأوالعمل،بنهايةالحالةعنتصور تقدموالتي(leading KPI’s)عنتصور تقدمالتي

.العملتنفيذخاللواإلستدراكللتصويبوسيلةوتقدمالنتيجيةملرحلةالوصول وقبلالتنفيذخاللاألداء

.(األداءقياسومؤشراتوبرامجمشاريعمنالتنفيذيةواملستهدفاتاملبادرات)التشغيليةوالعناصر(اإلستراتيجيةواألهدافاإلستراتيجيةوالغاياتالجوهريةوالقيموالرسالةالرؤية)اإلستراتيجيةالعناصربيناملتوازن األداءبطاقةتربط4.

.للتنفيذالزمنياإلطاروتحديدتنفيذومسؤوليمتابعةمسؤوليتسميةضرورةعلىالتأكيدخاللمنواملساءلةاملسؤوليةمبدأبتعزيزاملتوزاناألداءبطاقةطريقةتهتم5.

للمقارنةلنماذجعامةمكتبيةمقارنةدراسةوعلىالناديمنسوبيبهقامالذي(SWOT)التنافس يالتحليلعلىكبيربشكلاعتمدتكماالخطةمناملعتمدةالسابقةالنسخةعلىمابدرجةوالتشغيليةاإلستراتيجيةالخطةتحديثواعتمد

“benchmark"والدوليةواإلقليميةاملحليةاألنديةمنلعدد.

إدارةلكللقاءات3بمتوسطدوريةمصغرةفرديةولقاءاتمكتبية،وتكاليفومهامالعملورشمنعددعقدخاللمنم2020ديسمبر30حتىنوفمبر10منالفترةالناديإلداراتالتشغيليةوالخططاإلستراتيجيةتحديثاستغرق وقد

تشغيلي،هدف160وعددإستراتيجياهدف22وتركيزمنطقة17وإستراتيجيةغايات4منمكونةم2023-2020األعوامعناالتفاقلناديالتشغيليةاإلستراتيجيةالخطةجاءتحتىإدارةكلفريققبلمناملعدةالنسخملراجعة

شئون ملتابعةمصغرةحدةو وتشكيلاإلستراتيجيةوتحديثتنفيذملتابعةعليالجنةتشكيلتماإلستراتيجيةبتنفيذالتنفيذيةواإلدارةاالتفاقناديإدارةمجلساهتماممنوانطالقاأداء،قياسمؤشر200أكثرتسميةالىباإلضافة

.اإلستراتيجيةتنفيذبروتوكول خاللمنالعملفريقمعالتنفيذ

ملخص تنفيذي



ميالهيكل التنظي
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SWOTالتحليل التنافسي 



وجود مرافق متنوعة تخدم جميع األلعاب الرياضية➢

تاريخ وسمعة نادي االتفاق يعتبر نادي األوليات➢

➢ 
ً
 ورياضيا

ً
وجود كوادر قوية اداريا

وجود مجلس ادارة قوي ذو خبرات متنوعة➢

البرامج املتنوعة للمسؤولية املجتمعية➢

التنظيم االداري ➢

قوة اكتشاف املواهب➢

تطوير الالعبين➢

أفضل بيئة جاذبة للمواهب في الشرقية➢

فرصة تدرج الالعبين من الفئات السنية الى الفريق األول ➢

وجود شخصيات اتفاقية مشهورة➢

شعبية النادي ووجود قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة➢

النادي لديه انجازات كبيرة➢

وجود رعاة أقوياء➢

وجود إدارة احتراف على مستوى عالي➢

وجود العبين على مستوى عالي ➢

موقع النادي➢

االستقرار اإلداري ➢

أكثر اندية املنطقة بطوالت مما يساعد في التسويق له➢

زيارة العب قديم للمدارس أو التجمعات حين االستقطاب-متحف -عرض فلم ➢

امتالك أرض ملك للنادي➢

فرصة وجود دعم الحوكمة➢

استغالل منشأة النادي في الجوانب االستثمارية➢

تطوير املوقع➢

اماكن سياحية\إقامة متحف ➢

 \جذب رعاة جدد من خارج املنطقة الشرقية ➢
ً
دوليا

زيادة القاعدة الجماهيرية➢

املوقع االستثماري ➢

اجتماع قداما النادي من عاملين وأجهزة فنية عن طريق زوم➢

جعين جدداملسؤولية االجتماعية تجاه منسوبين النادي القدامى تدعم الوالء للنادي ويساعد في استقطاب مش➢

أكثر املواهب تتواجد في املنطقة الشرقية➢

االستفادة من الهوية التجارية كمصدر رخل رئيس ي➢

االستفادة من القاعدة الجماهيرية كمصدر دخل رئيس ي عن طريق تذاكر موسمية➢

ى الرعايةأغلب مؤسسين الشركات التجارية في املنطقة من أهل الشرقية يمكن توظيف االنتماء للحصول عل➢

(يمن خالل مستثمر خارج)استقطاب مستثمر إلنشاء بالزا في أرض النادي من خالل الالئحة لالستثمار ➢

(االحتواء( )مواهب رياضية من املنطقة)استقطاب كوادر ➢

تمكين القيادات الحالية وبناء قيادات الصف الثاني➢

(مثال معسكر الفرق األول )حاجة مرافق النادي للصيانة والترميم وزيادة املساحة في بعض املرافق ➢

التسويق املشوق للنادي بما يتناسب مع تاريخه العريق➢

عدم وجود برامج تطويرية لكوادر النادي➢

(األساسية)استدامة أعضاء مجلس االدارة لفترة أطول تخدم الخطة املنشودة ➢

بعد النادي عن األحياء السكنية➢

عدم كفاية املالعب لكافة الفئات ➢

ضعف امكانات العيادات للفئات السنية➢

عدم وجود قاعدة بيانات تنظم العمل ➢

ضعف توفر املواصالت للفئات➢

عدم وجود سياسات إدارية مكتوبة➢

البيئة ضعف في امللعب الرئيس ي ➢

عدم وجود متجر إلكتروني➢

عدم وجود تقرير شهري لإلدارات➢

عدم وجود طريقة تواصل فعالة مع املوظفين➢

عدم استغالل مساحات النادي في االستثمار➢

عدم وجود وسائل أعالم في املنطقة الشرقية➢

البنية التحتية قديمة➢

عدم وجود سياسات ➢

كثرة الثغرات القانونية➢

عدم وضوح الهيكل اإلداري ➢

قصور العناية في املتجر اإللكتروني➢

مخاطر توفر السيولة املالية➢

البيئة ضعيف في ملعب الدمام➢

عدم التركيز للوصول لعدة فئات مستهدفه: املنافسين ➢

(الوالء)تحويل مشجع الجديد للتشجيع أندية أخرى ➢

عدم تحقيق النادي بطوالت لكرة القدم لفترة طويلة➢

أوقات مباريات الفريق األول ➢

مشاهدات املشجع املباريات من املنزل ➢

إجراءات-عقود -تصحيح كل ما يتعلق بالقانون من لوائح ➢

زي نظام عدم وجود سستم يتظلم التعامالت ومتابعتها واإلجراءات املتأخرة لكل عملية سواء إداري او قانوني أو مرافق➢
SAP

(كفاءة مالية)مخاطر االستدامة املالية ➢

(الرياضية)عدم االحتفاظ بالكوادر ➢
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:مصطلحات

شرح وإيضاح المصطلحالمصطلح
الخطة اإلستراتيجية لنادي االتفاق األخالق  وتشمل العناصر اإلستراتيجية والتشغيليةالخطة

بطاقة األداء المتوازن
: أسلوب وطريقة في التخطيط تهدف لجعل التخطيط شامل ومتكامل من خالل أبعاد اربعة

بعد العمالء وأصحاب المصلحة–بعد النمو والتطوير –بعد التشغيل والعمليات –البعد المالي 

األهداف اإلستراتيجية 

Strategic Objectives

تحقيق )مثال ،(SMARTالتمتع بخصائص )مخرجات محددة من حيث المحتوى والمضمون سيسعى وسوف يسعى ويعمل فريق العمل على تحقيقها، يمكن ان تكون ذكية الصيغة 

اريع ، ويمكن أن تكون صيغة األهداف تدل على محتوى أعم لتخدم الصيغة عدة أعوام ويتم التحديد بشكل أدق في بند المبادرات والمش%(85تحصيل الطلبة بما ال يقل عن 

ربعة أعوام متتالية بنسب تحقيق تميز في تحصيل الطلبة بما ال يقل عن جيد جدا ، ثم تحدد في المستهدفات السنوية أل"والبرامج السنوية في الخطة التشغيلية، مثال في الهدف 

مستهدفة محددة لكل عام

.الصورة الذهنية للمستقبل المنشود للناديالرؤية 

Our Vision
د فترة زمنية مستقبلية ، لتها بعحافقرة تعد بأسلوب سهل مباشر واضح وبسيط للغاية ، تصف بدقة بالغة الصورة الذهنية لما تتوق إليه النادي وتأمل أن تصل إليه وتكون عليه

.وتعبر عن الصورة النموذجية التي تأمل النادي الوصول إليها وأن تكون عليه شاملة ما تقدمه من خدمات ومخرجات

.وال عالقة للرؤية بالموارد الحالية المتوفرة وال بالمعوقات الحالية، وإنما هي حافز ودافع للعمل على صناعة الغد

.الغرض األساسي والمهمة الجوهرية أو مجموعة المهام التي أنشئ النادي من أجل تقديمها، أو ما تتمحور أنشطة وأعمال النادي حولهاالرسالة 

Our Mission من الموارد الحالية المتوفرة واإلمكانات، وذلك لما لها من ارتباط وأثر بالبعد التنفيذي( المهمة األساسية)يجب أن تنطلق الرسالة

 coreالقيم الجوهرية 
values

عند تباين وجهات و حل الخالفات ور االمبادئ والمعتقدات واألخالقيات والمثل الثابتة والراسخة التي تؤمن بها قيادات ومنسوبي النادي وتشكل مرجعية من مرجعيات تخاذ القرا

.النظر حول ملف من الملفات او قضية من القضايا وتوجيه السلوك وتحديد الصواب والخطأ 

الغايات اإلستراتيجية
ج العام المستهدف تحقيقه وتعد الناتلة الغايات االستراتيجية هي ما تسعى النادي الى تحقيقه والوصول اليه في االجل الطويل وتعد الركيزة االساسية لبناء خطة استراتيجية فعا

لتشغيل النادي وادارة انشطتها مجتمعا  

مناطق التركيز او مناطق 

:KRA’sالنتائج األساسية 
.ابهاألولويات التي يجب التركيز عليها في كل بعد من أبعاد  العمل لبطاقة األداء األربعة، وتتضمن كل منطقة تركيز عدد من األهداف الخاصة

محدد بزمن-على صلة وارتباط -قابل للتحقق -قابل للقياس -محدد  : "SMART"تتمتع بالخصائص القياسية لألهداف أهداف ذكية

المدير المالي–مدير القطاع الرياضي –الرئيس التنفيذي –مجلس اإلدارة اإلدارة العليا

مدراء اإلدارات المختلفة–الرئيس التنفيذي اإلدارة التنفيذية

projectمشروع 
إعادة تشكيل وتوزيع مساحات دور –مثال كإنشاء فرع للنادي ،(time)محدد بفترة زمنية للتنفيذ – (scope)محدد النطاق والغرض الفني – (cost)كل مستهدف محدد التكلفة 

والمشروع عبارة عن مجموعة من األعمال وسلسلة مترابطة من األنشطة تهدف مجتمعة لتحقيق غاية أو هدف،(ERP)مشروع أوتمه -من األدوار 

specific tasksاو مهام محددة – programsأو برامج – projectsمحددة جدا  وتأتي بشكل مشاريع  SMARTمخرجات ونتائج تصاغ بصيغة ذكية targetsمستهدفات 

KPI'sمؤشر قياس األداء 

لوب لتحديد مدى نجاح اإلدارة او وحدى العمل في تحقيق األهداف وفي حسن استخدام الموارد لتقديم ما هو مط( أي باألرقام إذا أمكن) أو كما /جهد منظم للتشخيص كيفا و

والتي تقدم في نهاية العمل لتقرير ما تم وحصل  (lagging KPI’s)مؤشرات رفع الحالية : بالمواصفات التي يتوقعها المستفيدين داخليا او خارجيا، وتنقسم المؤشرات الى نوعين

هاية التوجيهية التي تقدم خالل التنفيذ وقبل الوصول لمرحلة النتيجة الن (leading KPI’s)فأكثر في الثانوية العامة، أو المؤشرات القيادية % 95مثل نتائج الطلبة الحاصلين على 

وتقدم كوسيلة للتصويب واالستدراك خالل تنفيذ العمل

attitude / abilitiesالتوجهات والسلوك والقدرات - skillsالمهارة -  knowledgeالمعرفة : ابعاد3مقياس للجدارات الشخصية يتضمن الجدارات KSAنموذج 



تصاغ لتي تمثل عناصر الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية لنادي االتفاق املنطلقات األساسية ا
د الحافز األهم األهداف اإلستراتيجية واملكونات التنفيذية لتأتي كإستجابة لها، كما تعوتطوير 

ل منهم رؤيته ملنسوبي النادي وتمثل الجوانب املشتركة بينهم ومرجع لفريق العمل ويعتبرها ك 
وك العمليورسالته وقيمه الشخصية التي يسعى لترجمتها وتجسيدها من خالل املمارسة والسل

الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية
ETTIFAQ F.C. VMV



رؤيتنا

رسالتنا

املسؤوليةالتمكينالشراكةالشفافيةااللتزام قيمنا

نشر تجربة النادي اإليجابية لكرة القدم ومختلف الرياضات 
.لالعبين وذويهم من جميع األعمار والقدرات لتحقيق التميز 

ة األبرز أن نكون األداة التي من خاللها يصبح نادي االتفاق العالم
 في تطبيق املعايير االحترافية والرائد بين األندية مح

ً
 وقاريا

ً
.ليا



قة في الدوافع في تسيير عملنا ، نسعى جاهدين لتلبية التوقعات العالية ، واحترام وحماية موارد النادي، وأن نكون صادقين وجديرين بالث
ؤولية هي التزام املسواألفعال، وراء العمل الذي نقوم به ، واملساهمات التي نقدمها ومعايير العمل العالية التي نحافظ عليها، إيمانا من بأن 

املسبق بنتائجها، الشخص بما يصدر عنه من قول، أو فعل، وتعكس قدرة الشخص على تحّمل نتائج أفعاله التي يقوم بها باختياره، مع علمه
 سّيئة، ويترتب عليه

ً
 جّيدة، أم أفعاال

ً
تقان ا مستوى عالي من اإلكما أّنها شعور أخالقي يجعل اإلنسان يتحّمل نتائج أفعاله، سواء كانت أفعاال

.واإلهتمام والرعاية للتكاليف

لشراكة هي التزام نؤمن في نادي االتفاق بأننا ننجح عندما نعمل مًعا ، من خالل الشراكات املختلفة مع األطراف املحتملة، ونرى أن  ا: الشراكة
التي هي أقوى من بين طرفين يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مشتركة عامة، نحن نؤمن بقوة باإلنجاز املشترك وأن الشراكة

 من أجل االرتقاء باألداء في جميع أعمالناأي جهد فردي لخلق نماذج عمل ناجحة، 
ً
 وخارجيا

ً
.نعمل مع شركائنا داخليا

ة كمحور جوهري نحن ملتزمون بكل واجباتنا تجاه كافة األطراف أصحاب املصلحة ونسعى جادين للوفاء بها، نضع األطرارف أصحاب املصلح
مهنية العمل على تهيئة بيئة في كل ما نقوم به، ونتطلع باستمرار إلى تحسين أدائنا وخدمتنا، وتسخير معرفتنا ومهارتنا لالستجابة الحتياجاتهم،و 

.مستقرة وتكامل أعمال اإلدارات املختلفة

من أجل بناء الثقة و الكفاءة واالحترام املتبادل على نقوم بأنشطتنا بشفافية كاملة، ونتعهد بأن نكون مسؤولين ومنفتحين في جميع ممارساتنا
ال الحالية متاحة الشفافية ودورها في خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة بالظروف والقرارات واألعمجميع املستويات، نؤمن بقيمة 

املناسب واالنفتاح وواضحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديد من خالل تقديم املعلومة او التواصل بها او النشر واإلفصاح عنها في الوقت
.لكل األطراف ذوي العالقة، إضافة إلى تبسيط إجراءات الوصول إليها بحيث تكون متاحة لألطراف ذوي العالقة

اإللتزام

الشفافية

الشراكة

التمكين

املسؤولية

قيمنا

ساندة لتقديم نسعى جاهدين وبشغف في نادي االتفاق لتمكين كافة األطراف أصحاب املصلحة من العبين وموهوبين وإداريين وفرق عمل م
معأفضل ما ليدهم من أداء وقيمة مضافة كال بحسب طبيعة مهمته ، كما يتسع أفق التمكين ليشمل فئات املتطوعين واملجت



الخطوط التوجهات العامة والقضايا الكلية و تشكل الغايات اإلستراتيجية ، 

يه األداءالعريضة التي تسعى قيادة النادي لتحقيقها وتشكل بوصلة توج

ومنها تتولد بقية مكونات الخطة اإلستراتيجية

زالغايات اإلستراتيجية ومناطق التركي
The Strategic Intentions & KRA’s





االستراتيجيةالغايات 

لتقديم وإضافة قيمة ألصحاب املصلحة

نحسن ونجود كفاءة وحوكمة عملياتنا

نطور ونستفيد من مواردنا املختلفة

ننمي ونوظف مواردنا املالية

بعد أصحاب 
املصلحة

بعد 
العمليات

بعد التطوير 
والنمو

البعد 
املالي



صري لكافة تقدم الخريطة اإلستراتيجية لنادي االتفاق الرياض ي صورة وملخص ب
تراتيجية األبعاد اإلستراتيجية ، الغايات اإلس: املكونات اإلستراتيجية للخطة 

العالقة ومناطق التركيز ثم األهداف اإلستراتيجية، كما توضح بشكل بصري 
السببية بين مختلف مناطق التركيز

الخريطة اإلستراتيجية
The Strategic Map





نادي االتفاق–الخــريطة اإلســتراتيجية 

كفاءة الوفاء بااللتزامات املالية
Obligations fulfillment

تنمية وتنويع اإليرادات
Grow in revenue

السالمة املالية
Viability

اإلستدامة املالية
Sustainability

رياضيةالتميز الفني في املجاالت ال

ي رأس املال البشر 

Human Capital
"ألعاب"النمو الرأس ي 

Grow vertically 

التميز التنظيمي
Organizational Excellence

"نأعضاء ومشجعي"النمو األفقي 
Grow horizontally

الحوكمة وااللتزام
Governance & compliance

كفاءة العمليات
Processes Efficiency

QC / QAضبط وتأكيد جودة 
األداء والتنسيق الداخلي

ة بناء وإشهار العامة التجاري
"ETTI branding“لالتفاق 

تطوير العضويات والشراكات 
والحضور الجماهيري 

مهمة اإلسهام في تنمية 
اإليرادات املالية

عية املساهمة في الخدمة املجتم

مهمة التواصل
Communication
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االبعاد
األهداف األستراتيجيةمناطق التركيزاالستراتيجية

الغايات
ةاالستراتيجي

متجر -5عضويات -4رعايات 3-إعارة وبيع الالعبين -2وزارة الرياضة -1:  إيرادات متنوعةتحقيق 1.
رابطة محترفين-7إيراد مرافق النادي -6الحضور الجماهيري -6النادي 

توازي مع اإليرادمن خالل االلتزام باملوازنة التقديرية وضبط بنود الصرف بالضبط وترشيد التكلفة2.

ملرافقه وأصوله والعالمة التجارية بما يعزز االستدامةاستثمارات الناديتطوير 3.

القضايا -دربين امل-الالعبين )حسب أولويات املعتمدة من الوزارة بكفاءةالنادي املالية الوفاء بالتزامات4.
(البنود األخرى -رواتب املوظفين -حقوق الوكالء -حقوق األندية -الدولية 

الناديمن خالل تطوير وتحديث دليل السياسات واإلجراءات في كافة جوانب عمل: البناء التنظيمي1.

التوظيف الفعال للتقنية والتحول الرقمي في كافة مجاالت عمل النادي: تقنية املعلومات2.

(سلوك/ قدرات / مهارات / معارف )KSAتطوير قدرات كوادر النادي وفق نموذج : بناء وتدريب الكادر3.

الكفاءات في الفئات السنية –الجماهير –زيادة عدد  األعضاء )التوسع األفقي4.

تطوير قدرات النادي لتقديم مخرجات في األلعاب املختلفة:التوسع الرأس ي5.

حتية بما من خالل قدرات وخبرات النادي والبنية التاستقطاب املواهب وصقلهاتطوير  آليات وأدوات 6.
يعزز إستراتيجية تخريج كوادر للفرق األولى

وأداء الكوادر اإلدارية والرياضية في تقديم أداء عالي الجودةفعالية وكفاءةرفع مستوى 1.

ملرافق النادي ، ومستوى جاهزيتهاكفاءة اإلشغالرفع وتحسين 2.

"بيئة آمنة تعمل بجودة"في بيئات النادي معايير الجودة واألمن والسالمةتطبيق 3.

اءبما يعزز مراقبة وتتبع األدالتواصل اإلداري والتنسيق البينيتحقيق مستوى عالي من 4.

ات واإلجراءات تحقيق االلتزام والحوكمة في القطاعين الرياض ي واإلداري بالنادي بمرجعية األدلة والسياس5.
والتشريعات الخاص بالرياضة

في الداخل والخارج الصورة الذهنية للنادي كعالمة تجاريةتعزيز 1.

والحضور اإلعالمي للناديالتواصل الفعال واملشاركةتعزيز 2.

االستدامةوتعزيز موارد النادي املاليةتنمية 3.

الحضور الجماهيري تطوير مستوى 4.

من منسوبي النادي وجمهوره ومشجعي وأعضاء ومجتمعرض ى أصحاب املصلحة تحقيق5.

في الرياضة والتطوع2030للنادي يما يحقق أهداف رؤية املشاركة والخدمة املجتمعيةتعزيز 6.

من خالل قدرات وخبرات النادي والبنية التحتيةاملواهب وصقلها استقطاب 7.



مبادرات لضمان تنفيذ الغايات واألهداف اإلستراتيجية للنادي فقد تم ترجمتها إلى
دفات وبرامج ومشاريع عمل سنوية على مستوى اإلدارات، كم تم وضع وتحديد مسته

 إلى قابلة للقياس لكل مشروع وبرنامج حتى يمكن وضع آليات التنفيذ العملي
ً
وصوال

تحقيق الغايات املنشودة

األهداف اإلستراتيجية
Strategic Objectives 





رابطة محترفين-7إيراد مرافق النادي -6الحضور الجماهيري -6متجر النادي -5عضويات -4رعايات 3-إعارة وبيع الالعبين -2وزارة الرياضة -1:  إيرادات متنوعةتحقيق 1.

من خالل االلتزام باملوازنة التقديرية وضبط بنود الصرف بالتوازي مع اإليرادضبط وترشيد التكلفة2.

ملرافقه وأصوله والعالمة التجارية بما يعزز االستدامةاستثمارات الناديتطوير 3.

(البنود األخرى -فين رواتب املوظ-حقوق الوكالء -حقوق األندية -القضايا الدولية -املدربين -الالعبين )حسب أولويات املعتمدة من الوزارة بكفاءةالنادي املالية الوفاء بالتزامات4.

من خالل تطوير وتحديث دليل السياسات واإلجراءات في كافة جوانب عمل النادي: البناء التنظيمي1.

التوظيف الفعال للتقنية والتحول الرقمي في كافة مجاالت عمل النادي: تقنية املعلومات2.

(سلوك/ قدرات / مهارات / معارف )KSAتطوير قدرات كوادر النادي وفق نموذج : بناء وتدريب الكادر3.

الكفاءات في الفئات السنية –الجماهير –زيادة عدد  األعضاء )التوسع األفقي4.

تطوير قدرات النادي لتقديم مخرجات في األلعاب املختلفة:التوسع الرأس ي5.

من خالل قدرات وخبرات النادي والبنية التحتية بما يعزز إستراتيجية تخريج كوادر للفرق األولىاستقطاب املواهب وصقلهاتطوير  آليات وأدوات 6.

وأداء الكوادر اإلدارية والرياضية في تقديم أداء عالي الجودةفعالية وكفاءةرفع مستوى 1.

ملرافق النادي ، ومستوى جاهزيتهاكفاءة اإلشغالرفع وتحسين 2.

"بيئة آمنة تعمل بجودة"في بيئات النادي معايير الجودة واألمن والسالمةتطبيق 3.

بما يعزز مراقبة وتتبع األداءالتواصل اإلداري والتنسيق البينيتحقيق مستوى عالي من 4.

تحقيق االلتزام والحوكمة في القطاعين الرياض ي واإلداري بالنادي بمرجعية األدلة والسياسات واإلجراءات والتشريعات الخاص بالرياضة5.

في الداخل والخارج الصورة الذهنية للنادي كعالمة تجاريةتعزيز 1.

والحضور اإلعالمي للناديالتواصل الفعال واملشاركةتعزيز 2.

االستدامةوتعزيز موارد النادي املاليةتنمية 3.

الحضور الجماهيري تطوير مستوى 4.

من منسوبي النادي وجمهوره ومشجعي وأعضاء ومجتمعرض ى أصحاب املصلحة تحقيق5.

في الرياضة والتطوع2030للنادي يما يحقق أهداف رؤية املشاركة والخدمة املجتمعيةتعزيز 6.

من خالل قدرات وخبرات النادي والبنية التحتيةاملواهب وصقلها استقطاب 7.

نادي االتفاق–األهداف اإلســتراتيجية 
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بروتوكول تنفيذ اإلستراتيجية
The Strategy Implementation

الطريق األبطأ نحو النصر واإلنجازاستراتيجية بدون إجراءات تنفيذية“
”يمة تحرك بدون استراتيجية هو الضجيج الذي يسبق الفشل والهز 

صن تزو 



ية والبرامج واملشاريع ألهداف االستراتيجاعلى الحقائق، حيث تجمع البيانات من مختلف املصادر لفهم وتقييم األداء تجاه الغايات وبناًء تقييم األداء يتم 

.الخاصة بالبرامج واملشاريع للخطة التشغيلية املعتمدةKPI’Sؤشرات قياس األداءحول محددة مسبقا املالبيانات من خالل ، املستهدفة في الخطة التشغيلية

اريع وفق للتوقيت أنواع من تقارير التقدم في إنجاز املبادرات اإلستراتيجية وما ينبثق عنها من برامج ومشخمسةنادي األتفاق الرياض ي سوف يستخدم 

:الزمني املحدد لإلنجاز أو الفترات الزمنية املعتمدة لإلنجاز على الوجه التالي 

النسباإليضاحالدرجة

أحمر
وإعادة تخطي محتمل للزمن والتكاليف والجودة، حيث ال يكون هناك مجال إلعادة تصحيح األمور 

وضع املشروع إلى املسار الصحيح
٪60أقل من 

أصفر
ادة وضع تخطي محتمل للزمن والتكاليف والجودة، لكن يكون هناك مجال إلعادة تصحيح األمور وإع

املشروع إلى املسار الصحيح
٪70٪ إلى أقل من 60من 

برتقالي
وإعادة تخطي محتمل لجزء من زمن وتكاليف التنفيذ والجودة، هناك مجال إلعادة تصحيح األمور 

وضع املشروع إلى املسار الصحيح
٪85٪ إلى 70من 

٪100٪ إلى 85من العمل وفق ما هو محدد من ناحية الزمن ، التكاليف والجودة دون أي مشاكلأخضر

٪100أكثر من العمل يزيد عما هو متوقع من ناحية الزمن ، التكاليف والجودة دون أي مشاكلأزرق

:ويجب أن يتضمن تقريراإلنجاز
.  الخطة التشغيليةالوضع الحالي بحسب تدرج األلوان في برامج ومشاريع 1.
.التعليقات املوجزة املتعلقة بالتقرير2.
.مقابل املقاييس املحددة لهذه الفترة والفترات املقبلة، بما فيها حالة تدرج األلوان لكل عمل من األعمال واملقاييس املرتبطة بها( أو التأخير)التقدم 3.
.الئمما هو متحديد و للتشاور الرجوع للجنة اإلستراتيجيةاملخاطر أو األحداث التي تتطلب االنتباه والتي تترك ملسؤول املتابعة الرئيس ي التخاذ القرار الالزم او الرفع و 4.
.، او أي طرف مؤثرأي تبعات متصاعدة تتطلب اهتمام مدير اإلدارة أو مسؤول املتابعة الرئيس ي5.

:إطار مراجعة األداء اإلستراتيجي


