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رئيس مجلس اإلدارة
فهد بن سعد بن نافل

العام الرابع والســـتون في عمـــر الهالل.. عاٌم 
تاريخـــي فـــي عهد كيـــان تجـــاوزت بطوالته 
ســـنوات عمره.. عـــام زاد فيه الهـــالل الفارق 
بينـــه وبيـــن أقرب منافســـيه على مســـتوى 
القارة ذهًبـــا وريادة.. عام واصـــل فيه الهالل 
منجزاتـــه في كل المحافـــل المحلية والقارية 
والعالميـــة، علـــى مســـتوى تحقيـــق دوري 
أبطـــال آســـيا 2021م ومـــن ثم المشـــاركة 
الفاعلة فـــي كأس العالـــم لألندية 2021م؛ 
ليقطـــف ثمار ما يحظى بـــه القطاع الرياضي 
من دعـــم واهتمام من مقام خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز -أيده 
اهلل- وســـمو ولـــي عهـــده األميـــن صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمد بن ســـلمان 
-حفظـــه اهلل- نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
وزير الدفـــاع، حيث كان لدعمهمـــا وعنايتهما 
بالقطـــاع الرياضـــي عظيم األثر، الـــذي دفعنا 
لمضاعفـــة الجهـــود فـــي المحافـــل القارية 
والعالمية ورفع اســـم المملكـــة، إلى جانب 
متابعـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصل وزيـــر الرياضة 

اهلل-. -حفظه 

عـــام آخر يمضي فـــي تاريخ الهـــالل.. وريادته 
فـــي كل المجـــاالت.. عـــام نـــال فيـــه 80 
بطولـــة فـــي مختلـــف األلعـــاب والفئات.. 
إلـــى  الســـلة  كـــرة  لعبـــة  عـــودة  وشـــهد 
منصـــات الذهـــب.. عـــام خطى فيـــه الهالل 

شـــركات  تأســـيس  فـــي  رائـــدة  خطـــوات 
وإدارات مختلفـــة..  اســـتثمارية..  وشـــراكات 
وألعـــاب متعددة.. عام فريد شـــهد تأســـيس 
و”مؤسســـة  المجتمعية”  الهـــالل  “أكاديمية 
الهـــالل الخيريـــة” ليكـــون العمـــل الخيـــري 
لنادي الهالل مســـتداًما ومؤسســـاتًيا بشكل 
أكبـــر.. عـــام واصل فيـــه الهـــالل تفوقه في 
الماليـــة..  والكفـــاءة  الحوكمـــة..  مبـــادرة 
والتحـــول الرقمـــي.. عام مضـــى، وآخر قادم 

والطموحـــات ال تتوقـــف.. بعـــزٍم ال يليـــن.

الطموحات ال تتوّقف.. 
بعزٍم ال يلين

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي
م.عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع

نجحـــت اإلدارة التنفيذيـــة في نـــادي الهالل 
خـــالل العام المنصرم فـــي تحقيق العديد من 
المنجـــزات المتوافقة مع رؤيـــة مجلس إدارة 
النـــادي واســـتراتيجيته الرامية إلى اســـتمرار 
وهـــو  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  الريـــادة 
مـــا انعكس علـــى تحقيـــق الهـــالل ثمانون 
بطولـــة في مختلـــف األلعاب علـــى الصعيد 
الرياضـــي، إلـــى جانـــب التميز في أنشـــطة 
المســـؤولية االجتماعية، وتحقيـــق مراكز غير 
مســـبوقة فـــي الحوكمة، واســـتمرار النادي 
فـــي اإليفـــاء بالتزاماتـــه الماليـــة وتحقيـــق 

المالية. الكفـــاءة 

وأشـــير إلـــى تكامـــل الجهـــود التـــي بذلتها 
إدارات النادي وشـــركة الهالل االســـتثمارية 
فـــي تحقيق أهـــداف مجلـــس اإلدارة لتعزيز 
إيـــرادات النـــادي، وتمكيـــن وزيـــادة نســـبة 
النـــادي،  فـــرق  عبـــر  للرياضـــة  الممارســـين 
وأكاديمياتـــه للذكـــور واإلناث، بمـــا يتوافق 
مـــع أهداف مجلـــس اإلدارة المنســـجمة مع 

رؤيـــة المملكـــة 2030م.

بلـــوغ الهـــالل هـــذه المكانـــة فـــي التميز 
نتاج تمكيـــن مجلـــس اإلدارة لكافة اإلدارات 
التنفيذيـــة بمـــا يمنحهم القدرة علـــى اإلبداع 

وبـــذل مزيد مـــن العطـــاء في خدمـــة نادي 
الهـــالل العظيـــم؛ وبـــدوري أتوجه بالشـــكر 
نـــادي  لكافـــة العامليـــن والالعبيـــن فـــي 
الهـــالل على كل مـــا بذلوه في هـــذا العام 
مـــن جهـــود مباركـــة، نتاجها مـــن التميز هو 
حافزنـــا لالســـتمرار نحـــو أهـــداف أكبـــر في 

العـــام التالي بعـــون اهلل.

جهود نحو التميز
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أبرز إنجازات النادي الرياضية

على مستوى كرة القدم

على مستوى الرياضات على مستوى الدراجات
االلكترونية

على مستوى الكاراتيه

8بطوالت
على مستوى كرة الطاولة

على مستوى كرة التنس

10بطوالت
على مستوى االسكواش

على مستوى الريشة الطائرة

3بطوالت

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

)2022 - 2021(

5بطوالت5بطوالت3بطوالت3بطوالت 4بطوالت

6بطوالت3بطوالت

4بطوالت

3بطوالت10بطوالت8بطوالت

6بطوالت3بطوالت
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أبرز إنجازات النادي الرياضية

على مستوى األلعاب المائية

14بطولة
على مستوى كرة الطائرة

2بطوالت
على مستوى ألعاب القوى

10بطوالت

على مستوى التايكوندو

7بطوالت

10بطوالت2بطوالت

7بطوالت
على مستوى كرة السلة

4بطوالت
على مستوى كرة اليد

1بطولة 1بطولة4بطوالت

14بطولة
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استراتيجية النادي

التحول الرقمي

الرسالةالرؤية

التّفوق الرياضي

الريادة في 
حوكمة فّعالةكرة القدم

ترسيخ دور 
النادي في 

دعم القضايا 
االجتماعية 
واإلنسانية

تنمية اإليرادات المالية 
والعوائد االستثمارية

استقطاب 
وتنمية المواهب

تعزيز قيمة العالمة 
التجارية )محلًيا ودولًيا(

الريادة في 
األلعاب المختلفة

تعزيز كفاءة 
اإلنفاق

االستدامة الماليةالتّميز المؤسسي المسؤولية االجتماعية

تعزيز التواصل 
مع المشجعين

فريق عمل مميز 
واحترافي

بناء الشراكات 
المحلية والدولية

أن نـكــــون الـنـادي الرياضي 
ــة  األفضـــل فـــي الـمـمـلـكــ
ــارة  ــط وقـ ــرق األوسـ والـشــ

آســـيا

وطموحاتنا  رؤيتنـــا  لتحقيـــق  نســـعى 
التميـــز  الرياضـــي،  التفـــوق  خـــال  مـــن 
االجتماعـــي  دورنـــا  تعزيـــز  المؤسســـي، 
واالســـتدامة المالية. نعمـــل على ذلك مع 
شـــبكة من الشـــركاء المحليين والدوليين 

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

إلـــى األكاديميات النســـائية لكرة القـــدم ومن ثم مختلـــف األلعاب.

األهداف اإلدارية المستقبلية
يهدف النادي لمواصلة الســـير نحو التميز المؤسســـي والحوكمـــة الفعالة وتطوير 
الهيـــكل التنظيمـــي وتوظيف الكفـــاءات المؤهلـــة وتدريبها وتمكيـــن المرأة من 
العمـــل في الوظائف المحوريـــة بالنادي للوصول إلى فريق عمـــل مميز واحترافي 
يتمكـــن من تأدية المهام وتحقيـــق األهداف في بيئة حوكمـــة عالية متوافقة مع 
متطلبات اســـتراتيجية دعـــم األندية. كما أن مـــن أهداف النادي مواصلة مشـــروع 
التحـــول الرقمي الذي بدأ منذ ســـنوات عن طريـــق تحويل أعمال النـــادي إلى بيئة 
رقميـــة وابتكار طرق عمـــل جديدة تتحدى أســـلوب العمل التقليـــدي بتقديم حلول 

مختلفـــة تمكن من اســـتغالل المـــوارد المتاحة إلنجاز أعمال أوســـع من قبل.

األهداف المالية المستقبلية

مـــن أهـــم أهـــداف النـــادي المســـتقبلية هو تحقيـــق االســـتدامة الماليـــة بحيث 
يكـــون النادي قادر مســـتقباًل على الوفـــاء بالتزاماته التشـــغيلية والتزاماته التجارية 
والرياضيـــة، وتحقيـــق الوفورات المالية التي تمكنه من االســـتثمار وزيـــادة العوائد 
االســـتثمارية، كما يهـــدف النادي إلـــى تنمية إيراداتـــه من خالل ابتكار شـــراكات 
واســـتثمارات نوعيـــة عبر ذراعه االســـتثماري والتســـويقي )شـــركة نـــادي الهالل 
االســـتثمارية(، ويســـعى النادي كذلك إلى تعزيز كفاءة اإلنفـــاق بحيث يتم تحقيق 
المنافـــع األعلى علـــى النفقات التـــي يقوم بســـدادها النادي، وتنظيـــم عمليات 
الشـــراء بوضع السياســـات المناســـبة وبناء قاعدة بيانات المورديـــن وتأهيلهم، كما 
يهـــدف النادي إلـــى تعزيز قيمـــة العالمـــة التجارية الخاصة بـــه محلًيـــا ودولًيا بما 

يحقـــق له عوائـــد اســـتثمار العالمة بشـــكل مرتفع ويعزز مـــن موارده.

األهداف المستقبلية



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2022 / 2021

9 

مؤشر األداء 
الرياضي في كرة 

القدم

البطوالت 
المحققة لأللعاب 

المختلفة

معدل تحويل 
المواهب إلى عقد 

احترافي

قيمة العالمة 
التجارية

مؤشرات األداء
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نتائج التقييم 
الذاتي لحوكمة 
األندية السعودية

حجم التبرعات 
التي ساهم 

النادي بجمعها 
للقضايا اإلنسانية

إجمالي اإليرادات 
المتكررة من قبل 

النادي

معدل نفقات 
النادي

مؤشرات األداء
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مؤشر األداء الرياضي في كرة القدم

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يقيس مدى 
تحقيق النادي للبطوالت 

الخاصة بكرة القدم 
للفريق األول

التعريف

الريادة في
كرة القدم

)محلًيا ودولًيا(

الهدف االستراتيجي

نقاط

وحدة القياس

10/8.2

خط األساس

10/8.1

10/8.1

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

9.75

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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البطوالت المحققة لأللعاب المختلفة

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يقيس مدى 
تحقيق النادي للبطوالت 

الخاصة باأللعاب المختلفة 
وعلى جميع الفئات

التعريف

الريادة في 
األلعاب المختلفة

الهدف االستراتيجي

نقاط

وحدة القياس

54

خط األساس

65.1

65

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

68

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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معدل تحويل المواهب إلى عقد احترافي

المؤشر

اتجاه المؤشر

يقيس المؤشر نسبة 
الالعبين بفئة الشباب الذين 

يوقعون عقود احترافية 
داخل أو خارج النادي

التعريف

استقطاب وتنمية 
المواهب

الهدف االستراتيجي

٪

وحدة القياس

%15

خط األساس

%20

%35

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

%25

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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نتائج  التقييم الذاتي لحوكمة األندية السعودية

المؤشر

اتجاه المؤشر

يقيس المؤشر درجة 
الحوكمة المحققة 
في التقييم الذاتي 

للحوكمة

التعريف

حوكمة
فّعالة

الهدف االستراتيجي

درجات

وحدة القياس

3.07

خط األساس

6.35

7

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

6.96

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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حجم التبرعات التي ساهم النادي بجمعها
للقضايا اإلنسانية

المؤشر

اتجاه المؤشر

مؤشر يستهدف قياس 
المساهمة التقريبية 

للتبرعات واإلعانات التي 
يقوم النادي بالمشاركة 

بجمعها

التعريف

ترسيخ دور النادي 
في دعم القضايا 

االجتماعية واالنسانية

الهدف االستراتيجي

ريــال

وحدة القياس

200,000

خط األساس

200,000

5,000,000

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

1,326,644

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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إجمالي اإليرادات المتكررة من قبل النادي

المؤشر

اتجاه المؤشر

مؤشر يستهدف قياس 
قيمة اإليرادات تحت تحكم 
النادي المحققة من قبل 

النادي بشكل سنوي

التعريف

تنمية االيرادات 
والعوائد االستثمارية

الهدف االستراتيجي

ريــال

وحدة القياس

62.2 مليون

خط األساس

99.8 مليون

100 مليون

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

262.6

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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معدل نفقات النادي

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يركز على 
قياس النفقات التي تتم 
بشكل سنوي ومقارنتها 

باإليرادات المتحققة

التعريف

تعزيز كفاءة 
اإلنفاق

الهدف االستراتيجي

٪

وحدة القياس

120.8

خط األساس

95

100

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

91.2

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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قيمة العالمة التجارية

المؤشر

اتجاه المؤشر

هو مؤشر يقيس 
القيمة السوقية 
للعالمة التجارية

التعريف

تعزيز قيمة العالمة 
التجارية )محليًا 

ودوليًا(

الهدف االستراتيجي

ريال سعودي

وحدة القياس

غير محدد

خط األساس

غير محدد

غير محدد

الوضع بداية الموسم

مستهدف موسم 
2025/2024

غير محدد

الوضع الحالي

مؤشرات األداء
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الحوكمة والكفاءة المالية

حصـــل النـــادي على المركـــز األول بتقييـــم 6,96 من 7 فـــي الربع الرابـــع لمبادرة 
الحوكمـــة وهـــي أحد مبادرات اســـتراتيجية دعـــم األندية، كما حصـــل النادي على 
متوســـط تقييم يفـــوق ال6 مـــن 7 في كافـــة المحاور التـــي تندرج تحـــت تقييم 
المبـــادرة، وبذلك فقد تم إدراج النـــادي في الفئة )أ( في التقييـــم اإلداري لألندية 
ودخل فـــي مرحلة االســـتقالل، واســـتحق النـــادي الدخـــول بدعم يصـــل إلى 28 

مليون ريال ســـعودي للموســـم المقبل.
كما حصـــل النادي على شـــهادة الكفـــاءة المالية عـــن فترة االنتقاالت الشـــتوية 

بعد ســـداد كافـــة االلتزامات واجبة الســـداد في 30 ســـبتمبر 2021م.
كمـــا حصل النـــادي على علـــى شـــهادة الكفـــاءة المالية عـــن فتـــرة االنتقاالت 
الصيفيـــة بعد ســـداد كافـــة االلتزامـــات واجبة الســـداد في 31 مـــارس 2022م.
يذكـــر أن النـــادي حصل علـــى الشـــهادتين بعد ســـداده لكافة المبالـــغ في موعد 
اســـتحقاقها، وعدم جدولة أي مبالغ مســـتحقة، ويأتي ذلك ضمـــن أهداف النادي 

في الوفـــاء في التزاماتـــه المالية وســـداد كافة المبالغ فور اســـتحقاقها.
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البيانات المالية

البيانات المالية كما في 30 / 6 / 2022م

اإليرادات )مليون ريال(

المصروفات )مليون ريال(

إجمالي اإليرادات المدققة

إجمالي دعم وزارة الرياضة

إجمالي دعم األعضاء

إجمالي الرعايات

إجمالي انتقال الالعبين

إجمالي اإليرادات األخرى

إجمالي المصروفات المدققة

إجمالي مصاريف تنفيذ النشاط

إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية

صافي الربح )مليون ريال(

إجمالي الذمم الدائنة )مليون ريال(

2022/06/30م

706.9

145.2

263

208.6

0

10.4

640

588.8

36.8

2022/06/30م

67

274
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للهـــالل قصـــة ال تنتهـــي مـــع البطـــوالت 
أشـــبه  شـــيقة  تأســـيس  حكايـــة  وللهـــالل 
باإلعجـــاز .. طويلة .. لكنهـــا عظيمة وال يمكن 
لنـــا أن نضيـــف إليهـــا أو نختزلهـــا وال يمكن 
ســـردها إال مـــن خـــالل مصادرهـــا .. الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بن ســـعيد ) أبو مســـاعد ( شـــيخ 
الرياضيين مؤســـس الهالل وأحد رواد الحركة 
الرياضيـــة يروي القصـــة التي انتقلـــت .. من 
الخيـــال إلـــى الحقيقـــة .. ومـــن الحلـــم إلى 
الواقع، يقـــول: كانت البدايـــة صعبة.. كادت 
أن تعصـــف بفكـــرة الهـــالل .. كنت أســـتفيد 
مـــن تجـــارب الســـنوات العشـــر الماضية عند 
تأســـيس الشـــباب عام 1367هــــ كان مجرد 
انتســـابك للرياضة نهاية مؤســـفة. لقد انسقنا 
إلى هذا العمـــل بمحض إرادتنـــا وبإيماننا أن 
الرياضة تعادل السياســـة ، كان سالحنا وقتئذ 
الحكمـــة القائلـــة ) أعقـــل النـــاس أعذرهـــم 
للنـــاس ( كنا ال نطلـــب مـــااًل ألن المال في 

ذلـــك الوقت شـــحيح جًدا .

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

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

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

“ وغيرهـــم كثير..

الموافـــق  1377/3/21هــــ  األربعـــاء  يـــوم 
1957/10/16م ولـــد نـــادي األولمبي وبعد 
عام وشـــهرين بالتمام والكمال عدل اســـمه 
وبأمـــر ملكـــي كريم مـــن مدينـــة قرية حيث 
لـــه  أعـــد  مخيـــم  جاللته متواجد فـــي  كان 
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من ســـمو أمير الكويـــت بدعـــوة كريمة من 
سموه وســـبق أن رفعت األســـماء المقترحة 
لجاللتـــه وهـــي ثالثـــة أســـماء ) اليمامـــة – 
الوحـــدة – الهـــالل ( وقبـــل إطـــالع جاللتـــه 
علـــى مـــا رفعـــه رئيـــس األولمبـــي ســـافر 
جاللته فوردت البـرقـيــــة رقــــم ) 381 ( في 

1378/5/21هــــ مـــن الشـــنطة – قرية.

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

عدد مـــن هـــؤالء المتقدمين.

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

بطولـــة الـــدوري بإحـــرازه 20 نقطة.

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

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

بشـــكل يعود بالنفـــع علـــى النادي.

وعلـــى مــــــدار 64 عاًما مـــرت منذ تأســـيس 
مئـــات  تحقيـــق  اســـتطاع خاللهـــا  الهـــالل، 
األلقاب ســــــواء على مســـتوى كـــرة القدم 
بمختلـــف فئاتهـــا العمرية، أو على مســـتوى 
األلعاب الجماعيــــــة، واســـتطاع مـــن خاللها 
الفريــــــق األول لكـــرة القـــدم مـــن تحقيـــق 
شــــــعبية جارفـــة على مســــــتوى جغرافي 
كبير من خــــــال تحقيـــق 65 بطولة رســـمية،  
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في مقدمتها بطولة كأس المؤســــــس التي 
تقام كل 100 عــــــام، إضافة إلـــى 9 ألقاب 
لقًبـــا لبطولة  الملــــــك،و13  لبطولـــة كأس 
كأس ولي العهــــــد، ومــــــن ضمنهـــا ثمانية 
ألقــــــاب على مســـتوى القارة اآلســــــيوية، 
و18 لقًبا للدوري الســـعودي، و6 بطـــوالت 
لـــكأس األميــــــر فيصل بن فهد، و 3 كؤوس 
للســــــوبر السعودي، وبطولة كأس الســـوبر 
مرتـــان  وحقــــــق  المصـــري،  الســــــعودي 
بطولــــــة كأس األندية الخليجية األبطــــــال، 
ومثلهــــــا كأس األنديــــــة العربيـــة األبطال، 
العربيـــة،  الكـــؤوس  كأس  جانــــــب  إلـــى 
وكأس النخبـــة العربيــــــة، ويفتخـــر النـــادي 
بتحقيقــــــها إلنجــــــاز األكبر المتمثــــــل في 
كأس مؤســــــس هذه البــــــالد المباركــــــة 
المغفور له الملــــــك عبدالعزيــــــز طيـــب اهلل 
ثــــــراه، ومن ثم التأهــــــل ثالثة مرات إلــــــى 
بطولــــــة كأس العالــــــم لألنديــــــة، إضافة 
إلــــــى نيل المركـــز الرابع في بطولـــة كأس 

العالم لألنديــــــة عامـــي 2019 ، 2021م

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

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

النجوم. غوميـــز، وغيرهم مـــن 

كمـــا أنجبـــت األلعـــاب المختلفة عـــدًدا من 
األســـماء البـــارزة فـــي تمثيل الهـــالل، ففي 
كرة الطائـــرة، يعد من أبرز مـــن مثلوا الفريق 
مـــن الســـعوديين، فـــواز المســـعد، وخالـــد 
الطويـــل، وفهد الحريشـــي، وماجـــد التويم، 
وعبداهلل الراعي، عبداللطيف العرادي، ياســـر 
المكاوني، أحمد البخيـــت، خليل حجي، يحيى 
حنـــش، إضافـــة إلـــى المحترفيـــن، البحرينيان 
والمصـــري  جاســـم،  ومحمـــد  علـــي  رضـــا 
والروســـي ســـكوف حيث  الصافي،  حمدي 
اســـتطاعوا بمعيـــة زمالئهـــم مـــن تحقيـــق 
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البطـــوالت المحليـــة والخليجية  العديد مـــن 
والعربيـــة والقاريـــة فـــي تاريـــخ اللعبـــة مع 
الهـــالل، وكذلك الحال في لعبة كرة الســـلة 
الذي اســـتطاع تحقيق العديـــد من البطوالت 
على مســـتوى المملكة والخليـــج، ويعد أبرز 
من مثلوا الهـــالل في هذه اللعبـــة،  منصور 
عبداإللـــه  العصيمـــي،  يوســـف  الســـويلم، 
المقرن، محمـــد طاهر، خالد الســـماري، فهد 

الحجيـــري و تركـــي التركي. 

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

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

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

النادي: تاريخ 

كافة الفئاتأولأولمبيشبابناشئينبراعمالمجموعاللعبةم

11542221365كرة قدم 1

882111560كرة طائرة 2

31255118كرة سلة 3

25355102كرة طاولة4

101615550232تنس5

242668890754السكواش6

136111250945كاراتيه7

1205184354تايكوندو8

5632180717سباحة9

5331515191ألعاب قوى10

801304الريشة الطائرة11

6114كرة اليد12

66الرياضات اإللكترونية13

303الدراجات14

99035196285443931المجموع
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مجلس إدارة النادي

0303
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أعضاء مجلس إدارة النادي

أ. فهد بن سعد بن نافل
رئيس مجلس إدارة النادي

أ.سليمان بن ناصر الهتالن
نائب رئيس مجلس إدارة النادي

أ. فهد بن عبداهلل المفرج

أ.سلطان بن عبدالعزيز آل الشيخ 

أ. سلمان بن احمد التويجري

أ. فيصل بن عبدالمحسن الغشيان
أمين مجلس اإلدارة
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الجمعية العمومية

0404
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دور الجمعية العمومية وقائمة بأعضائها الذهبيين

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

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

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

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

النــادي واتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا. 

صاحب السمو الملكي األمير
تركي بن فهد آل سعود

سمو األميرة
عبير بنت عبداهلل بن سعد آل سعود

سمو األميرة
العنود بنت عبداهلل بن سعد آل سعود

سمو األميرة
لطيفة بنت عبداهلل بن سعد آل سعود

األستاذ
موسى بن عبدالعزيز الموسى

الدكتور
ناصر بن عبداهلل الموسى

المهندس
سلطان بن عبدالعزيز العبيكان

األستاذ
عبداهلل بن عبدالرحمن الدخيل

األستاذ
عبدالعزيز بن صالح الراجحي

األستاذ
عبدالعزيز بن عبدالمحسن الرويشد

األستاذ
حمد بن موسى المالك

األستاذ
سلطان بن محمد الزاهد

صاحب السمو الملكي األمير
الوليد بن طالل آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير
خالد بن طالل آل سعود

سمو األمير
فهد بن محمد بن عبداهلل آل سعود

األستاذ
سعود بن عبدالعزيز الضعيان

األستاذ
محمد حمود الحماد

األستاذ
عبدالعزيز العلي

األستاذ
عبداهلل بن إبراهيم العمري

الالعب
بافيتيمبي غوميز
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اإلدارة العليا

0505
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الهيكل التنظيمي
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أعضاء اإلدارات العليا

م. عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع
الرئيس التنفيذي

أ. سليمان بن ناصر الهتالن
المدير التنفيذي للمالية

أ. منصور بن فهد األحمد
المدير التنفيذي للخدمات المشتركة

أ. عبداإلله بن سعد المقرن
المدير التنفيذي لأللعاب المختلفة

أ. فهد بن عبداهلل المفرج
المدير التنفيذي لكرة القدم
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ية
مال

 ال
رة

دا
اإل

المدير التنفيذي لإلدارة أ. سليمان الهتالن
المالية

مدير اإلدارة الماليةخالد قسم

مدير إدارة التخطيط الماليصالح الصانع

مدير إدارة المحاسبة والتقارير فيصل العتيبي

أمين الصندوقمحمد حبليل

مديرة إدارة المشترياترهف الفوهود

دم
لق

ة ا
كر

ة 
دار

إ

المدير التنفيذي لكرة القدمأ. فهد المفرج

مـسـاعـد المدير التنفيذي خالد المغيربي
لكرة القدم

مدير الفريق األولسعود كريري

مدير إدارة االحتراف سامي العسكري
والتراخيص

مدير فريق ت - 19سعد المنصور

مدير استقطاب وإدارة جوزيف االمينوس
المواهب/األكاديميات

ة 
جع

مرا
ال

ية
خل

دا
ال

المراجع الداخليعبدالرحمن الزهراني

ت 
قا

عال
 ال

رة
دا

إ
مة

عا
ال

مدير إدارة العالقات العامةعلي الحمادي

ة 
دار

وإ
ل 

تثا
الم

ا
طر

خا
لم

ا

مسؤول االمتثال وإدارة خالد الكثيري
المخاطر

ة 
دار

اإل
ية

ون
قان

المشرف على اإلدارة سلمان الغنامال
القانونية

مدير اإلدارة القانونيةإبراهيم المفرج

كة
شتر

لم
ت ا

ما
خد

 ال
رة

دا
المدير التنفيذي للخدمات . منصور األحمدإ

المشتركة

نائب المدير التنفيذي أ. خالد عسيري
للخدمات المشتركة

مدير اإلدارة الهندسية خالد الشهري
والخدمات المساندة

مدير المركز الرقميهاني الغفيلي

مدير الموارد البشرية تماضر سليمان النصيب
والشؤون اإلدارية

فة
ختل

لم
ب ا

عا
ألل

ة ا
دار

إ

المدير التنفيذي لأللعاب أ. عبداإلله بن سعد المقرن
المختلفة

مدير الشئون المالية لأللعاب فؤاد بن سعد المقرن
المختلفة

مساعد المدير التنفيذي لأللعاب محمد مشاري بن جويعد
المختلفة

مشرف التايكوندومحمد مبارك اليامي

مشرف التنسعمر السويدان

مشرف كرة السلةصالح الخليفي

مشرف الريشة الطائرةفهد القاسم

مشرف العاب القوىشاكر العصيمي

مشرف الكاراتيهخالد الحبجر

مشرف الدراجاتعبداهلل الشهراني

مشرف رفع االثقالمحمد مجرشي

مشرف كرة الطاولةعبدالعزيز المطيري

مشرف االسكواشعبداهلل بورقه

مشرف الجودوعبداهلل المالكي

مشرف األلعاب المائيةعبدالرحمن الدوسري

مشرف كرة الطائرةماجد التويم

مشرف كرة اليداعويدان الدوسري

ي
الم

إلع
ز ا

رك
لم

ا

مدير المركز اإلعالميهشام الكثيري

نائب مدير المركز اإلعالميعبدالعزيز العتيق

مشرف تصوير الفيديو واالنتاجعبدالرحمن الربيعة

مسؤول حسابات التواصل عبدالمحسن المحيسن
االجتماعي

مشرف أخبار الفئات السنيةعلي الحصنان

مشرف أخبار األلعاب المختلفةفيصل العتيق

مشرف تحرير إنجليزيفواز الدوخي

مشرف أخبار إدارة الناديعبدالعزيز الثنيان
و الفريق األول

مصمم جرافيكسعالء القعاري

أعضاء اإلدارات العليا
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06

اللجان التنظيمية والتنفيذية

06
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اللجنة التنفيذية

لجنة المراجعة

أعضاء اللجان

أ. فهد بن سعد بن نافل
رئيس مجلس إدارة النادي

أ. سلمان بن احمد التويجري

أ. فهد بن عبداهلل المفرج

ابتهال عبداهلل الساير
مدير عام إدارة شؤون األندية

أ. فيصل بن عبدالمحسن الغشيان

أ. سليمان بن ناصر الهتالن

أ. عبداهلل بن باز
مختص مراجعة داخلية من خارج 

مجلس اإلدارة

م. عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع

أ.سليمان القهيدان
مختص مالي من خارج مجلس اإلدارة

فراس بن عبداهلل الربيعي 
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لجنة االستثمار

أعضاء اللجان

أ. سليمان بن ناصر الهتالنأ. فهد بن سعد بن نافل

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

أ. سلطان بن عبدالعزيز آل  الشيخد. سلطان بن حسن بن سعيد
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لجنة المكافآت و الحوافز

أعضاء اللجان

أ. فهد بن سعد بن نافل

أ. فهد بن عبداهلل المفرج م. عبداهلل بن عبدالعزيز الجربوع

أ. سليمان بن ناصر الهتالن
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األلعاب الرياضية لنادي الهالل السعودي

كرة 
السلة

األلعاب 
المائية

الجودو

ألعاب
القوى

الرياضات 
التايكوندواإللكترونية
الرياضات 
اإللكترونية

الدراجاتالدراجاتالدراجات

التنس

كرة 
الريشة

االسكواش

كرة
البلياردوقـدم

كرة 
طاولة

لعبة 
األثقال

الكاراتيه

كرة 
الطائرة
كرة 

الطائرة

كرة 
الريشة

الكاراتيه

البلياردو
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كرة القدم | الفريق األول

ــة  ــق الفريــق األول لكــرة القــدم خــالل الســنة الماضي حّق
:2022  -  2021

كأس دوري األمير محمد بن سلمان للمحترفين 	 
دوري أبطال آسيا 2021	 
كأس السوبر السعودي	 
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خط الدفاع

ياسر الشهراني

سعود عبدالحميد

محمد الخيبري

جانغ هيون سو

محمد جحفلي

حمد اليامي

متعب المفرجعلي آل بليهي

خط الوسطحراسة المرمى

سالم الدوسري

جوستافو كويالر

سلمان الفرجعبدالرحمن العبيدمحمد البريك

ناصر الدوسري

عبداهلل الجدعاني

محمد العويس

عبداهلل المعيوف



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2022 / 2021

41 

خط الهجوم

عبداهلل الحمدان

ميشايل ديلجادو

أوديون إيغالو

خط الوسط

محمد كنو

موسي ماريغا

محمد القحطاني

أندري كاريلو

مصعب الجوير

عبداإلله المالكي

عبداهلل عطيفماثيوس بيريرا

عبدهللا رديف

صالح الشهري
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شراء عقد

عدد السنواتالتاريخنوع العمليةالالعبم
292-01-2022عقد جديدأوديون إيغالو1
173-08-2021عقد جديدأحمد ابوراسين2
075-08-2021عقد جديدخليفة الدوسري 3
063-07-2021عقد جديدرياض االسمري 4
203-01-2022عقد جديدسعود عبدالحميد5
073-08-2021عقد جديدصهيب الزيد 6
204-01-2022عقد جديدعبداإلله المالكي7
093-01-2022عقد جديدعبدالرحمن العبيد8
173-08-2021عقد جديدعبداهلل الزيد9

243-08-2021عقد جديدفهد زياد 10
055-08-2021عقد جديدماثيوس بيريرا11
102-07-2021عقد جديدمحمد الدوسري 12
173-08-2021عقد جديدمحمد الزيد13
304-01-2022عقد جديدمحمد العويس14
273-04-2021عقد جديدموسى ماريغا 15
273-01-2022عقد جديدميشيل أوليفيرا16

انتقاالت فريق كرة القدم بنادي الهالل
 خالل الفترة من 2020/07/01 إلى 2021/06/30

تجديد عقد

عدد السنواتالتاريخنوع العمليةالالعبم
062-07-2021تجديد عقد تركي المطيري 1
123-12-2021تجديد عقد سالم الدوسري2
122-01-2022تجديد عقد عبداهلل رديف3
243-12-2021تجديد عقد محمد البريك 4
122-01-2022تجديد عقد محمد القحطاني5
063-01-2022تجديد عقد محمد كنو6
092-01-2022تجديد عقدمصعب الجوير 7
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كرة قدم | فئة 19

حّقــق فريــق الشــباب لكــرة القــدم خــالل الســنة الماضيــة 
:2022 - 2021

الدوري السعودي الممتاز لفئة الشباب	 
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أسماء العبين درجة الشباب دون )19( لكرة القدم 
للموسم الرياضي ) 2021 - 2022م (

المشاركاتاالسمم
34أحمد فهد آل جبيع1
33فهد سعد األسمري2
33رياض علي األسمري3
31ناصر ماجد الهدهود4
31معاذ عبدالعزيز فقيهي5
31سطام حسن الروقي6
31أحمد سعود أبوراسين7
30عبداهلل بندر الزيد8
30فهد زياد سعد9

30بندر حسين وحيشي10
29محمد دخيل اهلل الدوسري11
28محمد نايف الخيبري12
27عبداهلل سعد آل مفرح13
27فيصل سعد األسمري14
26محمد علي برناوي15
20مشعل خالد الدوسري16
19عبداهلل هادي رديف17
17محمد حمد القحطاني18
16كريم اشرف إبراهيم19
16حسام محمد طالبي20
15صهيب ايمن الزيد21
15عبداهلل عبدالعزيز الزهراني22
15تركي مشهور الغميل23
14مصعب فهد الجوير24
11سعد فهد الناصر25
9عبداهلل ماجد المطيري26
6محمد أحمد القصير27
6احمد هادي مرزوق28
5فراس محمد المطيري29
3محمد فهد الرسي30
3محمد بندر الزيد31
2مؤيد قاسم شراحيلي32
2عبدالملك عبداهلل الدويسان33
2ناصر مهدي مفلح34
1عبداهلل علي كعبي35
1حمود حماد الدوسري36
0راكان مساعد القحطاني37
0محمد زقام الشمري38
0سعد مشعل الدوسري39
0حسن محمد المنهالي40
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كرة قدم | فئة 17
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أسماء العبين فئة الناشئين تحت 17 سنة لكرة 
القدم للموسم الرياضي ) 2021 - 2022م (

المشاركاتاالسمم
33عبداهلل علي هوساوي1
33عبداهلل تركي  صويلح2
33علي خير اهلل مهداوي3
33ريان مبارك شراحيلي4
33طالل رياض الشبيلي5
33راكان عبدالمحسن جمعان6
33نايف زياد سعد7
33أحمد متعب العنزي8
32عبداإلله سعيد الغامدي9

31ناصر مهدي مفلح10
30يونس عبدالكريم شنقيطي11
30سعود محمد هارون12
28محمد بندر زيد13
28صالح علي برناوي14
27معاذ محمد الزهراني15
22احمد عبدالرحمن خليف16
22عبدالرحمن إبراهيم الدوسري17
21تركي مشهور الغميل18
21محمد بندر الموتان19
19تميم حاتم الغامدي20
17كريم اشرف احمد21
16إبراهيم طالل همالن22
12عبدالمجيد مبارك الشمري23
11عبدالعزيز ماجد هدهود24
11نايف عبدالعزيز العبيد25
11بدر محمد هبه هادي26
9عبدالرحمن محمد شراحيلي27
3عبداهلل عيسى الدوسري28
2عبداهلل فهد بن جمعان29
2بهيان بسام القحطاني30
1سلمان غرسان الشهري31
1سعد محمد الخرعان32
0فهد عمر الغامدي33



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2022 / 2021

47 

كرة قدم | فئة 15



التقرير السنوي 
لنادي الهالل السعودي

2022 / 2021

48 

أسماء العبين فئة البراعم تحت 15 سنة لكرة القدم 
للموسم الرياضي ) 2021 - 2022م (

المشاركاتاالسمم
29ريان ماجد الغامدي1
29نواف سالم الدوسري2
28طالل  منصور العتيبي3
28احمد عبدالعزيز بن حميد4
28عمر  أحمد اليسر5
27حسن محمد المنهالي6
27فيصل  محمد الفهد7
27خالد  عمر اللحيان8
26فهد محمد فالته9

25بدر عبدالعزيز البيشي10
25عبدالحميد  عبداللطيف الغامدي11
24عبدالسالم  علي برناوي12
24سعد خالد المطيري13
23حمد أحمد اليسر14
21عبدالعزيز  هبه جرموش15
21عبدالرحمن  إبراهيم موزان16
21علي  جابر حكمي17
20محسن  أحمد زين18
19سلطان فهد أل مطلق19
17سعود  حسن غانم20
16نواف  محمد هزازي21
15سيف  محمد باصلوح22
13تركي عبداهلل العسيري23
11محمد عبداهلل محيش24
9خالد إبراهيم عبده25
9فهد  احمد الجريد26
7عماد علي قيسي27
5ريان علي السيد28
3بدر محمد هبه هادي29
3ماجد محمد عطيف30
2نواف محمد المطيري31
1عبدالرحمن  عبداللطيف الغامدي32
1محمد  عائض الغامدي33
1محمد سعيد الدعيدع34
0محمد  عبداهلل القحطاني35
0عبدهلل بدر الغائب36
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أسماء العبين فئة البراعم تحت 13 سنة لكرة القدم 
للموسم الرياضي ) 2021 - 2022م (

المشاركاتاالسمم
18ناصر عبداهلل السحيباني1
18احمد محمد القرني2
17عبدالعزيز محمد عسيري3
17 مختار علي برناوي4
17 راكان ضيف اهلل حارثي5
17 ثاري احمد يحي سعيد6
17فهد عبداهلل الغامدي7
17 عادل صابر عياش8
17 مشاري محمد  الشهراني9

17 عبداهلل هزاع الزير10
16فهد رومي الظفيري11
15 مشعل سليمان الداود12
15عبداهلل محمد التمامي13
14 عبداهلل خالد الحمالي14
13 رعد علي الشمراني15
13 الوليد خالد الشبعاني16
11 تركي علي نجعي 17
11 عبدالمحسن مشهور الغميل18
11  مقرن عمر ابانمي19
9 فهد سعد الحقباني20
9 محمد ماجد العنزي21
8إبراهيم عبداهلل السليمان 22
8 سعود عبداهلل السليمان23
7 فهد تركي السريع24
6سيف فارس الجيزاني25
5سيف أحمد عبداهلل 26
4 نواف بداي المطيري27
4 أسامة أحمد الشهراني 28
4 محمد حسن مدخلي 29
2سطام محمد المساعد30
1 علي ناصر الشمراني31
0ياسر راضي العنزي32
0كنيدر بدر فالته 33
0 بدر شاكر العابد34
0 سيف محمد القحطاني35
0 تركي عبداهلل الحارثي36
0زيد محمد البوري37
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كرة الطائرة

حقق الفريق األول لكرة الطائرة:
كاس االتحاد السعودي لكرة الطائرة	 

حقق فريق البراعم لكرة الطائرة:
مهرجان براعم الوسطى لكرة الطائرة	 
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أسماء العبي الفريق األول
لكرة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
احمد عبدالرحمن منصور البخيت1
نواف عبدالرحمن منصور البخيت2
فهد محمد علي مسعود3
موفق مسعود سعيد المطيري4
بدر محمد عبدالرحمن سعيدان5
سلطان عبداهلل علي االختر6
حسن عبداهلل محمد وثالن7
عبداهلل حسن عبداهلل الزهراني8
عائض ناصر سعد الدوسري9

اسامه رضي باسلوم الزهراني10
عبداهلل محمد ناصر الدوسري11
فيصل احمد محمد العبدلي12
وليد فهد نافع العتيبي13
ثويني خالد عبدالرحمن جنيح14
ابراهيم سلمان عبداهلل المعيقل15
كارلوس  إدواردو  باريتو ْسيلفا16
رودريغو دي جينارو ليما17
لوان  جوسي  - ويبر18

أسماء العبي فئة الناشئين
لكرة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
محمد مفرح حسن النجعي1
يحي بخيت حسين الشمراني2
خالد احمد محمد العبدلي3
مانع سعد مساعد السهلي4
عبداإلله مفرح حسن النجعي5
مشعل بدر عبدالرحمن بن سعد6
ياسر خالد عمودي مسعود7
ابراهيم محمد عيسي كعبي8
مشعل منديل محمد االسود9

نايف خالد عبداهلل الغامدي10
غالي عون يحيي البيشي11
البراء صالح صالح القاسم12
محمد بطي ظافر الدوسري13
فاهد محمد عبيد البيشي14
يزيد محمد محمد زيلع15
تركي عيسي عبداهلل عتيق16
مشعل فؤاد بن سعد المقرن17
تميم ناصر بن محمد ال كليب18
عبداهلل فهد عبدالرحمن الجعيدي19

أسماء العبي فئة البراعم
لكرة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
يزن فواز محسن العقيلي1
رشيد سعد مساعد السهلي2
عبداهلل سلمان يحي نخيفي3
احمد سلمان يحي نخيفي4
معاذ علي حسن الحريصي5
مساعد عيسي عبداهلل بن عتيق6
تركي محمد مشعل السهلي7
عمار ياسر سعيد الغامدي8
رائد نايف عبداهلل الشعيل9

فيصل سلطان عجير المالكي10
طالل خالد بن عبدالعزيز الفليج11
عبدالرحمن مسلم عبيد العصيمى12
تركي خلف مشعان العتيبي13
حاتم محمد بن علي الشمراني14
رشيد سعود رشيد المطيرى15
خالد سلطان بن فوزي العيد16
عزام طلعت صالح باسيم17
فيصل سلطان مانع القحطاني18
نايف سلطان مانع القحطاني19
عمر مشبب محمد القحطاني20
عبدالرحمن فهد بن سعود العتيبي21

أسماء العبي فئة الشباب
لكرة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد محمد عيسي مجرشي1
احمد يحي سالم مجرشي2
سليمان سامي غانم الغانم3
عبداهلل محمد عبداهلل فقيهي4
معتز علي يحيي صيرم5
منصور بندر جمعان سعد6
غسان عون يحيي البيشي7
سعيد علي علي كعبي8
محمد مكين حديد المسرحي9

ابراهيم حسن ابراهيم ميال10
حمود عبداهلل محمد الغامدي11
سعود عبدالعزيز ابراهيم القعيط12
عقيل ابراهيم ياسين الخريزي13
محمد ابراهيم ياسين الخريزي14
اسامه بخيت حسين الشمراني15
عبدالرحمن عامر محمد الشهري16
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كرة السلة

حقق الفريق األول لكرة السلة:
الدوري الممتاز لكرة السلة	 
كاس وزارة الرياضة لكرة السلة	 
بطولة  3x3 لكرة السلة	 

حقق فريق البراعم لكرة السلة:
دوري البراعم لكرة السلة	 
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أسماء العبي الفريق األول
لكرة السلة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
فيصل عبداهلل محمد الدوسري1
زيد محمد احمد العباس2
عادل فهد عبداهلل الدوسري3
وحيد عادل عطيه فقيهي4
ناصر محمد ناصر العبسي5
زكريا محمد محمد هوساوي6
مبارك منديل محمد االسود7
فواز عبداإلله فهد المطرف8
محمد ابراهيم حمد السويلم9

اسامه عبدالحليم ابراهيم البرقاوي10
الوليد ابراهيم حمد السويلم11
عبدالرحمن غازي احمد مجرشي12
احمد غازي احمد مجرشي13
سيف ماجد ابن علي القرني14
انطوان ديلون  سكوت سكوت15
محمد  محمد الصحبي حديدان16

أسماء العبي فئة البراعم
لكرة السلة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
فارس عبدالرحمن هادي هزازي1
ابراهيم متعب اسماعيل الزهراني2
سليمان متعب اسماعيل الزهراني3
محمد متعب اسماعيل الزهراني4
سلطان عبداهلل عبدالرحمن الراشد5
يوسف متعب اسماعيل الزهراني6
عبدالعزيز فيصل عبداهلل بن جبران7
سطام عبداهلل عبدالرحمن الراشد8
ياسر محمد ناصر الغانم9

مشاري تركي مرزوق المطيري10
محمد عبدالعزيز علي الشهراني11

أسماء العبي فئة الناشئين
لكرة السلة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
سلطان احمد محمد الجوفي1
صالح احمد محمد الجوفي2
زياد عزام سعيد سعد3
سطام عزام سعيد سعد4
سعود خالد يعقوب فالته5
وائل محمد احمد اليماني6
رائد محمد سعد المطيري7
عبده مهدي ابراهيم حسن8
عبدالرحمن خالد علي الحربي9

سعد هادي صفير جحفلي10
اسماعيل متعب اسماعيل الزهراني11
راييين كريستوفر  تيمان12
عبداهلل خالد عبداهلل باشه13
محمد خالد عبداهلل باشه14
نواف زياد محمد حراب15
سعود عبداهلل معطش البيشي16
عبداهلل ياسر حسين سرور17
فايز عبدالرحمن هادي هزازي18
محمد احمد محمد هزازي19
طالل مشاري علي عبده20
احمد طارق محمد غريب21
يحيى غلفان يحيى سفياني22
جهاد احمد محمد الهوساوي23
ماركوس لويس - نون24
عبداإلله مؤيد محمد سمتر25
فارس زيد حمد عضيب26
عبدالمجيد احمد محمد هزازي27
بندر فرحان راشد السبيعي28
ثامر مشرقي ابراهيم دوشي29
فواز عبدالعزيز علي الشهراني30

أسماء العبي فئة الشباب
لكرة السلة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
مشاري فيصل عبداهلل جبران1
محمد عبداهلل علي العتيبي2
عبداهلل محمد سعد المطيري3
مهدي ساحب عبده مكبش4
فيصل صالح بنجر الدوسري5
راكان حسين ابراهيم زيدان6
محمد حامد بن علي موباي7
فهد فيصل بشير سالم8
عابدين مصطفى اسحاق سلطان9

فهد خالد يعقوب فالته10
عبدالمجيد أحمد محمد الصباغ11
عبداإلله عبدالغني عبدالرحمن المدني12
محمد علي معطش البيشي13
عبدالمحسن ماجد محمد مصطفي14
رايل جوزيف ايفن افيجاس15
صالح ابراهيم عبداهلل البيشي16
علي حمدان سعد البيشي17
سلطان ياسر حسين سرور18
نواف بدر سعد الشمري19
مهاب سمير حيدر شعت20
جاسر اسماعيل احمد مجرشي21
عبداهلل سعود محمد ابوسن22
سلطان محمد بن ساكت العريعر23
سالم عبداهلل عبدالعزيز بن جبهان24
عبداال له محمد هادي هادي25
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حقق الفريق األول للريشة الطائرة :
بطولة المملكة للريشة الطائرة زوجي	 
بطولة المملكة للريشة الطائرة فردي	 
بطولة دوري الدرجة األولى للريشة الطائرة	 

الريشة الطائرة
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أسماء العبي الفريق األول
للريشة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
معاذ سعيد ناصر ال عبيد1
عبداهلل عبدالرحمن حامد الحارثي2
نواف محمود حسين الغامدي3
معاذ صالح سعيد الغامدي4
نايف زهير علي الغامدي5

أسماء العبي فئة البراعم
للريشة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد محمد صالح الغامدي1
ثامر محمد صالح الغامدي2
يزن يوسف علي الغامدي3
تركي فيصل حامد الغامدي4

أسماء العبي فئة الناشئين
للريشة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
مهند محمد صالح الغامدي1
فارس تركي عبداهلل الغامدي2
عبدالرحمن زهير علي الغامدي3
عبداهلل خالد علي الغامدي4
نواف يوسف علي الغامدي5
علي عبداهلل جمعان الزهراني6

أسماء العبي فئة الشباب
للريشة الطائرة للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
عبداهلل عبداإلله عبداهلل الغامدي1
عبدالرحمن عبداهلل جمعان الزهراني2
قصي خالد علي الغامدي3
نواف عبداهلل علي الغامدي4
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التنس

حقق الفريق األول للتنس:
البطولة الفردية لألندية	 
البطولة التصنيفية األولى للرجال	 

حقق فريق الشباب للتنس:
البطولة الفردية لألندية  	 
البطولة التصنيفية للتنس 	 
بطولة المملكة التصنيفية للتنس	 

 
حقق فريق الناشئين للتنس:

البطولة الفردية لألندية    	 
البطولة التصنيفية للتنس   	 
بطولة المملكة الثالثة للتنس	 
بطولة المملكة ابطال المناطق	 
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أسماء العبي الفريق األول
للتنس للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
مساعد بسام سليمان العزام1
يزيد زامل عبدالرحمن الصغير2
محمد شكري محمد الصغير3
مالك عبدالعزيز راشد السلولي4
فيصل عبدالعزيز صالح الربدي5
صالح عبدالعزيز حمد الصقير6
سليمان قاسم سليمان القاسم7
سيار رياض عبدالرحمن الجبر8
محمد هاني محمد الفايز9

راكان سعد محمد القعود10
عبدالعزيز حسام عطا البيوك11
ابراهيم عمر ابراهيم السويدان12
عبداهلل فيصل علي الفوزان13
عبالعزيز محمد عوده الغبين14
فيصل عبدالعزيز سعد السلولي15
مشاري ناصر علي البريدي16

أسماء العبي فئة الناشئين
للتنس للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
نواف فهد عبالعزيز القاضي1
فهد سعيد سعود بني علي2
سعود محمد غنام الغنام3
عبدالعزيز بندر عبدالعزيز القبيسي4
نواف ممدوح عبداهلل الدخيل5
سعود مشعل فلحان العتيبي6
عاصم وليد عبيد العتيبي7

أسماء العبي فئة الشباب
للتنس للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
نواف عمر ابراهيم السويدان1
طارق مازن عبدالرزاق الرميح2
بدر عادل عبدالرب ادريس3
غنام محمد غنام الغنام4
علي فيصل علي الفوزان5
تركي بندر حمود الحربي6
عامر بندر حمود الحربي7
سليمان احمد سليمان المسفر8
عبداهلل وليد عبداهلل السلمي9

مهند مشرف احمد الشهري10
نواف سعيد سعود بني علي11
سطام توفيق يحي معافا12
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حقق الفريق األول للكاراتيه:
بطولــة المملكــة المفتوحــة علــى كأس 	 

وزيــر الرياضــة 46
بطولة الدوري للكاتا	 
بطولة الدوري للقتال	 
البطولة المفتوحة للكاتا	 

حقق فريق األولمبي للكاراتيه:
البطولة المفتوحة للكاتا  	 
البطولة المفتوحة للكاتا 	 

 
حقق فريق الشباب للكاراتيه:

بطولة الدوري للكاتا    	 
بطولة الدوري للقتال	 

الكاراتيه
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أسماء العبي فئة الناشئين
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
محمد مجدي عبدالرحمن السيد1
صقر مطلق عبداهلل المالكي2
سلطان علي حسين مسيري3
عبداإلله محمد عيسي الزهراني4
يزن مشهور خضر السيالي5
عبداهلل مبارك عبداهلل الدوسري6
ابراهيم حمد ابراهيم الكثيري7
حسين علي حسين ال ناجي8
زياد هالل بن عبدالمجيد المالكي9

سيف مطلق عبداهلل المالكي10
احمد سامي احمد الغامدي11
مشعل فيصل صوعان عاتي12
متعب عبداهلل متعب الجويزي13
محمد حسن محمد الغامدي14
سالم حسين سالم القحطاني15
سعد حسين سالم القحطاني16
سلطان عبدالعزيز بشير البشير17
الفيصل منصور عبدالسالم الزغيبي18
الفهد منصور عبدالسالم الزغيبي19
محمد عبداهلل ثامر االحمري20
سلطان سطام مقعد العتيبي21
تركي عبداهلل سويد المالكي22
نايف سطام مقعد العتيبي23

أسماء العبي فئة الشباب
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
عبداهلل مطلق عبداهلل المالكي1
نوفل مجدي عبدالرحمن السيد2
نايف هالل بن عبدالمجيد المالكي3
غسان محمد جده المنقري4
احمد عبدالرحمن سعيد المالكي5
رياض هادي غريب الشهري6
عبدالرحمن عمودي موسي الناشري7
فراس بدر حسن جاري8
ظافر عبداهلل علي هزازي9

أسماء العبي الفريق األول
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
ماجد صالح عبدالعزيز الخليفه1
عماد محمد عضهه المالكي2
فهد عطيه سعد الخثعمي3
طارق علي محمد حامدي4
منصور ناصر منصور مبارك5
مسفر ظافر مسفر االسمري6
بدر فهد سعود الحريش7
بدر مانع فهد العتيبي8
سعود عبدالعزيز بشير البشير9

حراج ابراهيم فهيد الرشيدي10
فراج راجح بركوت الناشري11
نواف محمد عيضه المالكي12
محمد حزام عبداهلل المالكي13
سند حسن يحي سفياني14
مهند ناصر يحيي حكمي15
نواف سلمان يوسف الجريد16
ابراهيم جاسم محمد المرزوق17
عبداهلل سعيد غرم اهلل المالكي18
ماهر عبداهلل فارس العتيبي19
احمد حزام عبداهلل المالكي20
مؤيد ناصر يحي حكمي21
اسامه حمد ابراهيم الكثيري22
عزام محمد غزاي المطيري23
طالل بدر حسن جاري24
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حقق الفريق األول للتايكوندو:
بطولة المملكة لألوزان األولمبية للتايكوندو 	 

حقق فريق الشباب للتايكوندو:
بطولة المملكة للتايكوندو للفرق  	 
بطولة المنطقة الوسطى للتايكوندو	 
بطولة المملكة لألوزان األولمبية للتايكوندو 	 

 
حقق فريق الناشئين للتايكوندو:

بطولة المنطقة الوسطى للتايكوندو	 
بطولة المملكة لألندية االبطال	 
بطولة المملكة التأهيلية للتايكوندو	 

التايكوندو
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أسماء العبي فئة الشباب
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
فهد شامي علي مجرشي1
كاظم ناصر عبده ظافري2
ممدوح بدر بن حمود المطيري3
تركي فهد محمد المطيري4
نواف فهد محمد المطيري5
فارس سامي بزيع الخيبري6
عبدالرحمن فيصل محمد شمهاني7
حمد فايد مبارك يسر8
فيصل سريع ناصر الدوسري9

راكان علي ظافر ال سلمه10
نبيل يحي علي عزيري11
ابراهيم متعب ابراهيم السالم12
عبداهلل اسماعيل يحيى ابوالغيث13
وليد محمد احمد اليماني14
بسام ياسر علي القحطاني15
علي احمد علي الغامدي16
فيصل عبدالعزيز محمد الناشري17
فيصل نواف غزاي العتيبي18
خالد غيث غزاي العتيبي19
عبداهلل مهدي يحي شاجري20
متعب حسن متعب بهاري21
عبد اهلل بندر عبد اهلل العرياني22
اسامة علي حسن بعيطي23
عبداهلل عبدالعزيز عساف الدوسري24
عبداهلل عبدالقادر بن عيسي خليفه25
طالل سعد وقيتان الدوسري26
فيصل حسن غرم اهلل المالكي27
تركى خالد عبداهلل الدوسري28

أسماء العبي الفريق األول
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
موسي يحيي محمد وحيشي1
مشعل موسى بن بشير البشير2
فيصل عبداهلل عبدالرحمن العبيد3
نذير علي حسن علي4
راكان مشعل ناصر االسمري5
سامي فارس بزيع الخيبري6
محمد شامي علي مجرشي7
مشعل شامي علي مجرشي8
فارس فيصل محمد شمهاني9

وليد علوي علي سفياني10
سعود بندر احمد يوسف11
عبدالعزيز مرسال محمد المولد12
تركي بندر احمد يوسف13
فيصل شامي علي مجرشي14
خالد شامي علي مجرشي15
ماجد محمد بشير السليم16
رياض ناصر عبده حمدي17
صالح بدر بن حمود المطيري18
معاذ بدر بن حمود المطيري19
سلطان سعد سلطان القحطاني20
سامي مرضي مرزوق الدوسري21
بندر راجح محمد الناشري22
خالد عبدالرزاق عبداهلل سعيد23
عبدالمجيد ناصر بيشي القرني24
عبدالعزيز ناصر صالح الصياح25
عبدالعزيز عبداهلل حمدان الحمدان26
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أسماء العبي فئة البراعم
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
علي حسين علي بحاري1
فراس عبداهلل احمد بن باز2
عبدالرحمن مبارك محمد ذبالي3
حسين مبارك صالح الناشري4
فيصل عبداهلل احمد بن باز5
علي بندر عبداهلل العرياني6
صقر ناصر احمد الشهري7
سالم عبداهلل سالم الصيعري8
بدر حمد حسين اليامي9

طارق فايد مبارك يسر10
راكان مازن موسى مسملي11
حسام حسن غرم اهلل المالكي12
مازن سعيد سالم الدوسري13
بدر ابراهيم عبداهلل جعبور14
عبدالعزيز سعيد عبداهلل الشهراني15
طالل عبدالرحمن محمد القرني16
عيسى عبده محمد هتان17

أسماء العبي فئة الناشئين
للكاراتيه للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
فهيد فايد مبارك يسر1
زيد حكيم مبارك يسر2
محمد عبداهلل عيد الشريف3
محمد مشعل محمد اليماني4
نواف عون يحيي البيشي5
يوسف علي محمد هتاني6
ياسر حكيم مبارك يسر7
فارس علي يحيى شراحيلي8
محمد راجح محمد الناشري9

صالح عبدالرحمن صالح الطريفي10
فواز يحي علي عزيري11
ابراهيم مبارك صالح الناشري12
صالح مبارك صالح الناشري13
احمد علوي علي سفياني14
علي علوي علي سفياني15
فراس عيسي محمد ابراهيم16
مشاري غرم اهلل علي الزهراني17
نواف نايف احمد حسين18
عبدالعزيز خالد محمد ابراهيم19
متعب فهد عبدالعزيز اليعيش20
همام عبداهلل عبدالعزيز الزهراني21
عبدالعزيز بندر عبد اهلل العرياني22
يزيد حسين عبداهلل العرياني23
حسين حمد حسين اليامي24
ابراهيم خالد عبداهلل الدوسري25
محمد حسن غرم اهلل المالكي26
وليد عبدالجبار حاسر كعبي27
عبدالرزاق سلمان بن عبدالرزاق الجوهر28
سعد طايع درعان الدوسري29
سعد فؤاد بن سعد المقرن30
مؤيد عبدالعزيز محمد الدوسري31
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جودو
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أسماء العبي فئة الناشئين
للجودو للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد محمد عبيد الضرغام1
احمد خالد احمد الجابر2
محمد حسين محمد المالكي3
عماد ضيف اهلل عوض الرشيدي4
باسل بندر صالح السويطي5
بندر محمد معجب ابوقرين6
محمد عبداهلل حميدي العيسي7
فارس جبران يحي مجرشي8
حمد احمد بن سعيد احمد9

يوسف عوض معيض المالكي10

أسماء العبي فئة الشباب
للجودو للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
محمد سليمان عبداهلل السعدون1
عبدالرحمن خلف عبدالرحمن الدوسري2
حسين زكريا احمد السليم3
ابراهيم احمد ابراهيم القاسم4
عبداهلل علي عواجي حارثي5
نواف عبدالرحمن عبداهلل اليحيي6
راكان مشعل سراج المالكي7
منصور سلطان محمود الصامطي8
عيسي يحيي حسين سفياني9

رائد عبداهلل حميدي العيسي10
فارس محمد علي حارثي11
عبدالعزيز سعود عبدالهادي الدوسري12
مسفر عبداهلل ابراهيم المسفر13

أسماء العبي الفريق األول 
للجودو للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
محمد عبداهلل محمد الزومان1
محمد عاطف منصور فيرق2
محمد اسامه مصطفى التوم3
فيصل خالد علي العسيري4
بدر حمزه سالم المالكي5
مروان يحيى مروعي حامدي6
اسامه بهجت محمد نياز7
حسان عبيداهلل عبداهلل االحمدي8
احمد عيسي عبداهلل المالكي9

عبدالملك محمد عبدالعزيز ال مرضي10
فيصل عبداهلل محمد القحطاني11
علي محمد جابر مطمي12
مؤيد عبداهلل محمد الزومان13
مهند عبداهلل محمد الزومان14
عبداهلل احمد عيد البلوي15
خالد عبداهلل ابراهيم المسفر16
عادل يحي حسن حريصي17
علي محمد احمد أحمدى18
فيصل عبده جبران حريصي19
عبدالعزيز علي بن محمد الحماد20
محمد جاسم محمد القاسم21
فهد محمد عبيد الضرغام22

أسماء العبي فئة البراعم
للجودو للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
فهد عبدالعزيز فهد البداح1
سعود حسين محمد المالكي2
نايف حمد جبران القحطاني3
راكان متعب ناصر العباس4
سعد عبدالعزيز فهد البداح5
سلطان عبداهلل عبدالعزيز العطيط6
فيصل حسين محمد سراج المالكي7
بدر يحي منديل المالكي8
مشعل سعد فالح الحارثي9

عبدالعزيز عبداهلل فهد العقيل10
عبدالرحمن عبداهلل فهد العقيل11
يوسف احمد ابراهيم القاسم12
حسن زكريا ابن احمد السليم13
عبدالملك محمد ابراهيم الحجي14
حمود محمد ابراهيم الحجي15
بسام خالد محمد السيف16
عبداهلل ابراهيم عبداهلل المسفر17
مرزوق احمد بن سعيد احمد18
علي محمد علي حارثي19
محمد عبداهلل محمد كعبي20
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حقق فريق الناشئين للدراجات:
البطولة الثانية لدوري الدرجة األولى )جماعي(	 
البطولة الخامسة لدوري الدرجة األولى )جماعي(	 
البطولة السادسة لدوري الدرجة األولى )جماعي(	 

دراجات
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أسماء العبي فئة الشباب
للدراجات للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
سليمان فرج احمد العنزي1
عبدالرحمن متعب محمد ازيبي2
رياض حمود هليل العنزي3
فايز خلف االسود الشمري4
علي خليل ناصر مجرشي5
بندر سعد مطلق الشيباني6
فهد غازي االسود الشمري7
مؤيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن العثمان8
الحمد ابراهيم حمد حكمي9

سعد علي بن سعد الدوسري10
علي سلمان محمد هزازي11
علي محمد ابراهيم الحمود12

أسماء العبي فئة الناشئين
للدراجات للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
سلطان ساير قنيفذ الشمري1
سلمان خلف االسود الشمري2
محمد حسن ناصر مجرشي3
تركي حسن علي هزازي4
سلمان منصور عبدالعزيز الشمري5
مشاري محمد مهيدي العنزي6
ثامر حمود جنيف العنزي7
ظافر محمد ظافر البيشي8
فيصل عبداهلل احمد الشهراني9

سليمان ناصر سليمان جعفري10
ريان ناصر سليمان جعفري11
مازن مرزوق بن عبيد الدوسري12

اسم العب الفريق األول 
للدراجات للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد حسن ناصر مجرشي1

أسماء العبي فئة البراعم
للدراجات للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
مرزوق بنيان مرزوق البيشي1
احمد سعد مطلق الشيباني2
عبداهلل ناصر علي البيشي3
ركان محمد سعيد رباح4
عبداهلل حسن ناصر مجرشي5
عبدالرحمن عبداهلل بن محيسن الشمري6
محمد سلمان علي المشنوي7
حسام نواف عواض المطيري8
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حقق الفريق األول لأللعاب المائية:
بطولة اندية الرياض والمراكز والهيئات للسباحة	 
تحقيق السباح زيد السراج بطولة المملكة 2000م 	 

حقق فريق الشباب لأللعاب المائية:
بطولة مناطق الرياض للسباحة	 
بطولة اندية الرياض والمراكز والهيئات للسباحة	 
بطولة اندية الرياض والمراكز والهيئات للسباحة 	 

 
حقق فريق الناشئين لأللعاب المائية:

بطولة مناطق الرياض للسباحة	 
بطولة اندية الرياض والمراكز والهيئات للسباحة	 
بطولة المملكة للمياه المفتوحة	 

األلعاب المائية
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أسماء العبي فئة الشباب
لأللعاب المائية للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الدوسري1
فهد بدر ابراهيم السعيد2
عمر عبداهلل محمد العمرو3
طارق نزار محمد خليفه4
سيف نايف حسام الزهير5
عبداهلل عبدالعزيز سعد الرضيان6
ناصر مساعد ناصر اللهيم7
ماجد محمد صالح االطرم8
زياد عبدالرحمن حمود االطرم9

فهد عبدالهادي عبداهلل البلوي10
ناصر مبارك محمد الوعله11
علي سليمان علي الخلف12
  مروان خير الدين مروان العباسي13

أسماء العبي الفريق األول 
لأللعاب المائية للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
عبداهلل صالح محمد العبيد1
مشاري محمد صالح الغامدي2
صالح محمد صالح الغامدي3
عبدالرحمن علي عبدالرحمن اليابس4
احمد راشد سليمان الدويش5
فؤاد رمزي فؤاد حجازي6
محمد منصور محمد العتيبي7
خالد نزار محمد خليفه8
فيصل متعب نايف القحطاني9

سلطان منصور محمد العتيبي10
معاذ علي محمد السعوي11
عمار نزار محمد خليفه12
ابراهيم عبدالهادي عبداهلل البلوي13
مهند عبداهلل محمد الهويش14

أسماء العبي فئة البراعم
لأللعاب المائية للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
فهد سلطان فهد الحميدي1
ريان فادي صالح البحيران2
باسل ضيف اهلل عامر الغامدي3
عزام فهد ابراهيم البليطيح4
وائل عبداهلل عامر الغامدي5
فيصل سلطان حسن بن سعيد6

ابراهيم محمد ابراهيم الجيالني7
فهد مقرن عائش السلمي8
مؤيد مقرن عائش السلمي9

تركي فيصل احمد عيسي10
نايف احمد عقيلي الشيخي11
احمد ابراهيم احمد الزهراني12
ياسر احمد عقيلي الشيخي13
غسان احمد رضا بطيخ14
هتان احمد رضا بطيخ15

أسماء العبي فئة الناشئين
لأللعاب المائية للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد سالم محمد الفيفي1
فيصل سالم محمد الفيفي2
عبداهلل ناصر عبدالعزيز الدوسري3
ناصر سلطان ناصر المسعود4
فهد سلطان حسن بن سعيد5
زياد سعود سفر البقمي6
عبدالعزيز حسان محمد غويش7
عبدالعزيز خالد عثمان الحقيل8
عبدالعزيز تركي عبدالعزيز العيسي9

صالح فادي صالح البحيران10
ساري فادي صالح البحيران11
سليمان بدر ابراهيم السعيد12
الساري راكان عامر الهوشان13
عبدالرحمن مساعد ناصر اللهيم14
زيد فيصل معين السراج15
عبدالعزيز محمد عبدالملك ال الشيخ16
احمد محمد عبدالملك ال الشيخ17
نواف باسل صالح العمير18
احمد سليمان احمد صويلح19
عبداهلل اياد عبداهلل الثنيان20
يوسف اسامه محمد المطوع21
بالل عمار محمد القاوي22
عبدالعزيز عبدالهادي عبداهلل البلوي23
عماد عدنان علي الصبياني24
سيف زهران محسن الزهراني25
فهد منصور عمر ال عويقله26
عبدالسالم صالح يراح العنزي27
محمد ايمن عبدالرحمن السعيد28
ناصر فهد ابراهيم البليطيح29
عامر عبداهلل عامر الغامدي30
أحمد رائد عوض الغامدي31
ريان محمد عوض الغامدي32
باسم سالم عبداهلل المطيري33
سعد بدر محمد البواردي34
ريان عبداهلل غرم اهلل الغامدي35
سعد عبدالرحمن سند الدوسري36
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حقق الفريق األول لكرة الطاولة:
كاس االتحاد لكرة الطاولة	 
دوري الدرجة األولى لكرة الطاولة 	 

 
حقق فريق الناشئين لكرة الطاولة:

بطولة النخبة لكرة الطاولة 	 

كرة الطاولة
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أسماء العبي فئة الناشئين
لكرة الطاولة للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد لؤي خالد باسودان1
عبدالعزيز عبدالرحمن غديف القحطاني2
احمد سالم أحمد بالجون3
محمد انس محمد البواردي4
نايف شاكر هلل العتيبي5

أسماء العبي فئة الشباب
لكرة الطاولة للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
فهد بهجان محمد القرني1
سامي بهجان محمد القرني2
مهند سعد عبدالمحسن الرصيص3
عبداالاله طالل محمد زقرتي4
عبداهلل محمد علي الزهراني5
عبداهلل بدر عبداهلل الحماد6
نواف ماجد ابراهيم القاضي7
سلطان سلمان محمد السلطان8
مازن محمد الشالحي المطيري9

عبدالعزيز سلمان حسن بن سعيد10

أسماء العبي الفريق األول 
لكرة الطاولة للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
طارق محمدامين ابن عبدالفتاح جان1
منصور زينى محمد عالم2
تركي الفى حمد المطيري3
ريان سعد عبدالمحسن الرصيص4
رائد سعد عبدالمحسن الرصيص5
خالد حامد عبدالرحيم الحارثي6
وليد خالد الحميدي المطيري7

أسماء العبي فئة البراعم
لكرة الطاولة للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد صابر أحمد بالجون1
عبدالمجيد لؤي خالد باسودان2
يزن محمد دحيم المطيري3
عبدالرحمن شاكر هلل العتيبي4
فيصل نواف بن فهد المطيري5
عمار عبداهلل زحوم باجابر6
عزام عبداهلل زحوم باجابر7
عبدالعزيز سحمي منيف السبيعي8

أسماء العبي فئة األمل
لكرة الطاولة للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
نواف سلمان رزين المطيري1
مشاري حباب بن راشد المطيري2
فيصل سعيد ظافر الوادعي3
ظافر سعيد ظافر الوادعي4
تركي عبدالعزيز عواض المطيري5
محمد سحمي منيف السبيعي6
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حقق الفريق األول لالسكواش:

بطولة المملكة لالسكواش	 
بطولة المملكة المفتوحة لالسكواش	 
بطولة االتحاد لالسكواش 	 

 
حقق فريق الشباب لالسكواش:

بطولة منطقة الرياض أللعاب القوى	 
بطولة المملكة اللعاب القوى	 
ملتقى المملكة األول اللعاب القوى 	 

حقق فريق الناشئين لالسكواش:
االتحــاد 	  لــدرع  المملكــة  كاس بطولــة 

القــوى أللعــاب  الســعودي 
ملتقى المنطقة أللعاب القوى	 
بطولة منطقة الرياض أللعاب القوى 	 

 
حقق فريق البراعم لالسكواش:

بطولة منطقة الرياض أللعاب القوى	 
ملتقى المملكة األول اللعاب القوى	 
بطولة االتحاد لالسكواش	 

االسكواش
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أسماء العبي فئة الشباب
لالسكواش للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
عبداإلله ابراهيم احمد بورقه1
اسامه ناصر عيد العتيبي2
احمد ابراهيم احمد بورقه3
سعد عبدالرحمن سعد العتيبي4

أسماء العبي الفريق األول 
لالسكواش للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
احمد عبداهلل احمد ابورقه1
عبدالعزيز عبداهلل احمد ابورقه2
االمين محمد ناصر الحازمي3
عبدالرحمن عبداهلل احمد ابو رقه4
عبداهلل ابراهيم احمد بو رقه5
العابد محمد ناصر الحازمي6
ناصر محمد ناصر الحازمي7
عبدالمجيد ابراهيم احمد بورقه8
عيد ناصر عيد العتيبي9

بدر فهد محمد الشايقي10
احمد عبداهلل سالم الغامدي11

أسماء العبي فئة الناشئين
لالسكواش للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
خالد ابراهيم احمد بورقه1
رايد عايش عيد العتيبي2
ناصر عانش عيد العتيبي3
سعيد ظافر سعيد الورد4
وليد ظافر سعيد الورد5
عبدالجيد عبداهلل احمد المالكي6
عبدالعزيز عبداهلل احمد المالكي7
محمد ناصر عيد العتيبي8
محمد خضير محمد الخضير9

علي حسين بن عبدالمحسن بوهويد10
محمد خالد بن فيصل ألفي11
عبدالملك محمد شمس غندوره12
تيم عبدالهادي كمال حبش13
عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم العريج14
ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العريج15
فيصل احمد صالح الحريبي16
قصي عبدالهادي كمال حبش17
ليث عبدالهادي كمال حبش18
عبداهلل عبدالعزيز عبدالرحمن الركبان19
عبداهلل ايمن عبداهلل بن سعيد20
عبداهلل علي عبداهلل العمري21
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حقق فريق الشباب أللعاب القوى:
ملتقى المنطقة أللعاب القوى	 
بطولة منطقة الرياض أللعاب القوى	 
بطولة المملكة األول أللعاب القوى	 
بطولة المملكة أللعاب القوى 	 

 
حقق فريق الناشئين أللعاب القوى:

كأس بطولــة المملكــة لــدرع االتحــاد الســعودي 	 
أللعــاب القــوى

بطولة المملكة أللعاب القوى	 
بطولة منطقة الرياض أللعاب القوى	 

حقق فريق البراعم أللعاب القوى:
ملتقى المنطقة أللعاب القوى	 
بطولة منطقة الرياض أللعاب القوى	 
بطولة المملكة األول أللعاب القوى	 

ألعاب القوى
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أسماء العبي الفريق األول 
أللعاب القوى الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
ادريس عبدالعزيز ادريس هوساوي1
ماجد غازي مرزوق محمد2
ناصر حماد حمدان الطويرقي3
عبداهلل احمد عبداهلل مجرشي4
عبداهلل مطلق عبداهلل اللحيدان5
عباس عبداهلل حسن فال ته6
علي سعد علي الدرعان7
محمود حافظ ابراهيم ابراهيم8
علي سعيد علي الشهراني9

حسن ناصر مساوي دوشي10
عبداهلل احمد بكر ابكر11
عبدالرحمن فهيد حمود الشهراني12
ادريس عايل علي سفياني13
علي احمد علي الحربي14
وليد عبداهلل محمد الدوسري15
احمد فايز رحيم مرزوق16
سعود ابراهيم عتيق المولد17
محمد عبده حسن مسملي18
رائد خيراهلل عيد الجدعاني19
محمد عبداهلل علي هزازي20
علي سالم احمد حسين21
احمد ناصر مساوي دوشي22
حسين محمود علي مجرشي23
نايف حسن علي صديق24
معاذ علي احمد ال باللعفر25
رشيد ناصر راشد الدوسري26
احمد مهنا ابراهيم المرواني27
عبداهلل جبريل عقيل هزازي28
نواف سعيد محمد سعد29
مرعي محسن سعيد سفياني30
رياض يحيي حسن البيشي31
فيصل صالح احمد السقاء32
مشعل داود محمد كريري33
ابراهيم زيد حمد بن عضيب34
يحيي سليمان مفرح غزواني35
مصعب غازي مرزوق محمد36
انور عبداهلل مبارك الحقالن37
احمد علي موسى الخيبري38
عبدالعزيز بن سعيد بن عايض الزهرانى39

أسماء العبي فئة الشباب
أللعاب القوى للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
تيسير محمد تيسير محمد1
ياسر عوظه سعيد البيشي2
محمد سامي سعيد اليامي3
محمد شاكر مساعد العصيمي4
بندر عبدالعزيز محمد مجرشي5
سعد محمد بخيت مرزوق6
سلمان صالح محمد الدوسري7
سلمان عبداهلل فرج المقرن8
سعيد اسماعيل سعيد سالم9

عبداهلل علي احمد حسن10
طالل مسعود سعيد المطيري11
صالح خليل صالح السعد12
عبدالهادي سالم مسعود الهذلول13
محمد صقر صقر الدغيلبي14
يحي محمد يحي عبسي15
مسفر دحيم فالح الدوسري16
عبدالعزيز علي محمد شراحيلي17
يحيي ناصر يحيي صحفي18
عمران ابراهيم عمر برناوي19
عبداهلل عايل علي سقياني20
عبدالوهاب وليد عبدالوهاب خان21
خالد علي عبداهلل فقيهي22
رائد عبده احمد كريري23
سلطان سلمان راشد فرزان24
مشعل جمعان عبداهلل السبيعي25
سلطان علي جارى بكري26
يحي ناصر يحيى مجعدل27
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أسماء العبي فئة الناشئين
أللعاب القوى للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
مهند حسين حاضري مقافي1
عبدالمجيد يوسف علي غفيري2
عبدالعزيز محمد عبداهلل العمري3
صالح عمير حسين الهزاني4
عادل احمد يحي محنشي5
ريان عبداهلل عبدالرحمن الطريقي6
ثامر علي عبداهلل كريري7
عبدالهادي سعيد عبدالهادي الدوسري8
ابراهيم محمد ابراهيم العيقنه9

عبدالرحمن راشد علي المفرح10
نواف سالم مبارك اليامي11
متعب ناصر يحيي صفحي12
بدر ناجي صالح بن علي13
محمد سلطان معيض عنوطي14
سعود محمود علي مجرشي15
فيصل سلطان معيض عنوطي16
ناصر محمد ناصر البيشي17
محمد احمد محمد القفيدي18
ثامر سعيد علي القحطاني19
فهد محمد موسي ناصر20
باسل احمد عبدالمحيط المالكي21
فراس احمد علي سفياني22
محمد فيصل محمد القعود23
أنس محمد مرعي المدني24
عبدالعزيز عبداهلل احمد شراحيلي25
سعيد محمد سعيد ربيحان26
عبدالعزيز محمد سعيد ربيحان27
محمد ابراهيم عمر برناوي28
عبدالعزيز حمد برك الجابري29
مهند يحيى حسن الجيزاني30
سالم محمد سالم الشمري31
عبدالعزيز وليد سعد الفهيد32
أمير عبدالعزيز محمد مجرشي33
سلطان محمد فرج المقرن34
مبارك فهد سعد الروكان35
تركي علي يحي صران36
عبدالرحمن علي علي عريشي37
مشاري يحيى علي خواري38

أسماء العبي فئة البراعم
أللعاب القوى للموسم 

الرياضي ) 2021 - 2022م (
االسمم
طالل محمد موسى شراحيلي1
محمد سعد خليل حامظي2
احمد علي مرعي سعيد3
فيصل يوسف جبران الملحاوى4
ناصر مسلط بن ناصر السبيعي5
طالل نايف شوعي مجرشي6
عبدالعزيز غريب محمد علي سالمي7
محمد فرج ناصر الدوسري8
محمد احمد موسى شاره9

ريان شاكر داود العبداهلل10
يحيى عبده بن يحي مجرشي11
احمد يحيى احمد خلوفه12
عبداهلل مسعود سعد القحطاني13
فارس سعد علي الدرعان14
خالد محمد علي الماجد15
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البلياردو

أسماء العبي الفريق األول
للبلياردو للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
محمد سعيد محمد القحطاني1
مشاري عبدالمحسن بن محمد البقيلي2
خالد عبداهلل ضاوي العتيبي3
سعود كريم دهلوس الشمري4
احمد صالح سليمان القزالن5
ثامر مقحم مرزوق المطيري6
فهد ربيع محمد زياده7
صالح حمود صالح الغميز8

أسماء العبي فئة الناشئين
للبلياردو للموسم الرياضي

) 2021 - 2022م (
االسمم
ناصر حمود محمد المطيري1
محمد عبداهلل سليمان الغميز2
نواف محمد ناصر العجمي3
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أكاديمية النادي
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تأسســــت أكاديميــــة الهــــال فــــي أغســــطس  79
2019   فــــي فتــــرة الرئيــــس الحالــــي للنــــادي 

األستاذ فهــــد بــــن نافــــل.

فــي أكتوبــر 2019 تــم افتتــاح أول فــرع فــي 
شـــمال الريـــاض )مـدارس المملكـــة( ، وهي اآلن 

تمتلــك تســعة فــروع بالريــاض، تضــم أكثــر مــن 
“2300” العًبــا؛ باإلضافــة إلــى “83” متخصــص 
ــم  ــن ت ــي حي ــي، ف ــن اإلداري والفن ــن الجهازي م
افتتــاح أكاديميــة الهــال المجتمعيــة األولــى 
فــي شــهر يوليــو 2022م برعايــة شــريك النــادي 

ــز”. “جاه

أكاديمية الهالل
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تاريخ التصعيد االسمم
للنادي

2021بهيان بسام القحطاني 1

2020علي ناصر الشمراني 2

2020فهد سعد الحقباني 3

2020ريان مبارك شراحيلي 4

2020احمد محمد القرني 5

2021أسامة احمد القبي 6

2020أيوب فيصل الخالدي 7

2020خالد إبراهيم عبده 8

2021فواز محمد القرني 9

2021رعد علي الشمراني 10

2020على طالل الفيفي 11

2021فارس فالح الدوسري 12

2021محمد سعيد بن صمان13

2021تركي علي النجعي 14

2020ماجد فيحان العنزي 15

2021نواف سالم الدوسري16

2022فيصل خالد العبدالعزيز 17

2021عبدالمحسن مشهور الغميل 18

2021عادل صابر هبة عياش  19

2021إبراهيم عبداهلل النشيلي 20

2021محمد حسن مدخلي21

2021عبدالعزيز هبة جرموشي 22

2022صالح عبدالسالم السنيدي23

2021عبداهلل هزاع الزير24

2021عبداهلل خالد القحطاني 25

2022نواف بادي المطيري 26

2021عبدالعزيز سعود المبدل 27

2022مشاري محمد الشهراني 28

2021إبراهيم عبداهلل السليمان 29

2022اصيل سامي المعيرفي30

2022فيصل محمد الفهد 31

2022فهد تركي بن سريع 32

2022فهد متعب الرحيان 33

2022محمد ماجد مجرشي 34

2022عمار محمد الداوود35

2022عبدالعزيز محمد الخبراني 36

2022علي محمد الخبراني 37

2022سلمان عبيد بن لبده 38

2022تميم احمد الخالدي 39

2022علي عبداهلل حريصي40

2022سلطان فهد ال مطلق 41

2022عبدالملك عبداهلل االسمري 42

2022عثمان ثامر بن دهيش 43

2022عمر عبدالعزيز الحربي44

2022عبداهلل خالد الدوسري45

تاريخ التصعيد االسمم
للنادي

2022فهد رشيد الناشري 1

2022نواف سعد الخثالن 2

2022فهد رامي الظفيري 3

2022ريان علي السيد 4

2022عبدالغني احمد الحربي 5

2022نواف منصور التركي 6

2022ماجد معجب العتيبي 7

2021محمد عبداهلل القحطاني 8

2022نجم صالح العنزي 9

2022نايف عبدالعزيز العبيد10

2022محمد ثامر الدوسري 11

2022خالد معروف الصغير 12

2022سيف احمد عبداهلل 13

2022ناجي ذيب الصخابرة 14

2022جاسم محمد ال راكه 15

2022محمد سعد الدوسري 16

2022محمد سعد الشعيفي 17

2022راشد محمد المطرف 18

2022سيف سفوق الشمري19

2022نايف سعيد القحطاني 20

2022بسام علي ال صوان 21

2022سلمان فيصل العال 22

2022سيف ماهر العتيبي 23

2022الوليد فيصل المجلي 24

2022بدر منصور العضيب 25

2022بدر احمد عبداهلل 26

2020فهد وليد العليان27

2020عبداهلل محمد التمامي28

2020مهند محمد ممدوح 29

2020هذلول بدر الدوسري30

2020نايف بدر النويصر31

2020ناصر بدر النويصر32

2021محمد عايض الغامدي 45

مخرجات األكاديميات
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فروع أكاديمية الهالل

اليرموك
حي اليرموك )الشرق(الموقع
5 مالعبالمرافق

349 / 400 عضوعدد الالعبين
8الجهاز الفني

2الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

الحزم
حي الحزم )الجنوب(الموقع
1)11*11( 2)7*7(المرافق

340 / 400 عضوعدد الالعبين
8الجهاز الفني

3الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

مدارس
المملكة

حي الربيع )الشمال(الموقع
)11*11( )7*7(المرافق

600/600 عضوعدد الالعبين
10الجهاز الفني

3الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي
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النفل )مدارس ابن خلدون(
حي النفل )الشمال(الموقع
5 مالعب )5*5(المرافق

200 / 200 عضوعدد الالعبين
6الجهاز الفني

2الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

مدارس الملك فيصل
حي السفارات )الشمال والغرب(الموقع
)11*11( )7*7(المرافق

432 / 432 عضوعدد الالعبين
8الجهاز الفني

2الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

عرقة )مدارس ابن خلدون(

حي عرقة )الشمال والغرب(الموقع
5 مالعبالمرافق

349 / 400 عضوعدد الالعبين
8الجهاز الفني

2الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

فروع أكاديمية الهالل
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الياسمين للفتيات
)مدارس ابن خلدون(

حي الياسمين )الشمال(الموقع
4 مالعب )5*5(المرافق

90 /160 عضوعدد الالعبين
4الجهاز الفني

2الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

الريان )مدارس التربية 
النموذجية(

حي الريان )الشرق(الموقع
6 مالعب )5*5(المرافق

مفتوح التسجيلعدد الالعبين
7الجهاز الفني

2الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

القيروان )مدارس التربية 
النموذجية(

حي القيروان )الشمال(الموقع
 )7*7( )5*5(المرافق

مفتوح التسجيلعدد الالعبين
7الجهاز الفني

2الجهاز اإلداري
1الجهاز الطبي

فروع أكاديمية الهالل
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األنشطة التسويقية
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االهداف العامة
- التنوع في تســـويق منتجات النادي من خالل 

كافة المنصات 
- الوصـــول لكافة الفئـــات المســـتهدفة لكل 

منتج 
- زيادة مبيعات النادي للمتجر
- رفع عدد الحضور الجماهيري

النـــادي  أدوات  مـــن كافـــة  االســـتفادة   -
الملموسة والغير ملموســـة لتسويق المنتجات

الخطة المبدئية
تـــم تطويـــر ملـــف الخطـــة التســـويقية ليوم 
المبـــاراة حيـــث ضمـــت أكثـــر مـــن 40 حملة 
تســـويقية لزيادة الحضور الجماهيـــري، كما تم 
العمـــل على عـــدد مـــن الحمالت التســـويقية 
لكافـــة منتجـــات النـــادي وأنشـــطته التجارية 
والخيريـــة خـــالل الموســـم الرياضـــي 22/21.

تسويق منتجات النادي:
- أكاديمية الهالل: 

تـــم العمـــل علـــى عـــدة حمـــالت تســـويقية خـــالل 
الموســـم الرياضـــي 21/22. تنوعـــت الحمـــالت 
ـــة  ـــالت مختلف ـــاك 5 حم ـــت هن ـــويقية فكان التس
ــدة  ــات جديـ ــدد 5 أكاديميـ ــاح عـ ــويق افتتـ لتسـ
باإلضافـــة إلـــى حملـــة تســـويقية للمعســـكر 
الدولـــي ألول ألكاديميـــة نـــادي الهـــالل وجـــاري 
ــكر  ــويقية للمعسـ ــة التسـ ــى الخطـ ــل علـ العمـ
الدولـــي الثانـــي إلـــى مدينـــة برشـــلونة اإلســـبانية.

خطة التسويق للمنتجات والحضور الجماهيري
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نموذج خطة التسويق للحضور الجماهيري

- متجر نادي الهالل:

تـــم العمـــل علـــى عـــدد مـــن الحمـــالت التســـويقية 
والتخفيضـــات الموســـمية وفـــق جـــدول التقويـــم 
التســـويقي لأليـــام الوطنيـــة والعالميـــة وغيرهـــا.

- المنتجات الرقمية:

تـــم إعـــداد حملـــة تســـويقية باســـم “جوالـــك 
هاللـــي” للمنتجـــات الرقميـــة لرفـــع عوائـــد 
النـــادي مـــن خـــالل إصـــدار خلفيـــات جـــوال بقيمـــة 
ــة  ــى خلفيـ ــتري علـ ــا المشـ ــل فيهـ ــة يحصـ رمزيـ
ــق.  ــالها لصديـ ــوم بإرسـ ــمه أو يقـ ــوال باسـ الجـ
ــا مـــع تحقيـــق الهـــالل لبطولتـــي  وذلـــك تزامًنـ
ـــة دوري كأس  ـــيا وبطول ـــال آس كأس دوري أبط

األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان.

أهداف الموسم القادم:
1 - تطويـــر الخطـــة الموســـمية لتســـويق يـــوم 

ــات المباريـ

2 - استحداث منتجات جديدة وتسويقها

3 - تســـويق العالمـــة التجاريـــة الخاصـــة بنـــادي 
الهـــالل

4 - تطويـــر حســـابات نـــادي الهـــالل فـــي 
المنصـــات األقـــل تفاعـــل
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ملخص لمبيعات منتجات نادي الهالل

725,566 عملية منتجات المالبس

2300 مشترك

20,447 مشترك

341824 تذكرة

18 عضو

23 شاشة

عضوية أنا هاللي

الشاشات اإللكترونية

تذاكر المباريات

العضويات الذهبية

االشتراك في 
أكاديمية الهالل
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وسائل التواصل االجتماعي

عــّززت أرقــام الظهــور واالنطباعــات والتفاعــل 
التــي حّققتهــا حســابات النــادي فــي منصــات 
 2021 الســنة  خــالل  االجتماعــي  التواصــل 
- 2022 مــن زيــادة رقعــة وصــول العالمــة 

ــع ــات المجتم ــف فئ ــة؛ لمختل التجاري

 )3.59( تويتـــر  فـــي  الهـــالل  حقـــق  حيـــث 
ــبة  ــالل  2021 2022- بنس ــور خــ ــار ظهــ مليـ
نمــو تصــل إلــى ٪39 عــن الســنة الماضيــة، 
وحصــــد النــــادي تفاعــــاًل مــــن المتابعيــــن 
تجــــاوز )326( مليـــون بنســبة نمــو تصــل إلــى 
٪18 عــن الســنة الماضيــة، فيمـــا وصلــت عـــدد 
مرات ٕاعـــادة التغريد ٕالــــى ٔاكثــــر مــــن )9.80( 
مليــــون ٕاعــــادة تغريــــدة بنســبة نمو تصل إلى 
ــاوزت  ــا تجــ ــة، بينمــ ــنة الماضي ــن الس ٪37 ع
عــــدد مــــرات اإلعجــــاب حاجــــز )19( مليــــون 
ــادة بنســبة نمــو تصــل إلــى 52٪  ــاب بزي ٕاعجــ
عــن الســنة الماضيــة، وّحققــــت الوســــأيط 
مشـــاهدات تجـــاوزت )282( مليـون مشـاهدة 
بزيــادة بنســبة نمــو تصــل إلــى ٪24 عــن الســنة 

الماضيــة.

لحســــاب  الجــدد  المشــتركين  عــدد  وبلــغ 
الهــــالل فــــي منصــــة ”ســناب شــــات“ إلــــى 
ــالل  ــو %21 خ ــبة نم ــترك بنس ــف مش 400 أل
اإلجمــال  العــدد  ليصــل  الماضيــة  الســنة 
بعــــدد  مشــترك؛  مليــون  لـــ1.9  للمشــتركين 
مشــــاهدات مليونيــــة شــــهدت تفاعــاًل مــــن 

ــور. ــوى المنشــ ــع المحتــ ــن مــ المتابعيــ

3.59
مليار ظهور

326
مليون تفاعل

9.8
مليون إعادة تغريدة

282
مليون مشاهدة

1.9
مليون مشترك
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وسائل التواصل االجتماعي

ــر مــن  ــدد متابعــي “إنســتغرام” أكث وتجــاوز عــ
3.5 مليــون متابــع فــي حيــن كان عــدد زوار 
صفحــة الحســاب 17.8 مليــون زائــر بزيــادة 8.3 
مليــون زائــر بمعــدل %94 عــن الفتــرة المماثلــة 

مــن الســنة الماضيــة.
بلغ عدد المشــــتركين الجــــدد فــــي هــــذه 
السـنة 2021 - 2022 مـا يقـارب 185 ألف 
مشــــترك جديــد؛ ليصــل العــدد اإلجمالــي 
للمشــــتركين مــا يزيــد عــــن 1.64 مليــون، 
ــو فــــي ذات  وحصــــدت مقاطــــع الفيديــ
الســـنة 2021 - 2022 أكثـــر مـــن 67.7 
ــت  ــل فــــي وقــ ــاهدة تتمثــ ــون مشــ مليـ

مشــــاهدة يتجــــاوز 5.1 مليــــون ســاعة.

3.5
مليون عدد المتابعين

17.8
مليون زوار صفحة 

االنستغرام

67.7
مليون مشاهدة

5.1
مليون مشاهدة 

في الساعة

1.64
مليون مشترك
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ووصــــل عــدد المتابعيــن الجــدد فــي الســنة 
2021 – 2022  أكثـــر مـــن 283 ألـــف؛ بنســـبة 
نمـــو تصـــل إلـى 37 ٪ خـــالل السـنة الماضيـة؛ 
ليصـــل العــــدد اإلجمالــــي إلــى 772 ألــــف.. 
بينما تجاوز عــــدد متابعــــي محتــــوى الهـــالل 
عبــــر ”فيــــس بـــوك ” 9 مليـــون بنســبة 270% 
عــن الفتــرة المماثلــة مــن الســنة التي تســبقها 
ــاب 2  ــة الحس ــدد زوار صفح ــل عــ ــا وصـ ، كمـ

مليــــون و 200 ألــف زائــر.

ــك  ــة ”تيـ ــي منصـ ــالل فـ ــاب الهـ ــل حسـ أكمـ
ــث  ــينه، حيـ ــذ تدشـ ــنتين منـ ــة الس ــوك“ قرابـ ت
وصــل عــدد المتابعيــن الجــدد خـــالل هــــذا 
العــــام 538 ألــــف متابــــع، بنســـبة نمـو تصـل 
إلـــى 54 ٪خـــالل الســـنة الماضيـــة؛ ليصل عدد 
المتابعيــن إلــى أكثــر مــن مليــون متابع، فيمــــا 
31 مليـــون  الفيديوهـــات  حققــــت جميـــع 

ــاهدة. مشـ

2.2
مليون زائر الصفحة

31
مليون مشاهدة

1
مليون متابع

772
ألف عدد المتابعين

9
مشاهدة لصفحة 

الفيس بوك
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تدريب وتأهيل األسر المنتجة
ضمــن مبــادرة زعمــاء الميــدان.. دشــّنا بالتعــاون مــع جمعيــة أعمــال فعاليــات المبــادرة 
عبــر إقامــة ورش عمــل ودورات تدريبيــة للمســتفيدين مــن األســر المنتجــة؛ دعًمــا 
للمنتجــات الوطنيــة التــي تقدمهــا األســر بهــدف نقلهــم مــن مرحلــة االســتهالك إلــى 

اإلنتــاج، بمــا يعــزز مــن جــودة المنتجــات المحليــة. 

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

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

أبرز إنجازات النادي االجتماعية
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أكاديمية الهالل المجتمعية لكرة القدم

برنامج نمشي مع الهالل

برنامج تحقيق األمنيات

حملة “حنا لها”

ــتثماًرا  ــي واسـ ــادي االجتماعـ ــدور النـ ــيًخا لـ ترسـ
ــاريعه  ــد مشـ ــالل أحـ ــن خـ ــة مـ ــه التجاريـ لعالمتـ
ـــانية  ـــا اإلنس ـــة القضاي ـــي خدم ـــك ف ـــة وذل القائم
ــة  ــادرة “أكاديميـ ــالق مبـ ــم اطـ ــة، تـ واالجتماعيـ
الهـــالل المجتمعيـــة لكـــرة القـــدم”، والتـــي 
تهـــدف إلـــى إقامـــة أنشـــطة رياضيـــة وترفيهيـــة 
للمســـتفيدين بـــدون رســـوم، كمـــا تهـــدف إلـــى 
ــل  ــة وصقـ ــات الرياضيـ ــدرات والطاقـ ــة القـ تنميـ
المواهـــب وتشـــجيع المســـتفيدين علـــى ممارســـة 
الرياضـــة لتحســـين الصحـــة العامـــة لألشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة، ويأتـــي ذلـــك ضمـــن تحقيـــق 
مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030 ضمـــن 
ـــز ممارســـة  ـــاة مـــن خـــالل تعزي برنامـــج جـــودة الحي

األنشـــطة الرياضيـــة فـــي المجتمـــع وتطويـــر 
وتنويـــع فـــرص الترفيـــه لتلبيـــة احتياجـــات الســـكان.

أنشطة ومعسكرات دولية :
- معسكر برشلونة التدريبي )مارس ٢٠٢٢م(

- معسكر دبي التدريبي )مايو ٢٠٢٢م(

تحقيًقـــا لمســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030 
ضمـــن برنامـــج جـــودة الحيـــاة مـــن خـــالل تعزيـــز 
ممارســـة األنشـــطة الرياضيـــة فـــي المجتمـــع، تـــم 
إطـــالق مبـــادرة “نمشـــي مـــع الهـــالل”، والتـــي 

تهـــدف لتشـــجيع المجتمـــع علـــى ممارســـة رياضـــة 
المشـــي والرياضـــة داخـــل المجمعـــات التجاريـــة 
حيـــث يتـــم احتســـاب عـــدد الخطـــوات للمشـــتركين 

لتحقيـــق الرقـــم المطلـــوب.  

ـــادي  ـــات مشـــجعي ن ـــق أمني برنامـــج يقـــوم بتحقي
الهـــالل الســـعودي مـــن خـــالل التصويـــر مـــع 
ـــؤوس  ـــع الك ـــر م ـــق األول والتصوي ـــي الفري العب
وزيـــارة النـــادي وحضـــور المباريـــات، وخـــالل هـــذه 

ـــة. ـــق 11 أمني ـــم تحقي ـــنة ت الس

ويساعد برنامج تحقيق األمنيات في:
	 تسديد اإليجارات

	 سداد تنفيذ حكم قضائي
	 مساعدات مالية

ـــم 2000  ـــي تقدي ـــاهمت ف ـــام”، س ـــعودي “إطع ـــام الس ـــك الطع ـــع بن ـــاون م ـــا” بالتع ـــا له ـــة “حن حمل
ـــادي. ـــة بالن ـــؤولية االجتماعي ـــادرات المس ـــن مب ـــرد، ضم ـــا 3763 ف ـــارك فيه ـــة ش ـــلة غذائي س
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مؤسسة الهالل الخيرية

أنشــأت إدارة النــادي مؤسســة الهــالل الخيريــة فــي شــهر يوليــو مــن العــام الجــاري 
2022 م؛ لتتولــى العمــل الخيــري والتطوعــي الخــاص بالنــادي علــى نطــاق واســع 
فــي المملكــة مــن خــالل تخصيــص ميزانيــات ثابتــة للمؤسســة مــن إيــرادات النــادي 
وعائــدات الجماهيــر؛ ليكــون العمــل الخيــري تكاملًيا بيــن النادي وشــركاءه وجماهيره.

استدامة العمل الخيري للنادي على 
تعزيز أدوار النادي في المسؤولية االجتماعيةمستوى مؤسساتي

دعم مشروعات القطاع غير الربحيإشراك جماهير النادي في العمل الخيري

تنفيذ برامج اجتماعية وتعليمية 
وصحية وتطوعية

تعزيز التعاون مع الجمعيات المرخصة 
ذات االهتمام المشترك

تسهم مؤسسة الهالل الخيرية في:
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شراكات استثمارية

أبرز أنشطة العام:

شركة نادي الهالل االستثمارية تواصل الريادة

التوسع في المتاجر

عقود رعاية مع )فالورد، القدية، دخون، المطار، 
جورميه، بيرين، أي بي، باليهيرا(.

تمديد عقد رعاية
)مدارس ومستشفى المملكة(.

تنشيط وتفعيل الرياضات اإللكترونية التابعة 
لنادي الهالل

إطالق منتجات تجارية جديدة تستهدف 
دعم ريادة األعمالفئة الجماهير

تنشيط الجوانب اإلعالنية

تفعيل الحقوق التجارية

تأسيس مؤسسة نادي الهالل الخيرية التوسع في أكاديميات نادي الهالل تشغيل وإدارة مباريات النادي

تأسيس شركة أكاديميات نادي
الهالل الرياضية

اإلشراف على بيع التذاكر إدارة عالقة الشراكات التجارية
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