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اعتماد

مهند بن صالح العوفي سليمان بن صالح العساف صالح بن عبد هللا الخليفة

أمين عام النادي نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 

ماجد بن عبد هللا الدبيان عبد العزيز بن فهد الجاسر عبد هللا بن بطاح الخزي 

عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة  أمين الصندوق 

بالل بن صالح الخليفة صالح بن محمد العساف

الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة 



أهداف النادي

.المساهمة في إعداد المواطن الصالح ورعايته، واستثمار طاقته وابداعاته بما يخدم المصلحة العامة للدولة•

.جابا  ياالمشاركة في نشر األلعاب الرياضية التنافسية، والمشاركة في البرامج الرياضية المجتمعية بما يعود على صحة المواطن ومستواه التنافسي•

. اكتشاف وتنمية ا لمواهب الرياضية•

.المشاركة في المناسبات الوطنية واالجتماعية والثقافية للدولة•

.تهيئة الوسائل وتيسير السبل الستثمار أوقات فراغ األعضاء عن طريق إقامة األنشطة الرياضية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوره ونمائه•

.تعميق روح الوالء واالنتماء للوطن بين األعضاء، وإبراز قدراتهم ومهارتهم ومواهبهم المختلفة•

.تنظيم وتنفيذ دورات وندوات ونشاطات رياضية بما يسهم في خدمة المجتمع وتطوره ونمائه•

.تشجيع وتوثيق الصالت والعالقات مع األندية األخرى من خالل تباد الخبرات والنشرات الدورية معها، والمشاركة في نشاطاتها العامة•

.تشكيل لجان دائمه معاونه لتنظيم النشاطات الرياضية بهدف تنمية مواهب األعضاء واستثمار أوقات فراغهم•

.تشكيل الفرق الرياضية طبقا  لألنظمة واللوائح المعتمدة•

.التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة في كل من شأنه رفع المستوى الرياضي وفعيل االعمال التطوعية والشبابية•
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الهيكل التنظيمي

قسمإدارةمدير تنفيذي

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

لجنة االستثمار المراجعة الداخلية

الشؤون الماليةاالستثمار

الشؤون اإلدارية

الموارد البشرية

التشغيل والعمليات

الخدمات المساندة

المكافآتلجنة 

الجمعية العمومية

نائب رئيس مجلس 
أمين سر المجلساإلدارة

االتصال المؤسسي  
واالستثمار

المدير التنفيذي
لكرة القدم

التسويق

العالقات العامة

الفعاليات والمسؤولية 
االجتماعية

الفريق األول

الفئات السنية

االحتراف

عيادة كرة القدم

السكرتير التنفيذي

األلعاب المختلفة

االمتثال والمخاطر

الشؤون القانونية
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المهام والمسؤوليات

للوحدات التنظيمية
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:التاليةباالختصاصاتللناديالعموميةالجمعيةتتمتعالرياضيةلألنديةاألساسيةالالئحةمن(14)المادةحسبالجمعية العمومية

.األنديةالئحةفيالواردةاإلجراءاتوفقأدائه،عناإلدارةمجلسمناقشة1)

.األنديةالئحةفيالواردةاإلجراءاتوفقالنادي،إدارةمجلسوعضويةلرئاسةترشيحهمتممنعلىالتصويت2)

.(خارجيمدقق)للحساباتمراقبتعيينعلىالمصادقة3)

.عليهاالموافقةبطلبالرياضةلوزارةورفعهامسماه،أوالنادي،شعاربتغييرالمتعقلةالقراراتاتخاذ4)

.حيالهايلزمماواتخاذالنادي،إدارةمجلسقبلمنشأنهافيأبديوماالعموميةالجمعيةأعضاءاقتراحاتفيالنظر5)

.األنديةالئحةفيالمقررةاالحكاموفقالعضويةاسقاطأوتعليق6)
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مجلس اإلدارة
:التاليةاالختصاصاتالناديإدارةمجلسيمارسالرياضيةلألنديةاألساسيةالالئحةمن(23)المادةحسب

.والرياضيةوالماليةاإلدارية،الناديشؤونعلىاإلشراف1)

.للناديالعامةالسياسةإقرار2)

.وتعديلهاالصالحيات،ومصفوفةللناديةالداخليةاللوائحاعتماد3)

.المقبلةالماليةللسنةالناديميزانيةاعتماد4)

.الناديأهدافبتحقيقالكفيلةالسنويةالخططاعتماد5)

.اإلدارةلمجلسالسنويواإلداريوالماليالفنيالتقريراعتماد6)

..وإعفاؤهللناديالتنفيذيالرئيستعيين7)

.للناديالعموميةوالجمعيةالمجلسقراراتتنفيذفيالتنفيذيالرئيسأعمالمتابعة8)

.اختصاصاتهاوتحديدالمعاونة،واللجانالمؤقتة،واللجانالدائمة،اللجانتشكيل9)

.الناديعضويةإلىاالنضمامطلباتحيالالالزمالقراراتخاذ10)

.والالعبينواإلداريين،والفنيينوالعامليناألعضاءشكاوىفيالفصل11)

.العموميةالجمعيةاعمالجدولإعداد12)

.فيهجاءمابشأنالالزمةالقراراتواتخاذاإلداري،التنفيذيالرئيستقريرمناقشة13)

.الالزمةالقراراتواتخاذالميزانيةومشروعالختامي،والحسابالمالي،المديرتقريرمناقشة14)

الهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياضي



مجلس اإلدارة
.واإلداريوالمالي،الرياضي،التقريراعتماد14)

.العاديةوغيرالعاديةالعموميةالجمعيةاجتماعلعقدوالدعوةاالعداد15)

.بهاوااللتزامنشاطاتهافياالشتراكومتابعةلالتحادات،االنتساب16)

ماوفقالناديبنشاطاتالعالقةذاتوالهيئاتواالتحاداتالوزارةومؤتمراتوندواتاجتماعات،لحضورالناديممثلتسمية17)

.يخصهفيماكلالمعنيواالتحادالهيئةوتعليماتوقراراتلوائحتقرره

.برامجهافيبالمشاركةالمتعلقةالهيئةوتعليماتقراراتتنفيذحياليلزممااتخاذ18)

.(خارجيقانونيمحاسب)الحساباتمراقبتعيين19)

.عليهاالموافقةبطلبللوزارةورفعهااألندية،الئحةفينصلهايردلمالتيالعاجلةاألمورفيالمناسبالقراراتاتخاذ20)

.حيالهاالمناسبةالقراراتواتخاذاألعضاء،اقتراحاتدراسة21)

.حيالهاالمناسبةالقراراتواتخاذالمعاون،أوالمؤقتة،أوالدائمة،اللجانتقاريردراسة22)

.العموميةالجمعيةعلىلعرضهتمهيدا  ؛(الخارجيالقانونيالمحاسب)الحساباتمراقبتقريردراسة23)

ويتمالمستعجلة،األمورعلىمنهاللصرف–ريالالفأربعين-(40,000)عنتزيدالالتنفيذيللرئيسمستديمةسلفةصرف24)

.السلفةمبلغنفاذمنشهربعدسدادها

.القادمالعموميةالجمعيةاجتماعحتىالعضويةتعليق25)

.الناديعنمستقلةمعنويةبشخصيةاألكاديميةهذهتتمتعوالالمختصة،الجهةموافقةبعدللنادياكاديميةإنشاء26)
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رئيس مجلس اإلدارة

:التاليةاالختصاصاتاإلدارةمجلسرئيسيمارسالرياضيةلألنديةاألساسيةالالئحةمن(30)المادةحسب

.العموميةوالجمعيةالمجلس،اجتماعاترئاسة1)

.العاديةغيرلالجتماعاتالعموميةالجمعيةأوالمجلسدعوة2)

.االختصاصاتبعضفيالمجلسأعضاءمنأيأونائبه،تفويضاإلدارةمجلسلرئيسيجوز3)

نائب رئيس مجلس 

اإلدارة

مجلسالرئيساختصاصاتاإلدارةمجلسرئيسنائبيتولىالرياضيةلألنديةاألساسيةالالئحةمن(31)المادةحسب

.استقالتهأوغيابةحالفي
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أمين سر مجلس اإلدارة

.األعضاءجميعمنوتوقيعهاعنهالصادرةالقراراتوتوثيـقالمجلـساجتماعـاتمحاضـرإعداد1)

.الحاجةعندإليهاالرجوعلسهولةبذلكخاصةسـجالتفيالمجلساجتماعاتمحاضروحفظتنظيم2)

.بشأنهاالصادرةوالقراراتتوصياتهاومتابعةالمجلسعنالصادرةالتقاريرحفظ3)

.عملهمأداءفييحتاجونهاالتيوالمعلوماتبالتقاريرالمجلسأعضاءتزويد4)

.حيالهاالرأيألبداءعليهماالجتماعاتمحاضرمسودةوعرضلالجتماعاتالمجلسأعضاءدعوة5)
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المراجعة الداخلية
ماتالمعلووأنظمةالمحاسبيةاألنظمةتقييمخاللمنالماليالمراجعة

.عليهااالعتمادومدىالماليةوالتقارير

والماليةالرقابيةالضوابطمراجعةخاللمنااللتزاممراجعة1)

تمالتياألنظمةومالئمةجودةعلىللحكموالعملياتوالتشغيلية

والسياساتوالتشريعاتباألنظمةااللتزاممنللتأكدوضعها

.واإلجراءات

اءةكفمنللتأكد،الناديداخلالمختلفةللوظائفالشاملةالمراجعة2)

.الوظائفهذهومالئمةوفعالية

المتاحةالموارداستخداممدىوالتأكدلناديلاألداءفحصومراجعة3)

ةتالرسورؤيتهتحقيقمنتمكنهووفعالية،كفاءةأكثربطريقةيهلد

.ةوأهداف

فيالرأيوإبداءاإلدارية،والمسائلاألعمالوتقييمفحصومراجعة4)

.التوصياتوتقديمالحلولواقتراحاالستراتيجيةالقضايا

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية
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اللجنة التنفيذية

ياتوالميزانوالخططوالغاياتللنادياالستراتيجيةاألهدافمراجعة1)
.الناديأداءفاعليةلتعزيزواإلجراءاتوالسياسات

منلكلهتحقيقمدىلتحديددوريةبصورةالناديأداءمراقبة2)
.األجلوطويلةاألجلقصيرةاالستراتيجيةأهدافها

.الموضوعةالخططمعومقارنتهاالتشغيليةالنتائجاستعراض3)
.ومعنويةماديةحقوقمنالنادياستيفاءمتابعة4)
ةالخاصوالبرامجالخدماتبتقديمالخاصةواألنظمةاللوائحدراسة5)

.اإلدارةلمجلسالتوصياتورفعالرأيإبداءثمومنبالنادي
المرشحينوتقييموتصميماختيارفياإلدارةمجلسمساعدة6)

الرئيسذلكفيبمااإلدارة،مجلسوظائفلشغلالمحتملين
.التنفيذي

واالقساماإلداراتعمللتطويروالمقترحاتالتوصياتتقديم7)
.الناديفيالتنفيذيةوالوحدات

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

لجنة االستثمار المراجعة الداخلية

المكافآتلجنة 

مجلس اإلدارة

االستثمارلجنة 

وخططسياساتوضعفيللناديالتنفيذيةاإلدارةمشاركة1)
.الناديفياالستثمار

هاحيالالمرئياتوتقديمبالناديالخاصةاالستثمارخططمراجعة2)
.الالزمةالتقاريروأعداد

ديللنااالستثماريةوالخططالسياساتحيالبالتوصياتالرفع3)
.اإلدارةلمجلس

تالتحدياعلىوالوقوفالناديفياالستثماروحدةاعمالمتابعة4)
.ةاإلدارلمجلسورفعهابشأنهاالالزمةالتقاريروإعدادوالصعوبات

دادوإعاالستماراتإعادةأوالناديفيالجديدةاالستثماراتمتابعة5)
.اعليهللمصادقةاإلدارةلمجلسورفعهابشأنهاالالزمةالتقارير

بالنادياالستثماريةاألعمالأداءمراجعةلدوريةاجتماعاتعقد6)
.بشأنهاالالزمةالتقاريروإعداد

يفاالستثماروحدةعمللتطويروالمقترحاتالتوصياتتقديم7)
.النادي

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

لجنة االستثمار المراجعة الداخلية

المكافآتلجنة 

مجلس اإلدارة
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المكافآتلجنة 
المكافآتلمنحومنتظمةلمراجعةدوريةاجتماعاتعقد1)

.بشأنهاالالزمةوالتقاريرالمحاضروإعدادالناديلمنسوبي

فريةالاأللعابإنجازاتحسبواإلداريينالالعبينمكافآتتحديد2)

سياسةفيوالمحددالمخصصةالمكافآتحسبوالجماعية

.النادي

فيوالرياضاتاإلداراتوجميعالمصلحةأصحابرأياستطالع3)

بالمكافآتالخاصةالسياساتلتطويرالنادي

دىممنللتأكدمنسوبيمكافآتلسياساتالدوريةالمراجعة4)

.أهدافهاوتحقيقفاعليتها

ناديالمنسوبيبمكافآتالخاصةواللوائحالسياساتتطوير5)

.الالزمةالتقاريروإعدادالمراجعةضوءفي

ارةاإلدمجلسإلىالمكافآتسياساتحيالبالتوصياتالرفع6)

.عليهاللمصادقة

.الناديفيالمكافآتلجنةعمللتطويروالمقترحاتتقديم7)

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

لجنة االستثمار المراجعة الداخلية

المكافآتلجنة 

مجلس اإلدارة
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المراجعة الداخلية
وأنظمةالمحاسبيةاألنظمةتقييم:الماليةالمراجعة1)

.عليهااالعتمادومدىالماليةوالتقاريرالمعلومات

ليةوالتشغيوالماليةالرقابيةالضوابطمراجعة:االلتزاممراجعة2)

اوضعهتمالتياألنظمةومالئمةجودةعلىللحكموالعمليات

والسياساتوالتشريعاتباألنظمةااللتزاممنللتأكد

.واإلجراءات

داخلالمختلفةللوظائفالشاملةالمراجعة:التشغيليةالمراجعة3)

.الوظائفهذهومالئمةوفعاليةكفاءةمنللتأكد،النادي

المتاحةالموارديستخدمالناديانكإذامافحص:األداءمراجعة4)

قيقتحمنتمكنهاقتصادية،وفعاليةكفاءةأكثربطريقةيهلد

.ةوأهدافهرسالةورؤيته

اءوإبداإلدارية،والمسائلاألعمالوتقييمفحص:اإلدارةمراجعة5)

وتقديمالحلولواقتراحاالستراتيجيةالقضايافيالرأي

.التوصيات

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية



الرئيس التنفيذي
:التاليةاالختصاصاتالناديإدارةمجلسيمارسالرياضيةلألنديةاألساسيةالالئحةمن(33)المادةحسب

.اإلدارةمجلسقراراتومتابعةتنفيذ1)

بمالنادياباسمتبرمالتيواالتفاقياتاالستثماريةوالعقودالناديلمنسوبيالعملعقودذلكفيبماالعقودجميعتوقيع2)

.بهاالمخولالصالحياتوضمنبهاالمعمولواللوائحاألنظمةمعيتوافق

.للناديالماليالمديرتعيين3)

.المجلسعلىوعرضهالميزانيةمشروعإعدادفيالماليالمديرمعالمشاركة4)

.والشيكاتالصرفأوامرعلىالماليالمديرمعالتوقيع5)

.المجلسعلىوعرضهاالسنويةالعملوخطةواإلداريالفنيالتقريرإعداد6)

.والرسميةالقضائيةالجهاتأمامالناديتمثيل7)

.واإلداريةالفنيةالناديأعمالسيرعنسنويربعبشكلللمجلسدوريتقريرتقديم8)

.بالناديالخاصةوالمراسالتالمكاتباتعلىالتوقيع9)

.عليهللموافقةللوزارةورفعهالناديمقربهايوجدالتيبالمدينةالناديأموالفيهتودعالذيالبنكاختيار10)

.اإلدارةمجلسعلىالناديلعضويةاالنضمامطلباتعرض11)

.بشأنهاالمناسبالقرارالتخاذاإلدارةمجلسعلىوالشكاوىاالقتراحاتعرض12)

.والعامليناألعضاءوملفاتاإلداريةوالسجالتالناديختمحفظ13)

.المجلسأعمالجدولمشروعإعداد14)

الهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياضي



الهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياضي

االمتثال والمخاطر
تثالاالمتعزيزعلىتساعدالتيوالتشريعاتالسياساتوتطويرإعداد1)

.الناديفيومبادئه

ةباألنظموااللتزاماالمتثالمنتزيدوقائيةوإجراءاتآلياتتطوير2)

.والتشريعات

مالءمتهامدىمنوالتأكدوتقييمهاوإجراءاتهاالعملآلياتمراجعة3)

.لتطويرهاالمقترحاتوتقديموالتعليماتواللوائحلألنظمة

ثالاالمتعدمحاالتعنلإلبالغومحفزةآمنةاتصالوآلياتقنواتوضع4)

.الناديداخلوااللتزام

باألنظمةاالمتثاللعدمالتصحيحيةاإلجراءاتاتخاذمنالتأكد5)

.بالناديالتنفيذيةاإلداراتقبلمنوالتعليمات

ناديبالالتنفيذيةاإلداراتامتثالمدىمنللتأكددوريةمراجعاتإجراء6)

.بشأنهاالالزمةالتقاريروإعدادوالتشريعاتلألنظمة

يمبانفيالسالمةوإجراءاتالمخاطرعلىللوقوفتفتيشيةزيارات7)

.الناديومرافق

واعدداألخرىواألنديةالناديفيتقعالتيوالحوادثالمخاطررصد8)

.الناديمخاطروخطةالدراسات

.وتوثيقهاعليهاالمترتبةواالثاروالمخاطرالسالمةسجالتإعداد9)

.المتثالباالمتعلقةوالقضاياللمواضيعالرأيوإبداءاالستشارةتقديم10)

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية

يالسكرتير التنفيذ

األلعاب المختلفة

االمتثال والمخاطر

الشؤون القانونية



يالهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياض

الشؤون القانونية
.للناديالشاملةالقانونيةوالعملياتالسياساتتطوير1)

نظمةواألاللوائحتطبيقبشأنالقانونيةاالستشاراتتقديم2)

.والمطالباتوالتظلماتوالدعاوى

منلإلدارةتحالالتيالمواضيعفيالقانونيالرأيابداء3)

.التنفيذيالرئيس

الدعاوىفيغيرهااوالقضائيةالسلطةأمامالناديتمثيل4)

تقامالتيالدعاويعلىالردودوإعدادالنادي،ضدالمرفوعة

.المختصةالجهاتإلىورفعهاعليه

الجهاتمعالناديعلىالمرفوعةوالدعاويالقضايامتابعة5)

امإلتمالمطلوبةواألوراقالوثائقبكافةوتزويدهاالمختصة

.إجراءاتها

االمتثاللضمانالناديواتفاقياتعقودومراجعةإعداد6)

.بهاالمعمولواللوائحللقوانين

ورفعهاالناديبعملالصلةذاتاللوائحمشروعاتاقتراح7)

.التنفيذيللرئيس

تواالختصاصاوالمعلوماتالبياناتوتوثيقوتصنيفجمع8)

اناتبيقاعدةوإنشاءبالناديالصلةذاتوالقراراتوالتشريعات

.لهامتخصصة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية

يالسكرتير التنفيذ

األلعاب المختلفة

االمتثال والمخاطر

الشؤون القانونية



الهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياضي

األلعاب المختلفة
كرة)ةالمختلفباأللعابالناديلترخيصواإلجراءاتالمتطلباتجميعاستكمال1)

.هيئاتأووزاراتمنالمعنيةالجهاتلدى(...سلةكرةيد،كرةطائرة،

وقراراتوالتراخيصلعبةلكلالمطلوبةللوثائقالماليةالكلفتوفيرمتابعة2)

.الوثائقمنوغيرهاالتعيين

فيالمختلفةاأللعابللممارسةالالزمةوالتجهيزاتالمرافقتوفيرمتابعة3)

.استكمالهامنوالتأكدالنادي

ديةالووالمبارياتالمنافساتحولباأللعابالمعنيةاالتحاداتمعالتنسيق4)

.فرديةأوجماعيةاللعبةحسبالناديفيهايشاركالتي

ادوإعدومتابعتهاالبطوالتعلىللمنافسةالمختلفةاأللعابفرقتدريب5)

.بشأنهاالالزمةالتقارير

عالجةومالمختلفةاأللعابفيالفرقلجميعاإلداريةالمتطلباتكافةتوفير6)

.تواجههاالتيوالتحدياتالصعوبات

سهولةلالناديفيهايشاركالتياأللعابلكلوالوثائقالبياناتجميعتنظيم7)

.إجراءاتهاجميعومتابعةاليهاالرجوع

معوالتنسيقالمختلفةاأللعابمرافقجميعفيالسالمةشروطمنالتأكد8)

.الشأنبهذاالناديفيالمعنيةالجهات

واتخاذيبالنادبهاالمعمولواللوائحوالقواعدبالتمارينالالعبينالتزاممتابعة9)

.بشأنهاالالزمةاإلجراءات

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية

يالسكرتير التنفيذ

األلعاب المختلفة

االمتثال والمخاطر

الشؤون القانونية



الهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياضي

المدير التنفيذي لكرة 
القدم

تحقيقفيتساهمالتيواللوائحوالسياساتاإلجراءاتتنفيذ1)
.القدمكرةفيوالتشغيلاالستراتيجيةوخططهالناديأهدف

فيالقدمكرةفرقجميععلىالقدمكرةولوائحأنظمةتطبيق2)
.الشأنبهذاالخاصةالمستجداتومتابعةالنادي

رةكفيالمعتمدةالمهنيوالسلوكاللعبوقواعدمعاييرتطبيق3)
.فيهاالالعبينالتزاممدىمنوالتأكدومتابعتهاالقدم

توصياتالوتقديموتكاليفهماألجانبالالعبيناختيارفيالمشاركة4)
كافةومتابعةاإلدارةمجلسلرئيسورفعهاالشأنبهذاالالزمة

تالجهامعبالتنسيقالمختصةالجهاتمعبذلكالخاصةاإلجراءات
.الناديفيالمعنية

.بهاموالتزاتطبيقهاومتابعةومتطلباتهااالحترافأنظمةتطبيق5)
طلباتمتومراعاةالفئاتلجميعالتدريبيةوالبرامجاالختباراتإقامة6)

.فئاتهمومستوىأعمارهم
ارياتومبالمنافساتإلجراءالالزمةالمتطلباتكافةتوفيرمتابعة7)

.النادي
مندوالتأكالناديالقدمكرةلفرقوالمبارياتالمنافساتتنفيذ8)

يالتوالتحدياتالصعوباتومعالجةالمتطلباتجميعاستكمال
.اثنائهاالفرقتواجه

يةالودوالمبارياتالمنافساتحولالقدمكرةاتحادمعالتنسيق9)
.الناديفيهايشاركالتي

سهولةلالناديفيالقدمكرةللعبةوالوثائقالبياناتجميعتنظيم10)
.إجراءاتهاجميعومتابعةاليهاالرجوع

الناديفيالقدمكرةلالعبيناإلداريةالشؤونجميعمتابعة11)
وإنجازاتهممهامهمألداءالالزمةالمتطلباتجميعواستكمال
.الرياضية

هيزاتالتجمنوالتأكدالنادي،فيالقدمبكرةالخاصةالعيادةتوفير12)
.لتشغيلهاالالزمةواألدوات

القدمكرةلالعبينالصحيةالخدماتوتقديمالطبيةالفحوصاتإجراء13)
.وفهرستهاوتنظيمهالهمالطبيةالسجالتوإعداد

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة الداخلية

المدير التنفيذي
لكرة القدم

الفريق األول

الفئات السنية

االحتراف

عيادة كرة القدم

السكرتير التنفيذي

األلعاب المختلفة

االمتثال والمخاطر

الشؤون القانونية



الهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياضي

الخدمات المساندة

اليةالماإلجراءاتكافةواتخاذالمختلفةالمحاسبيةاألعمالكافةإدارة1)
ا   الناديفيالصندوقوإدارةوالتعليمات،واللوائحلألنظمةوفق 

.النقديةالتدفقاتومراقبة
الشراءعملياتتنفيذمنوالتأكدالشراءعملياتوإدارةتوجيه2)

.والخدماتواألجهزةوالمعداتالموادمناحتياجاتلتأمينبأكملها،
فيدةالمستوالجهاتالناديبينماالمبرمةبالعقوديتعلقماكلإدارة3)

.ونظاميامالياومراجعتهاوصياغةإعدادمن
طتخطيذلكفيبماالبشريةالمواردوأنشطةعملياتمختلفإدارة4)

والمزاياوالتعويضاتوالتطويرالبشريةالمواردوتنميةوإدارة
.المساندةوالخدمات

/دالمتعاق)الموظفينخدماتعملياتتنفيذومراقبةوإدارةتخطيط5)
.(المؤقت

للنادي،الداخليةاإللكترونيةالتطبيقاتوتطبيقوصيانةودعمتطوير6)
وتطوير،الداخليةالتحتيةوالبنيةالتقنيةالمنتجاتوتطبيقوتطوير
.للشركةوالخارجيةالداخليةالمواقعوإدارة

وتنظيمهاالناديإلىوالواردةالصادرةالخطاباتكافةتسجيل7)
.الحاجةعنداليهاالرجوعلسهولةوفهرستها

ومرافقالمبانيلجميعالالزمةواألدواتالتجهيزاتجميعتوفير8)
.الرياضيةالنادي

إلقامةالالزمةوالمتطلباتالتجهيزاتجميعاستكمالمنالتأكد9)
لهاالصيانةعملياتوإجراءالرياضيةالناديمرافقفيالمباريات
.دوريبشكل

الناديومرافقمبانيفيوالسالمةاالمنإجراءاتكافةاتخاذ10)
اإلجراءاتواتخاذادوريبشكلالسالمةشروطمنوالتأكدالرياضية
.بشأنهاالالزمة

للمبانيوالتشغيلوالسالمةباألمنالخاصةالسجالتتنظيم11)
.الناديفيالرياضيةوالمرافق

.الناديفيالرياضيةوالمرافقللمبانيالدوريةالصيانةإجراء12)
.الناديفيالرياضيةوالمرافقالمبانيأمنعلىالمحافظة13)

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة 
الداخلية

الشؤون المالية

الشؤون اإلدارية 
والتقنية

الموارد البشرية

التشغيل 
والعمليات

الخدمات المساندة

يالسكرتير التنفيذ

األلعاب المختلفة

االمتثال والمخاطر

الشؤون القانونية



الهيكل التنظيمي لنادي الخلود الرياضي

االتصال المؤسسي  
واالستثمار

ديالنايقيمهاالتياالجتماعيةوالفعالياتواألنشطةالبرامجاقترح1)
.الصالحيةصاحبمنواعتمادهالتنفيذهاالالزمةالخططوتقديم

.واالجتماعيةالوطنيةالمحافلفياالجتماعيةالفعالياتإقامة2)
نمالنادييقدمهاالتياالجتماعيةالمسؤوليةبرامجوتنفيذإقامة3)

.وغيرهاوالمنتدياتالمعارضوإقامةاإلغاثة
األهدافتحقيقفيتساهمالتياالستثماريةالخططإعداد4)

.للنادياالستراتيجية
الناديالمتاحةاالستثماريةوالمشروعاتالفرصعنالدراساتإعداد5)

.بشأنهاوالمقترحاتالتوصياتوتقديم
للنادياالستثماريةللمشروعاتاالقتصاديةالجدوىدراسةإعداد6)

.بشأنهاالالزمةالتوصياتوتقديم
ليالماوالعائدايراداتوزيادةالتطويروالمقترحاتالتوصياتتقديم7)

وممارساتونتائجالمؤشراتتقديمخاللمنللناديواالستثماري
.المقترحاتلهذه

وخدماتمنتجاتوتسويقترويجفيتساهمالتيالخططإعداد8)
االستراتيجيةاألهدافتحقيقفيللمساهمةالناديومباريات
.الناديتدعمالتيوااليرادات

تجاتبالمنيتعلقفيماالمنافسينحولومعلوماتبياناتقواعدإعداد9)
الترويجيةالحمالتفيواستثمارهاالنادييقدمهاالتيوالخدمات

.والمنافسة
جاتالمنتتسويقتواجهالتيالتحدياتعنوالبياناتالمعلوماتجمع10)

.بشأنهاالالزمةالتوصياتوتقديمالنادييقدمهاالتيوالخدمات
جميعومتابعةواستكمالالرعاةمعوالتنسيقالرعايةخططإعداد11)

الشؤونجميعوتنظيمالشأنبهذاالالزمةواإلجراءاتالمتطلبات
.المعنيةالجهاتمعبالتنسيقبالرعايةالخاصة

وتعزيزللناديوالخارجيالداخليالمستوىعلىالعالقاتتوطيد12)
الواستقبواالتصالاالعالموسائلخاللمنالجهاتجميعمعالتواصل

.للناديوالوفودالزوارجميع

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

المراجعة 
الداخلية

االستثمار

االتصال المؤسسي  
واالستثمار

التسويق

العالقات العامة

الفعاليات 
والمسؤولية 

االجتماعية

يالسكرتير التنفيذ

األلعاب المختلفة

االمتثال والمخاطر

الشؤون القانونية


