
نموذج طلب تفعيل نادي ريالي
Riyali Club Activation Request Form

:Nameاالسم:

University:الجامعة:

Major:التخصص:

College year:السنة الجامعية:

Tell Us About Yourself:أخبرنا نبذة عن نفسك:

?What is financial awareness in your opinionما هو الوعي المالي في رأيك؟

 Why do you want to activate Riyali Club in yourلماذا تريد تفعيل نادي ريالي في جامعتك؟
University?

ماهي خطتك لجعل النادي يصل ألكبر عدد من
الطالب؟

What is your plan to get the club to reach the largest
number of students?

1



نموذج الخطة المالية
Club Financial Plan Form

 ري88ال، لكن بعض٥٠٠٠لنادي ري88الي ميزاني88ة و هي 
األفكار المبدعة قد تتطلب ميزانية أكبر.

 اذكر لنا خطتك المالية لزيادة دخ8ل الن8ادي و لجع8ل
النادي يربح أكثر؟ 

)كن مبدع! ألنه اليوجد حدود لإلبداع ل8ك الحري8ة في
طريقة عرض الخطة(

: أحكام   و شروط
أن تكون جميع األفكار المطروح88ة متوافق88ة•

مع أنظمة الجامعة.
:التاليأن تشتمل الخطة على •

I.وصف الفكرة/األفكار المطروحة لزيادة
دخل النادي.

II..المتطلبات الالزمة لتنفيذ الفكرة/األفكار
III..الدخل المتوقع خالل مدة رئاسة النادي

Riyali  Club has a budget  of  5000 riyals,  but
some  creative  ideas  may  require  a  larger
budget. 
Tell us about your financial plan to increase the
income of the club and to make the club profit
more!
(Be  creative!  Because  there  are  no  limits  to
creativity,  you  have  freedom in  the  way  you
submit your plan)

Terms & Conditions:
• All proposed ideas must be compliant

with your university’s regulations.
• That  the  plan  must  include  the

following:
I. Description of the idea (s)  to increase

the income of the club.
II. Requirements for implementing the idea

/ ideas.
III. The expected income during the term

of presidency of the club.
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إرشادات لزيادة دخل النادي
Guideline for Ideas

ألعضاء ن88ادي ري88الي حري88ة اإلب88داع للتوص88ل ألفك88ار
مبتك8رة للزي8ادة من دخ8ل الن8ادي و لكن نق8ترح لكم
بعض األفكار ال88تي يمكن أن تس88اعدكم و تلهمكم و
بإمكانكم استخدامها لكن  تذكروا  ال حدود لإلبداع!  

: النادي    دخل لزيادة مقترحات
اض888888افة رس888888وم رمزي888888ة لحض888888ور•

الفعاليات/األنشطة.
تق888ديم بعض الخ888دمات لطالب الجامع888ة•

مقابل مبلغ رمزي.
بيع بعض األدوات و األعم8ال اليدوي88ة بهوب8ة•

ري88الي )قميص يحم88ل عب88ارات محف88زة -
تقويم بشعار ن88ادي ري88الي - أدوات مكتبي88ة..

قلم .. دفتر …(.

Riyali  Club  members  have  the  freedom  to
create innovative ideas to increase the income
of the club, but we suggest some ideas that
can  help  and  inspire  you  and  you  can  use
them,  but  remember  there  is  no  limit  to
creativity!

Suggestions to increase club income:
• Adding  a  nominal   fee  to  attend  the

events / activities.
• Providing  some  services  to  University

students for a nominal fee.
• Selling some tools and handicrafts with

Riyali  branding (a  shirt  with  motivating
phrases - a calendar with a Riyali club
logo  -  stationery  ...  a  pen  ...  a
notebook ...)
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أمثلة للمقترحات
Examples 
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