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كلمة سمو رئيس االتحاد

يتشرف االتحاد السعودي للرياضة للجميع بلعب دور هام 
في الحفاظ على صحة المجتمع السعودي، حيث نهدف 
بزيادة نسبة ممارسة النشاط البدني إلى 40٪ من سكان 
المملكـــة بحلول عام 2030، ووفًقا لذلـــك، يواصل فريق 
االتحاد الســـعودي للرياضة للجميع العمـــل على تفعيل 
المبادرات وحمالت التوعيـــة التي تهدف إلى زيادة حجم 
النشـــاط البدني والمشـــاركة المجتمعية، باإلضافة إلى 
تحفيز لغة الحوار في مختلف مجاالت الرياضة المجتمعية.

ســـعدنا بتجاوبكم الكبير مع مبادراتنا في االتحاد، السيما 
تطبيـــق الرياضـــة للجميـــع. نتطلـــع للمزيد مـــن التعزيز 

لممارسة األنشطة الرياضية في كافة أنحاء المملكة.

انضموا إلينا لالحتفال بنجاحات وطننا الغالي.

دمتم بصحة وعافية..

أخوكم، 

خالد بن الوليد
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كلمة المدير التنفيذي لالتحاد 

من أهم الدروس التي تعلمناها جميعًا خالل عام 2020 هو أهمية 
تكاتف مجتمعنا الغالي. ســــــواء كان ذلك عـــن بعد أو على أرض 
الواقع، حيـــث كان دعم عائالتنا وأصدقائنـــا وزمالئنا مهًما للغاية 

في العام الماضي.
 

كان وسيظل دور االتحاد السعودي للرياضة للجميع فعال لتقديم 
هذا الدعم، حيث كثفنا جهودنا لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة من 
خالل ممارســـة النشـــاط البدنـــي، وإطـــالق العديد مـــن البرامج 
والمبادرات لجميع فئات المجتمع، سواء خالل فترة الحجر الصحي 

وما بعدها.

وتحـــت مظلـــة وزارة الرياضـــة، وفي ظـــل قيمنـــا، القائمة على 
العزيمـــة والتمكين وااللتـــزام واإللهام والشـــمولية، قمنا بدعم 
جميع أفراد مجتمعنا وذلك للتوعية بممارســـة األنشطة الرياضية 
فـــي المملكة بطرق مبتكـــرة لتحقيق أحد أهـــداف رؤية المملكة 

2030 عبر برنامج جودة الحياة.

بالتعـــاون مع شـــركاء النجاح، والدعم المســـتمر للقطـــاع العام، 
وتفاعلكم القّيم، نتطلع للمزيد من النجاحات واإلنجازات في عام 
2021 مع اســـتمرارنا في خلق أســـلوب حياة صحي ومجتمع نشط 

في جميع أنحاء المملكة.

وتقبلوا مني فائق التقدير واالحترام، 
شيماء بنت صالح الحصيني
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الرؤيةالرؤية
بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة 

من خالل النشاط البدني.

المهمةالمهمة
بناء مجتمع صحي وحيوي عن 

طريق إلهام جميع أفراد المجتمع 
ليكونوا نشيطين بدنيًا، نقوم 
بذلك من خالل تطوير برامج 

رياضية وترفيهية شاملة 
ومستدامة.

القيمالقيم
العزيمة

الشمولية

التمكين

اإللهام

اإللتزام



أبرز اإلنجازات
لعام 2020
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تقديم العديد من البرامج 
االفتراضية والميدانية

شارك أكثر من

220 ألف
مشارك

أكثر من 

11 مليون 
مشاهدة على الموقع اإللكتروني

تسجيل أكثر من

2880
فرد في المجموعات الرياضية المجتمعية

10
برامج مدعومة من خالل

خدمة طلب الدعم

45%
من المجموعات الرياضية المجتمعية متاحة للسيدات

تقديم أول دوري كرة قدم 
مجتمعي للسيدات في المملكة

شارك أكثر من

24
فريق من 3 مناطق

أكثر من 

12
شراكة محلية وعالمية

تقديم العديد من البرامج والبطوالت 
المجتمعية لجميع فئات المجتمع

750
فريق مسجل

17.6ألف
العب مسجل

تعزيز ثقافة الرياضة من خالل 
حمالت على مستوى المملكة 

حيث وصلت ألكثر من

52 مليون
وصول للمنشورات

670%
زيادة المتابعين على انستغرام

أبرز اإلنجازات
لعام 2020



8

االستراتجية 

الصغار
ضمان تطبيق الصغار لتوصية منظمة الصحة 

العالمية الخاصة بتخصيص 60 دقيقة يوميا 
للنشاط البدني من خالل تقديم برامج داخل 

المدارس وخارجها.

U18

الشباب
إتاحة فرص الترفيه داخل الجامعة 

وخارجها، والترويج للجانب 
االجتماعي من النشاط البدني.

18-25

البالغون
تحفيز النشاط البدني في العمل 

ودعم البرامج المنزلية والمجتمعية.

كبار السن26-50
التوعية حول الفوائد الصحية 
للنشاط البدني وتقديم برامج 

مناسبة.

50+

طورنا استراتجية تتمحور حول المشاركين 
على مدار السنوات الخمس القادمة 



البرامج المجتمعية
وفئة الشباب
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قدمنا   مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي 
احتياجات جميع شرائح المجتمع

• مبادرة #تحرك_والعب
• مبادرة #معا_نتحرك

• النسخة الثانية لمبادرة 
#معا_نتحرك

• مهرجان اللياقة 
للسيدات

• المخيم الصيفي 
لألطفال

• النسخة الثالثة لمبادرة 
#معا_نتحرك

برامج
افتراضية  .1

• فعالية عسير البحرية
• يوم المغامرات بموسم 

حائل
• مسابقة ساندكالش 

للكروس فت
• أصدقاء حدائق جدة
• فعالية "كن نشط" 

األسبوعية 
• األيام الرياضية الوطنية 

للفتيات
• برنامج السباحة للمقيمين

فعاليات
2. ميدانية

البطوالت
الرياضية  .3

• دوري رابطة فرق األحياء 
لكرة القدم

• دوري كرة القدم المجتمعي 
للسيدات

• دوري األمير محمد بن 
سلمان للكريكت

• بطولة اليوم الوطني

الدعم المستمر للمجموعات4. 
الرياضية المجتمعية

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب
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بلغ العدد اإلجمالي لألعضاء أكثر من

151 ألف
مشارك

أكثر من

10مليارات
خطوة مقطوعة حتى اآلن

التأثير:

1مبادرة #تحرك_والعب
نظرة عامة

افتراضية تقدم حوافز لمحبي األلعاب االلكترونية للمشاركة في  مبادرة 
االتحاد  ِقبل  من  مشترك  بشكل  إطالقها  تم  التي  البدنية  النشاطات 
اإللكترونية  للرياضات  السعودي  واالتحاد  للجميع  للرياضة  السعودي 

والذهنية في أبريل 2020.

األسبوعية  التحديات  في  أدائهم  على  بناًء  جوائز  المشاركين  منح  تم 
والمشاركة في أنشطة مختلفة مثل تحدي المليار خطوة.

المجتمعية  الرياضية  والمجموعات  االتحادات  مشاركة  أيًضا  المبادرة  وشهدت 
التي صممت مسابقات رياضية مميزة لزيادة عروض البرنامج.

الواقع  أرض  على  أنشطة  تفعيل  مع   ،2021 عام  حتى  ممتد  نجاح  المبادرة  شهدت 
التي تمت استضافتها في ديسمبر.

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

مشاركة أكثر من

50
مجموعة رياضية مجتمعية و14 اتحاًدا



البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

مشاركون من

40
جنسية مختلفة

مشاركة  

40
مجموعة رياضية مجتمعية

التأثير:

تغطية إجمالي مسافة تبلغ 

44,850
كيلومتر

نظرة عامة
مارثوان  نصف  أو  كامًال  ماراثون  تشمل  أيام   10 لمدة  افتراضية  مبادرة 

للبالغين، باإلضافة إلى سباق لمسافة 10 كم لألطفال أقل من 15 سنة.

الجري في أي مكان، مع استخدام جهاز  أو  بالمشي  ُيسمح للمشاركين 
تتبع رقمي للياقة البدنية لتحميل البيانات ولقطات الشاشة إلى منصة 

نتائج السباق.

مبادرة #معا_نتحرك 1

12

17 يوليو - 26 يوليو

إجمالي المشاركين 

2626
فرًدا

بلغت نسبة المشاركين اإلناث 

32%



13 سبتمبر - 13 أكتوبر

التأثير:

1النسخة الثانية لمبادرة #معا_نتحرك

13

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
"مًعا  مبادرة  متابعة  في  نايكي  شركة  مع  للجميع  الرياضة  اتحاد  تعاون 

نتحرك" الناجحة وإطالق مبادرة افتراضية تشمل أربع تحديات اسبوعية.

حفز التحدي المشاركين على إتمام مسافة تبلغ 90 كم لالحتفال بالذكرى 
التسعين لليوم الوطني للملكة العربية السعودية على مدار أربعة أسابيع.

إجمالي المشاركين 

1931
فرًدا

مشاركة  

11
مجموعة رياضية مجتمعية

بلغت نسبة المشاركين اإلناث 

25%
مشاركون من

40
جنسية مختلفة
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11 يونيو - 13 يونيو

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب مهرجان اللياقة للسيدات 1

التأثير:

بلغت المشاهدات 

نظرة عامة
شمل المهرجان جلسات رياضية ألفضل المدربات في المناطق 

وعروض الطهي الصحي التي يقدمها طهاة مشهورات لمدة 3 
أيام حيث تم عرض مقاطع فيديو عبر اإلنترنت عن مواضيع متنوعة 

على موقع يوتيوب وموقع إلكتروني مخصص.

باإلضافة إلى نشر مناقشات عن الرياضات واللياقة البدنية، حيث تم 
للرياضة  األمهات  أداء  حول  األفكار  من  للعديد  المشاركات  تداول 

والعوائق التي تواجهها السيدات.

4414



التأثير:

1المخيم الصيفي لألطفال

15

 9 أغسطس - 20 أغسطس

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
قدم االتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع منصة "مونفيم"، دورات 
لياقة افتراضية مجانية عبر االنترنت لألطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة.  

ضم البرنامج سلسلة تحتوي على 10 جلسات تدريبية مسجلة مسبًقا (مدة 
كل واحدة منها 20 دقيقة) متاحة عبر اإلنترنت، وضمت محتوى متنوًعا من 

التمارين الممتعة والسهلة التي يمكن لألطفال ممارستها داخل المنزل.

بلغ عدد المشاهدين  •

562



التأثير:

تغطية المشاركين لمسافة تزيد عن

25,000
 كم

16

3 نوفمبر - 14 نوفمبر

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

إجمالي المشاركين أكثر من

1200
فرد

النسخة الثالثة لمبادرة #معا_نتحرك 1

نظرة عامة
النسخة الثالثة من مبادرة #معا_نتحرك عبارة عن فعالية جري/مشي 

افتراضي يمكن للمشاركين تنفيذه في أي مكان. 

ُنظمت الفعالية بالتعاون مع شركة "نوفو نورديسك" وسفارة مملكة 
لمرض  العالمي  اليوم  في  السكري  بمرض  الوعي  لزيادة  الدنمارك 

السكري لمدة 11 يوم. تم تحدي البالغين على المشي أو الجري لمسافة 
21.1 كم، بينما تم تحدي الصغار على المشي أو الجري لمسافة 14 كم.



2 يناير - 19يناير

2فعالية عسير البحرية

17

التأثير:

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
الفعالية األولى من نوعها في منطقة عسير، والتي استهدفت الترويج 

للواجهة البحرية الجديدة لمدة 17 يوم. 

أتاحت الفعالية للمشاركين تجربة أكثر من 25 نشاًطا مختلًفا لضمان  حيث 
األثقال  ورفع  الرماية  مثل  الفئات  لجميع  العروض  من  عدد  أكبر  تقديم 
وفنون الدفاع عن النفس، باإلضافة إلى المبارزة والتنس وكرة السلة والكرة 
الرياضية  الدراجات وأنشطة الفروسية واأللعاب  الطائرة وكرة القدم وركوب 

الممتعة لألطفال.

أكثر من 

42 ألف 
مشارك

بلغت نسبة المشاركين اإلناث 

23%



البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

18

يوم المغامرات
بموسم حائل 2

التأثير:

إجمالي عدد المشاركين

 6338

6 فبراير - 8 فبراير

نظرة عامة
في  أيام   3 مدتها  فعالية  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  نظم 

منتزه األمير سعود بن عبد المحسن في حائل، بالتعاون مع موسم 
حائل لتقديم مزيد من العروض للعائالت.

شارك العديد من المجموعات الرياضية المجتمعية واالتحادات الرياضية 
الفرص  إتاحة  لضمان  رياضًيا  نشاًطا   45 من  أكثر  الفعالية  ضمت  حيث 

لجميع فئات المجتمع، مثل الرماية والجودو وغيرها.

بلغت نسبة المشاركين اإلناث 

64%



21 فبراير - 22 فبراير

مسابقة ساندكالش
2للكروس فت

19

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
للكروس  كالش  ساند  مسابقة  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  رعى 

فت في الرياض.  

العرب  الرياضيين  جميع  مشاركة  أمام  أبوابها  العام  هذا  المسابقة  فتحت   
والرياضيين بدول مجلس التعاون الخليجي، كما ُأتيحت مشاركة اإلناث ألول مرة.

لتشمل  النهائيات  توسيع  تم   ،2019 عام  في  كالش  الساند  لشعبية  نظًرا 
مشاركات أكبر في عام 2020.

التأثير:
أكثر من 

110
مشارك

بلغت نسبة
المشاركين اإلناث 

35%
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البرامج المجتمعية
وفئة الشباب 2 أصدقاء حدائق جدة

التأثير:
تم توزيع المعدات على

500
طفل

قدم 

30
متطوًعا في توزيع الحقائب  

 16 أكتوبر - 17 أكتوبر

نظرة عامة
حدائق  أصدقاء  جمعية  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  شارك 
جدة لتقديم برنامج توزيع المعدات الرياضية عند العودة للمدارس 
لألطفال، لتشجيع النشاط البدني والترويج ألسلوب الحياة الصحي 

على مدار يومين.

تحتوي الحقائب على مجموعة متنوعة من العناصر الرياضية مثل 
كرة قدم وكرة سلة وحبل قفز وعلبة ماء وكمامة وغيرها. 



فعالية "كن نشط"
2األسبوعية 

21

التأثير:

4800
مشارك 

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
فعالية أسبوعية عقدت كل يوم ثالثاء في مدينة الملك عبد هللا الرياضية 

في جدة.

في  لهم  مستدامة  ترفيه  فرص  وأتاحت  المجتمع  فئات  جميع  استهدفت 
مجموعة متنوعة من األنشطة مجاًنا.

المشاركين  لتشجيع  المحلية  المجتمعية  الرياضية  المجموعات  شاركت  حيث 
لالنضمام إلى الفعالية.
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البرامج المجتمعية
وفئة الشباب األيام الرياضية

الوطنية للفتيات 2

أكثر من

19,000
مشارك

شاركت أكثر من 

490
مدرسة

تم تدريب أكثر من 

1780
معلمة رياضة بدنية

التأثير:

فبراير – مارس 2020

نظرة عامة
جدة،  الخبر،  أبها،  الرياض،  مدن:  خمسة  في  البرنامج  تفعيل  تم 
في  الطالبات  لدى  الرياضية  الثقافة  لتعزيز  الشمالية  المنطقة 

مرحلة التمهيدي.



2برنامج السباحة للمقيمين

23

التأثير:

مشارًكا كل أسبوع
37

شارك

56
متطوع 

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
رايز  مانتا  السباحة  فريق  مع  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  نظم 
 25 في  الرياض  في  المقيمين  للشباب  سباحة  برنامج  الستضافة 

سبتمبر و 23 أكتوبر و 27 نوفمبر. 

تم تدريب عدد كبير من المتطوعين على إجراء فعاليات مماثلة مستقبًال 
.(FINA) من قبل االتحاد الدولي للسباحة

عاًما،   18 إلى   7 بين  أعمارهم  تتراوح  مختلفة،  جنسية   16 المشاركون  مّثل 
وتنافسوا في مجموعة متنوعة من السباقات عبر الدورات الثالث.
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البرامج المجتمعية
وفئة الشباب دوري رابطة فرق األحياء

لكرة القدم 3

سبتمبر – ديسمبر 2020

نظرة عامة
األحياء  فرق  رابطة  دوري  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  دعم 

لكرة القدم لتقديم أكبر دوري كرة قدم للهواة في المنطقة. 

كانت المسابقة عبارة عن دوري لتحديد الفرق المتصدرة في كل 
منطقة، ثم بعد ذلك تحديد البطل الوطني. 

الدوري مخصص لفئة الذكور من سن 16 إلى 35 عاًما.

التأثير:
أكثر من

575
 فريق

أكثر من

16,400
العب



17 نوفمبر - ديسمبر 17

دوري كرة القدم
3المجتمعي للسيدات
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التأثير:

24
فريق مشارك

مشاركة أكثر من

600
العبة

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
لعب  المملكة،  في  للسيدات  مجتمعي  قدم  كرة  دوري  أول  إطالق  تم 

الدوري في 3 مناطق، الرياض والدمام وجدة. 

جميع  أن  حيث  والتنافس،  للمشاركة  للسيدات  فرصة  الدوري  شّكل 
الالعبات والمبادرات والحكام والطاقم الفني كانوا من السيدات.

كان  حيث  فأكثر  عاًما   17 سن  من  لالعبات  متاح  الدوري  في  التسجيل  كان 
بإمكانهم التسجيل كفريق أو بشكل فردي ويتشكل كل فريق من 9 العبات.

عمل االتحاد السعودي للرياضة للجميع أيًضا على تطوير وتعزيز دور المرأة في 
الرياضة من خالل توفير تدريب الحكام المبتدئات.



دوري األمير محمد بن سلمان
للكريكت 3
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التأثير:
أكثر من

3350
 مشارك

يناير 2020

البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

نظرة عامة
البشرية  الموارد  وزارة  مع  بالتعاون  الكريكت  دوري  تنظيم  تم 

والتنمية االجتماعية، باإلضافة إلى اتحادات الكريكت المحلية.

الهدف الرئيسي: رفع نسبة ممارسة األنشطة الرياضية للمقيمين 
داخل المملكة.

أكثر من

251
 فريق



104
فريق

718
العب

التأثير:
بطولة الشباب

أقل من 16 سنة: 
بطولة البالغين
أكبر من 35 سنة

76
فريق

497
العب
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3 بطولة اليوم الوطني
البرامج المجتمعية

وفئة الشباب

نظرة عامة
أقام االتحاد السعودي للرياضة للجميع بطولتي كرة قدم للهواة 

للشباب أقل من 16 سنة، وأكبر من 35 سنة.

للمشاركة  العمرية  الفئات  لهذه  الفرص  إلتاحة  البطولتان  ُأقيمت 
في الرياضة األكثر شعبية في المملكة.
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البرامج المجتمعية
وفئة الشباب

واصل االتحاد السعودي للرياضة للجميع دعم المجموعات الرياضية 
المجتمعية من خالل المساعدة في الخدمات اللوجستية والتصاريح. 
الدعم من خالل االستراتيجية  عمل االتحاد على تعزيز وتسهيل هذا 

الرقمية لالتحاد. عمل االتحاد هذه السنة على كال من:

• تطوير منصة رقمية جديدة لتسهيل عملية التسجيل بالمجموعات 
الرياضة المجتمعية.

• دعم المجموعات الرياضية المجتمعية في زيادة الترويج ألحداثها 
تطبيق  خالل  من  ممكنة  مشاركة  أكبر  الى  للوصول  وبرامجها 
والموقع  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  للجميع،  للرياضة  االتحاد 

اإللكتروني، وغيرها.

الدعم المستمر للمجموعات4
الرياضية المجتمعية



التسويق والتواصل
والتحول الرقمي
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التسويق والتواصل 
والتحول الرقمي

2. الحمالت
• #بيتك_ناديك

• #حركتك_صدقتك
• #مشينا_لقدام

#حركتـك_صدقتك

1. الموقع اإللكتروني 
وتطبيق الهواتف 

الذكية

3. وسائل التواصل 
االجتماعي

تقرير
اإلنجازات الرقمية
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الموقع اإللكتروني
1وتطبيق الهاتف

تم اطالقها في مارس 2020منصة الحياة الصحية

منصة غنية تركز على جعل الصحة في متناول الجميع، حيث تشمل منصة 
التغذية  وخيارات  واألنشطة،  البدنية  اللياقة  عن  مواضيع  الصحية  الحياة 
حياة  أسلوب  كيفية  حول  االقتراحات  من  والمزيد  الصحية،  والمعلومات 

صحي ونشط.

تم اطالقها في مارس 2020خدمة طلب الدعم

الرياضية  المجموعات  نجاحات  لتسهيل  الدعم  طلب  منصة  تفعيل  تم 
يسمح  مما  المحلي  الرياضي  االقتصاد  في  والمساهمة  المجتمعية 
باالستمتاع بعمليات  الصغيرة والمتوسطة  الناشئة والشركات  للشركات 
تأمين  في  المساعدة  الدعم  مجاالت  تشمل  للفعاليات.  أسهل  تخطيط 

التصاريح وتسهيالت الحجز ودعم التسويق.

تم اطالقه في يوليو 2020تطبيق الرياضة للجميع

أطلق االتحاد السعودي للرياضة للجميع أول تطبيق للهواتف الذكية عبر 
وإدارة  إنشاء  من  المستخدمين  مكن  حيث   .iOS و  أندرويد  منصات 
الجماهير  ودعوة  فعاليات،  وإنشاء  المجتمعية،  الرياضية  المجموعات 
لتشجيع المشاركة الجماعية، واكتشاف مجموعات رياضية مجتمعية أخرى 

بخيارات بحث مفيدة.

• انطالق برنامج المكافآت (نوفمبر 2020) يتيح برنامج المكافآت للمستخدمين 
جمع النقاط من خالل أداء أنشطة مختلفة على تطبيق الرياضة للجميع. 
كلما تم اكتساب المزيد من النقاط، ارتفع ترتيب المستخدم في التطبيق، 

إضافة إلى مجموعة واسعة من الجوائز المختلفة.

تقرير
اإلنجازات الرقمية



التأثير:

2#بيتك_ناديك

خالل فترة الحجر الصحي كان هدف االتحاد السعودي للرياضة للجميع من حملة بيتك 
فترة  خالل  لياقتهم  على  والحفاظ  النشاط  على  المجتمع  تشجيع  شقين:  ذو  ناديك 
العربية  المملكة  أنحاء  جميع  في  المجتمع  مع  التواصل  وكذلك  المنزل،  في  الحجر 
مع  يومية  تفاعالت  #بيتك_ناديك  حملة  شاهدت  الجميع.  لتحفيز  السعودية 

المجموعات الرياضية المجتمعية واألفراد في جميع أنحاء المملكة عبر اإلنترنت.

تضمنت مراحل الحملة ما يلي:

تقديم خمسة مدربين رسميين من #بيتك_ناديك لتدريب المجتمع عبر اإلنترنت تحت   •
هاشتاق الحملة.

تعاون االتحاد السعودي للرياضة للجميع مع االتحاد الرياضي للجامعات السعودية   •
إلطالق تحدي #بيتك_ناديك لطالب الجامعات في جميع أنحاء المملكة.

تم إنشاء برنامج تحفيزي ألعضاء فريق عمل االتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث   •
تم تطويره لتحسين صحة الموظفين.

كان تحٍد شهد مشاركة 14 جهة من القطاعين العام والخاص.  •
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تم اطالقها في مارس 2020
تقرير

اإلنجازات الرقمية

أكثر من

52 مليون
وصول للمنشور

أكثر من

3 مليون
تفاعل



2
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التأثير:

#حركتك_صدقتك
تم اطالقها في سبتمبر 2020

رمضان  شهر  نهاية  بنجاح  فعاليتها  #حركتك_صدقتك  مبادرة  اختتمت 
المبادرة  هذه  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  أطلق  أن  بعد  المبارك، 
في بداية الشهر الفضيل من أجل تحقيق هدفين تمثال في تشجيع افراد 
المجتمع على ممارسة الرياضة من المنزل والحفاظ على صحتهم خالل 
إلى  الوصول  أجل  من  الرياضية  انشطتهم  لتسجيل  ودعوتهم  رمضان 
الخيرية  التبرعات لصالح جمعية إطعام  الثاني وهو جمع  الهدف  تحقيق 

مقابل األنشطة الرياضية التي تم تسجيلها.

تقرير
اإلنجازات الرقمية

أكثر من

5500
مشارك



2#مشينا_لقدام

أطلق االتحاد السعودي للرياضة للجميع المبادرة الوطنية
#مشينا_لقدام بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في 23 سبتمبر، 

داعيًا المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء المملكة إلى 
التفاعل مع أنشطة هذه المبادرة الصحية والرياضية على 

هاشتاق المبادرة والتي تتضمن الجري والمشي من أجل التعبير 
عن حبهم للوطن الغالي، ومساعدة المملكة في الجهود التي 

تبذلها لبناء مستقبل صحي ونشط.
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التأثير:

تم اطالقها في سبتمبر 2020
تقرير

اإلنجازات الرقمية

أكثر من

8000
مشارك



3
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التأثير:

15 ألف
تحميل للتطبيق

4 مليون
تفاعل على الموقع

9 آالف
مشترك في النشرة اإلخبارية

75.8 ألف
إجمالي المتابعين على

وسائل التواصل االجتماعي

11.5 مليون
مشاهدات صفحات المواقع

تقرير
اإلنجازات الرقمية تقرير اإلنجازات الرقمية



الشراكات
الدولية والمحلية



شركاؤنا
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الشراكات
الدولية والمحلية



الجوازات، االتحاد السعودي للرياضات
اإللكترونية والذهنية، نوفو نوردسك

2

المديرية العامة للجوازات

للجوازات  العامة  والمديرية  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  وّقعا 
الجوازات.  معهد  في  والمدربين  الرياضية  البرامج  لتطوير  تعاون  اتفاقية 
ِقبل االتحاد في  رياضية من  كما مكنت االتفاقية من استضافة فعاليات 

منشآت المديرية العامة للجوازات.

نوفو نوردسك

لرعاية  شراكة  نوردسك  ونوفو  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  وّقعا 
سعت  حيث  #مًعا_نتحرك  االفتراضي  الماراثون  من  الثالثة  النسخة 
السكري،  بمرض  المتعلقة  الرئيسية  القضايا  على  التركيز  إلى  الشراكة 

والتشجيع للوقاية من المرض والتعامل معه.

االتحاد السعودي للرياضات 
اإللكترونية والذهنية

#تحرك_والعب هي مبادرة وبطولة وطنية األولى من نوعها عبر تعاون 
السعودي  واالتحاد  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  بين  مشترك 
المنزل  في  الرياضي  النشاط  بين  تجمع  والذهنية،  اإللكترونية  للرياضات 
واأللعاب اإللكترونية بهدف تحفيز المشاركين لممارسة األنشطة الرياضية.
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تم التوقيع
في يناير 2020

تم التوقيع
في أكتوبر 2020

تم التوقيع
في يونيو 2020

الشراكات
الدولية والمحلية



الشراكات
الدولية والمحلية

مع  مشترك  تعاون  اتفاقية  للجميع  للرياضة  السعودي  االتحاد  وّقع 
النواحي االستراتيجية.  العديد من  تتناول فيها  العالمية  الصحة  منظمة 
االتحاد  سيسعى  االتفاقية،  رسمتها  التي  التعاون  أوجه  وبحسب 
السعودي للرياضة للجميع الستضافة فعالية "من األقوال إلى األفعال" 
على  اجتماع  تنظيم  إمكانية  إلى  إضافًة  الرياض،  مدينة  في  العالمية 
الرياضة  مجال  في  الخبراء  من  نخبة  يضم  دولي  أو  اقليمي  مستوى 
للجميع. وتهدف اتفاقية التعاون بشكل أساسي إلى ضمان إدراج االتحاد 
ممارسة  لتحفيز  العالمي  المسار  في  للجميع  للرياضة  السعودي 

األنشطة البدنية بشكل أكبر.

منظمة الصحة العالمية
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تم التوقيع

يونيو 2020
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الشراكات
الدولية والمحلية

وقع االتحاد السعودي للرياضة للجميع شراكة تهدف لجعل الرياضة 
متاحة بشكل أكبر. وتقوم هذه الشراكة على أربع ركائز أساسية هي 

التأييد والترويج والتمكين والتفعيل، حيث تسعى بيبسيكو لرعاية برنامج 
األنشطة الرياضية لالتحاد من خالل حملة تسويق وتواصل متكاملة 

وفعالة. وتتمحور هذه الرعاية حول مبادرة "حّرك" الجديدة لتشجيع جميع 
المواطنين والمقيمين على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطًا والمشاركة 

في الفعاليات الرياضية التي ينظمها االتحاد.

تم التوقيع

يوليو 2020

شركة بيبسيكو العربية



واالتحاد  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  من  كل  وّقع 
السعودي للرياضة للجميع مذكرة تفاهم تهدف إلى االستفادة من 
الرياضة  برامج  تنفيذ  في  البلدية  والمرافق  والساحات  الحدائق 
الرياضية  البرامج  من  العديد  إطالق  خالل  من  وذلك  المجتمعية، 
المذكرة،  بنود  وبموجب  المملكة.  مدن  من  عدد  في  المتنوعة 
للجري  الرياضية  البرامج  من  مجموعة  بإطالق  االتحاد  سيقوم 
المجتمعية  األكاديميات  الرياضية وإطالق  األجهزة  والمشي وتوفير 
في الحدائق العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث 
الطويل،  المدى  على  السلوكي  األثر  لتعزيز  الخطوة  هذه  تأتي 

وترسيخ السلوك اإليجابي لألنشطة الرياضية والبدنية.

تم التوقيع

أغسطس 2020
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الشراكات
الدولية والمحلية

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
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الشراكات
الدولية والمحلية

أبرم  السعودية،  العربية  المملكة  في  والرفاهية  الصحة  تعزيز  بهدف 
االتحاد السعودي للرياضة للجميع مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم. 

وبموجب بنود المذكرة، سيقوم االتحاد بتفعيل البرامج الرياضية في مراكز 
ماجد الفطيم التجارية المستقبلية، فيما سيقدم االخير االستشارات حول 

العالمية  والمتطلبات  المقاييس  مع  االتحاد  مرافق  توافق  ضمان  كيفية 
للمباني الخضراء.

مجموعة ماجد الفطيم

تم التوقيع

نوفمبر 2020



معًا من أجل
#مجتمع_صحي_رياضي

@Saudi_SFA @Saudi_SFA @SaudiSFA Saudi Sports for All FederationSaudi Sports for All Federation

www.sportsforall.com.sa


