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 رسالة
 المؤسس

األصدقاد األعزاء،

بعــد فتــرة امتــدت لعاميــن وبــدت بأنهــا لــن تنتهــي، يبــدو أننــا علــى وشــك العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، فهــا هــي برامجنــا 
الرياضيــة تعــود للعمــل بشــكل كامــل فــي فلســطين واألردن منــذ حزيــران الماضــي، لكــن فــي لبنــان كانــت التحديــات أكبــر 

بكثيــر ممــا تســبب فــي تأخيــر العمــل هنــاك، إال أننــا اقتربنــا مــن اســتئنافه اآلن.

تمكنــا خــالل أيــام الجائحــة الصعبــة مــن دعــم ومســاعدة العديــد مــن المنظمــات والمبــادرات والمجتمعــات ويعــود 
الفضــل فــي ذلــك بشــكل رئيســي لفريــق إدارتنــا، إال أننــا خــالل عــام 2022 ســنتوقف تدريجيــًا عــن تقديــم هــذا الدعــم للذيــن 

لــم يعــودوا بحاجــة إليــه، أو ننقلــه إلــى مؤسســة شــقيقة.  
 

ــر العالقــات والشــراكات لتيســير العمــل علــى إعــداد  ــا لتطوي وفــي ظــل إلغــاء القيــود علــى الســفر، سنســتأنف جهودن
العبيــن متميزيــن مــن خــالل برامجنــا، كمــا ســنطلق مبــادرات أخــرى فــي خطــوات للوصــول إلــى األطفــال وتشــجيعهم 

علــى تطويــر مواهبهــم غيــر الرياضيــة.
 

ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن عميق امتناننا لكل من استمر في دعم عملنا على مدى العامين الشاقين. 
 

مع كل احترامي، 
هاني قطان 

المؤسس ورئيس مجلس االمناء

منذ التأسيس في عام 2006 نجحت خطوات في الوصول الى

طفل 
وطفلة

مدرب 
ومدربة

شريك 
محلي

+100   +2,000  +30,000

عن مؤسسة
 خطوات 

نبذة عن المؤسسة
تأسســت خطــوات لتشــجيع رياضــة األطفــال فــي عــام 2006 فــي المملكــة المتحــدة بهــدف توفيــر برامــج رياضيــة صحيــة 
لألطفــال ذكــور وإنــاث مــن عمــر 8-16 عامــًا فــي فلســطين واألردن ولبنــان مــع التركيــز علــى مخيمــات الالجئيــن والمناطــق 

األكثــر تهميشــًا فــي فلســطين واألردن ولبنــان. 

مــن خــالل برنامجهــا األساســي "الرياضــة مــن أجــل التنميــة" توفــر مؤسســة خطــوات لألطفــال فوائــد تعليميــة متعــددة 
لمســاعدتهم علــى االزدهــار فــي مجتمعاتهــم. ُيمنــح األطفــال مــن آذار إلــى تشــرين الثانــي مــن كل عــام فرصــًة لتمضيــة 

أوقــات فراغهــم بعيــدًا عــن الشــارع وتوّفــر منفــذًا ممتعــًا وصحيــًا لهــم وتشــجعهم علــى المشــاركة واالندمــاج.

تعمــل مؤسســة خطــوات أيضــًا علــى بنــاء قــدرات المجتمــع المحلــي وذلــك مــن خــالل تدريــب القــادة فــي المجتمعــات 
متعــددة  مجــاالت  فــي  تدريبــات  المدربــون  يتلقــى  حيــث  الرياضــي،  البرنامــج  لتقديــم  كمدربيــن  وتوظيفهــم  المحليــة 
ويكتســبون مجموعــة مــن المهــارات الالزمــة لتعزيــز قابليتهــم للتوظيــف فــي ســوق العمــل. وتعمــل مؤسســة خطــوات 
أيًضــا علــى بنــاء شــراكات مــع األنديــة والمراكــز الرياضيــة المحليــة فــي المناطــق المهمشــة للتواصــل مــع الفئــات 

المســتهدفة والمســاهمة فــي تنفيــذ البرنامــج.

منــذ التأســيس، نجحــت خطــوات فــي الوصــول الــى أكثــر مــن 30,000 طفــل وطفلــة و 2,000 مــدرب ومدربــة وأكثــر مــن 
ــى 50 % لكليهمــا فــي كل  ــاث وصلــت ال ــادي ومركــز رياضــي، وتحقيــق نســبة متســاوية بيــن األطفــال الذكــور واالن 100 ن

دورة للبرنامــج الرياضــي.
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رسالة المؤسسة
اســتخدام الرياضــة كأداة لتطويــر قــدرات األطفــال ليصبحــوا مواطنيــن فاعليــن فــي مجتمعاتهــم، وخلــق بيئــة صحيــة 

وآمنــة لهــم، وتوفيــر فــرص متســاوية لفئــات المجتمــع المختلفــة فــي المناطــق المهمشــة.

أهداف المؤسسة
•  تحســين مهــارات الحيــاة األساســية لألطفــال مــن خــالل البرامــج الرياضيــة واألنشــطة التعليميــة ليصبــح األطفــال 

مواطنيــن فاعليــن فــي مجتمعاتهــم 

• تطوير المهارات الوظيفية للمدربين والمدربات
•  بنــاء قــدرات الشــركاء المحلييــن ليكونــوا جــزء مــن التنميــة المســتدامة فــي مجتمعاتهــم مــن خــالل تنفيــذ برامــج 

رياضيــة

• توفير فرص جندرية متساوية في مجال الرياضة

بناء 
مجتمعات 
مستدامة

يلتحق األطفال والمدربون 
والشركاء المحليون 

بالبرنامج

يشارك المستفيدون في 
التدريبات الرياضية، وورش 
عمل وأنشطة بناء القدرات 

والمهارات الحياتية

يلتحق المستفيدون مجددًا 
في البرنامج مع مراعاة 

تقييم األداء 

يكتسب المستفيدون 
مهارات حياتية ومقدرة 

أفضل لخدمة مجتمعاتهم 
المحلية 
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تجديد

التحاق 

تدريب

تمكين

نموذج المؤسسة
خــالل دورة البرنامــج الســنوية، ينخــرط أطفــال خطــوات والمدربــون ومســاعدو المدربيــن والشــركاء المحلييــن فــي 
نشــاطات مختلفــة مــن بينهــا الرياضيــة وغيــر الرياضيــة والالمنهجيــة، والتعليميــة، وبنــاء القــدرات. تــم تصميــم نمــوذج 

خطــوات بحيــث يضمــن إعــادة مشــاركة المســتفيدين فــي البرنامــج فــي كل دورة.

االستدامة

ــره علــى مــر الســنين لضمــان أقصــى فائــدة للمســتفيدين، واســتخدام المــوارد علــى  تــم تقييــم برنامــج خطــوات وتطوي
أفضــل نحــو، وتحقيــق االســتدامة واالســتمرارية. يختلــف حجــم البرنامــج والمــوارد المســتخدمة فــي كل بلــد حســب عــدد 
المســتفيدين؛ ومــع ذلــك، يتــم تنفيــذ برنامــج خطــوات فــي وقــت واحــد كل عــام ويتمتــع جميــع المســتفيدين بفــرص 
متســاوية. يتــم بنــاء وتعزيــز العالقــة بيــن خطــوات والمســتفيدين مــن خــالل البرنامــج لضمــان إعــادة مشــاركتهم فــي 

البرنامــج فــي كل دورة.

• يتم إعادة تسجيل األطفال في كل عام، ويتخرجون عند بلوغهم سن 16 
• يتم دعوة األطفال الخريجون المؤهلون لاللتحاق بالبرنامج كمساعدي مدربين ومتطوعين

• يتم ترفيع مساعدي المدربين إلى مدربين عند حصولهم على المؤهالت الفنية والمهارية المطلوبة
ــة، مــع  ــن لاللتحــاق مجــددًا بالبرنامــج فــي الســنة التالي ــن والشــركاء المحليي ــم دعــوة المدربيــن ومســاعدي المدربي •  يت

مراعــاة أدائهــم وتقييمهــم



"عندمــا كنــت طفــاًل، كان زمالئــي فــي الفريــق ومؤسســة خطــوات بيتــي األول ومــالذي مــن كل 
ضغــوط الحيــاة والدراســة، وكنــت أعــد الســاعات حتى يحيــن وقت التدريب. كنــت أرغب باالنضمام 
إلــى هــذه العائلــة ألرد ولــو جــزء بســيط ممــا منحنــي إيــاه هــذا البيــت. انضممــت كمتطــوع لمــدة 
عاميــن، وبذلــت قصــارى جهــدي لنقــل تجربتــي بــكل روعتهــا وتفاصيلهــا إلــى األطفــال الذيــن 
أحببتهــم واعتبرتهــم جــزءا مــن عائلتــي وتعلقــت بهــم. أخبرتهــم عــن أجمــل األيــام التــي قضيتهــا 
مــع خطــوات، وزرعــت فيهــم الحــب والعطــاء، وشــجعتهم علــى أن يكونــوا كمــا كنــت أطمــح دائمــًا 

أن أكــون، أن أعمــل بــروح الفريــق".

 المدرب مراد عبد الحليم 
 نادي عنبتا الرياضي، فلسطين

 برنامج عام
2021 

فــي أوائــل عــام 2021، علــى الرغــم مــن حالــة عــدم اليقيــن التــي ســببتها الجائحــة حــول العالــم وعــدم االســتقرار السياســي 
فــي المنطقــة، اســتأنفت مؤسســة خطــوات برنامــج الرياضــة مــن اجــل التنميــة فــي فلســطين واألردن ولبنــان، وتــم 
تقديــم عــددًا مــن األنشــطة الالمنهجيــة وأنشــطة بنــاء القــدرات إلعــادة إشــراك المســتفيدين. وفــي شــهر حزيــران، 

اســتأنفت المؤسســة التدريبــات الرياضيــة بالكامــل فــي فلســطين واألردن.

التوسع الجغرافي

فــي عــام 2021، اســتهدف برنامــج خطــوات مخيمــات الالجئيــن والمناطــق المهمشــة فــي 22 مدينــة ومحافظــة فــي 
ولبنــان.  واألردن  فلســطين 
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األردن

عمان 
البلقاء 

جرش
مأدبا 

المفرق
الزرقاء

لبنان

بيروت
البقاع 

طرابلس
صور

فلسطين    

بيت لحم 
غزة 

الخليل
جنين 
أريحا

القدس 
نابلس 

قلقيلية 
رام هللا 

سلفيت 
طوباس 
طولكرم



برنامج الرياضة من أجل التنمية

اســتأنفت خطــوات برنامــج الرياضــة مــن أجــل التنميــة فــي فلســطين واألردن ولبنــان فــي حزيــران 2021، مســتهدفًة أكثــر 
مــن 4,000 طفــل وطفلــة و399 مدربــًا ومســاعد مــدرب و85 شــريكًا محليــًا. وبعــد تعليــق نشــاطات البرنامــج ألكثــر مــن 
عــام، ركــز البرنامــج علــى تعزيــز القــوة البدنيــة والمهــارات الفنيــة والمهــارات الحياتيــة المختلفــة لألطفــال لمســاعدتهم 
علــى التكيــف بعــد عــام ملــيء بالتحديــات. لتحقيــق ذلــك، تــم تقديــم العديــد مــن الــدورات التدريبية وورش العمــل للمدربين 
والشــركاء المحلييــن قبــل بــدء البرنامــج. تضمنــت هــذه التدريبــات "الحيــاة بعــد الكوفيــد" و "المهــارات الحياتيــة مــن 
خــالل الرياضــة" التــي طورتهــا وحــدة التعلــم التابعــة لمؤسســة خطــوات. ركــزت التدريبــات علــى طــرق وأدوات لمســاعدة 
األطفــال علــى التكيــف مــع البيئــة الجديــدة والحفــاظ علــى بيئــة صحيــة، واســتخدام بروتوكــول صحــي فعــال، واالهتمــام 
بالصحــة العقليــة لألطفــال. كمــا قدمــت الدعــم حــول كيفيــة دمــج المهــارات والقيــم الحياتيــة فــي أنشــطة األطفــال مثــل 
االلتــزام وضبــط النفــس والحمــاس واالحتــرام والتعاطــف والتعــاون والثقــة واإلبــداع والمبــادرة والمســؤولية مــن خــالل 

الرياضــة.

كمــا فــي كل عــام، تمــت دعــوة األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 8-16 عامــًا الذيــن يســكنون فــي المناطــق المهمشــة 
ومخيمــات الالجئيــن لاللتحــاق فــي التدريبــات الرياضيــة األســبوعية مــا بعــد المدرســة فــي مجــال كــرة القــدم وكــرة الســلة 
واألنشــطة غيــر الرياضيــة مجانــًا. تــم تزويــد كل طفــل بــزي رياضــي كامــل، كمــا تــم تزويــد جميــع النــوادي والمراكــز الرياضيــة 
الرياضيــة واالنشــطة، تعلــم  التدريبــات  البرنامــج. مــن خــالل  لتنفيــذ أنشــطة  الالزمــة  الرياضيــة  بالمعــدات  المحليــة 
األطفــال المهــارات الحياتيــة األساســية المصممــة لمســاعدتهم علــى التفاعــل وإدارة حياتهــم بشــكل مســتقل وبثقــة 

وفعاليــة، ومســاعدتهم فــي تحســين مهاراتهــم االجتماعيــة والنفســية.

خــالل دورة البرنامــج، اكتســب المدربــون والمدربــون المســاعدون أيضــا المهــارات الفنيــة والحياتية من الــدورات التدريبية 
وورش العمــل المختلفــة التــي قدمتهــا مؤسســة خطــوات، والتــي تعتبــر ضروريــة لتحســين قابليتهــم للتوظيــف. كمــا 
تلقــى المدربــون ومســاعدوهم مكافئــات شــهرية مقابــل التدريبــات الرياضيــة التــي قدموهــا. ســاهمت جميــع المنافــع 

مجتمعــة فــي تحســين الرفــاه وتعزيــز المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي.
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85 منظمة مجتمعية ونادي 
ساعدوا في تيسير تنفيذ البرنامج

399 مدربين ومساعدي مدربين شباب 
من الذكور واإلناث قاموا بتدريب 

أطفال بلغت نسبة اإلناث منهم 42%

4,019 طفل وطفلة تراوح أعمارهم من 
8-16 عام استفادوا مباشرة من البرنامج، 

وبلغت نسبة مشاركة اإلناث 50%

الفئات 
المستهدفة

تم تنظيم 10 أيام فرح وبطوالت 
محلية استفاد منها 168 طفل و 

426 طفلة

تم تنفيذ 29 نشاط مجتمعي تطوع 
فيها 311 طفل و 273 طفلة 

6,045 وحدة تدريب رياضية مدتها 
ساعتان تم تقديمها أسبوعيا في كرة 

القدم وكرة السلة

أنشطة 
األطفال

حصل 24 مدرب ومساعد مدرب 
و 16 مدربة ومساعدة مدرب على 

شهادات تدريب في 2021

443 مدرب ومساعد مدرب و 371 
مدربة ومساعدة مدرب استفادوا من 

تدريب المهارات الحياتية وتدريبات بناء 
القدرات األخرى

30 مدرب ومساعد مدرب و 25 مدربة 
ومساعدة مدرب استفادوا من الدورات 

التدريبية وورش العمل الدورية 
والمتقدمة والفنية 

تطوير المدربين 
والمدربين 

المساعدين

تم تشكيل 78 مجموعة اناث و 72 
مجموعة ذكور تحت إطار الشركات، 
وتجاوزت نسبة مشاركة اإلناث في 

البرنامج 50%

31 من الشركاء المحليين شاركوا في 
ورشات عمل بناء القدرات

44 منسق و 5 منسقات من الشركاء 
المحليين شاركوا في أنشطة مختلفة 

نظمتها المؤسسة

الشركاء 
المحليون

تمت دعوة 63 شريك محلي 
لالنضمام مجددًا إلى برنامج العام 

التالي

التحق 290 مدرب ومساعد مدرب في 
برنامج العام التالي

انضم 5 من خريجي خطوات الذكور 9 من 
الخريجات اإلناث إلى البرنامج في العام 
التالي كمساعدي مدربين وتم ترفيع 3 

مساعدي مدربين و 3 مساعدات مدربات 
ليصبحوا مدربين رئيسين أو مدربات 

رئيسيات

االستدامة

كمــا ســاعد البرنامــج شــركاء خطــوات المحلييــن بمــن فيهــم النــوادي والمراكــز الرياضيــة فــي مختلــف المناطــق فــي كل 
بلــد. حيــث تــم تكليفهــم بالمســاعدة فــي تقديــم البرنامــج ممــا عــزز قدرتهــم علــى خدمــة المجتمــع وتنفيــذ البرنامــج بشــكل 

أفضل. 

يبين الجدول التالي النتائج اإلجمالية التي تم تحقيقها في 2021 في كل من فلسطين، واألردن ولبنان. 

• أثر البرنامج



تسليط الضوء:
نجاح المدربة داليا ناصر

تــم تصميــم نمــوذج مؤسســة خطــوات لضمــان إعــادة انخــراط المشــاركين بشــكل مســتمر فــي البرنامــج عنــد نهايــة كل 
دورة. غالبــًا مــا تتــم دعــوة الخريجيــن لالنضمــام إلــى البرنامــج كمســاعدي مدربيــن، وبعــد الحصــول علــى مؤهــالت معينــة، 

يمكــن ترفيعهــم إلــى مدربيــن رئيســيين.

هــذا مــا حصــل مــع داليــا نصــر التــي بــدأت رحلتهــا مــع خطــوات فــي ســن الثالثــة عشــر فــي غــزة واســتمرت رحلتهــا فــي 
المؤسســة حتــى أصبحــت مدربــة رئيســية لمجموعــة انــاث. نحــن فخــورون أن داليــا وقعــت عقــدًا احترافيــًا مــع نــادي فليــج 
ــا أول العبــة فلســطينية محترفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومســجلة فــي  الســعودي لكــرة الســلة. تعتبــر دالي

االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة.

تسليط الضوء:
بناء قدرات المجتمعات المحلية 

بهــدف دعــم وتمكيــن شــركاء مؤسســة خطــوات المحلييــن فــي فلســطين واألردن ولبنــان، وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم 
اإلداريــة، عقــدت خطــوات ورش عمــل تدريبيــة فــي اإلدارة الماليــة وإدارة المشــاريع، حيــث شــارك مــا مجموعــه 31 شــريكًا 
محليــًا لمؤسســة خطــوات مــن األنديــة المحليــة والمنظمــات المجتمعيــة الذيــن ســاهموا فــي انجــاح برنامــج خطــوات 

منــذ إطالقــه فــي ورش العمــل هــذه بواقــع 16 شــريك محلــي فــي فلســطين و10 فــي األردن و5 فــي لبنــان.

"أود أن أشــكر خطــوات لمنحــي هــذه الفرصــة، وأهنئهــا علــى الــدور اإليجابــي الــذي لعبتــه 
ــات وتشــجيعهن  فــي المناطــق المهمشــة فــي قطــاع غــزة، وخاصــة اســتهداف الفتي

علــى ممارســة الرياضــة وتوفيــر جميــع مســتلزمات التدريــب".

المدربة داليا نصر
نادي غزة الرياضي، فلسطين

"اســتفدنا كمشــاركين مــن ورشــة العمــل فــي خدمــة أنديتنا بشــكل أفضل، األمــر الذي ينعكس 
إيجابــًا علــى المجتمــع المحلــي، ويســاعدنا فــي إدارة أنديتنا ووضعنا على المســار الصحيح". 

عبد السالم عبد ربه
نادي التعاون، االردن
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األنشطة الالمنهجية

بالنظــر إلــى فوائدهــا العديــدة، قدمــت مؤسســة خطــوات العديــد مــن األنشــطة الالمنهجيــة لدعــم برنامــج الرياضــة مــن 
أجــل التنميــة فــي فلســطين واألردن ولبنــان. وقدمــت لألطفــال أنشــطة فــي مجــاالت الثقافــة والفنــون والموســيقى 

واللغــات والقيــادة والبســتنة والتكنولوجيــا وريــادة األعمــال والعمــل المجتمعــي.

مــن خــالل هــذه األنشــطة، توفــرت لألطفــال مجموعــة متنوعة من المنافــذ اإلبداعية والثقافية الستكشــاف اهتماماتهم 
ومواهبهــم واكتســاب مهــارات حياتيــة أساســية إضافيــة. كمــا تشــجع هــذه البرامــج األطفــال علــى الذهــاب إلــى المدرســة 

واالبتعــاد عــن الشــوارع وبنــاء صداقــات بطريقة صحية.

شارك ما مجموعه 1,375 طفاًل في 51 نشاط المنهجي كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

لبناناالردنفلسطين
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اشتملت أبرز األنشطة التي تم تنفيذها على: 

• الثقافة والفنون - فلسطين

أطلقــت خطــوات برنامجــًا للفنــون والثقافــة امتــد لخمســة أشــهر فــي عــام 2021 بالشــراكة مــع مركــز خليــل الســكاكيني 
الثقافــي. اســتهدف البرنامــج 60 طفــاًل تتــراوح أعمارهــم بيــن 8-16 عامــًا مــن منطقــة بنــي زيــد ومخيــم الجلــزون لالجئيــن 
فــي رام هللا، شــاركوا فــي أنشــطة متعــددة بمــا فــي ذلــك الرحــالت االستكشــافية وورش العمــل بمشــاركة 15 فنانــًا 
محليــًا مختلفــا. يهــدف البرنامــج إلــى زيــادة الوعــي بــدور المجتمــع فــي حمايــة التــراث الثقافــي مــن خــالل عــرض إبداعــات 
ثقافيــة وفنيــة مختلفــة، ومشــاركة الحقائــق التاريخيــة للمواقــع المختلفــة، وإلقــاء الضــوء علــى القضايــا التــي تواجــه 
المجتمعــات. كمــا وّفــر البرنامــج مســاحة آمنــة لألطفــال للتفكيــر بشــكل إبداعــي والتعبيــر عــن أنفســهم، وســاعدهم علــى 

الربــط بيــن الفــن ومحيطهــم.

• رسم الكاريكاتير، التفكير اإلبداعي، 
   رواية القصص - األردن

فــي آب 2021، شــارك 65 طفــاًل تتــراوح أعمارهــم بيــن 12 
و14 عامــًا مــن مخيــم جــرش والزرقــاء فــي ورشــة عمــل 
كاريكاتيــر وتفكيــر إبداعــي لمــدة شــهر مــع الفنــان ورســام 
الكاريكاتيــر عمــر العبــد الــالت. وتضمنــت الورشــة تمارين 
عمليــة وســرد قصــص تحفيزيــة للرياضييــن والمفكريــن 
المبدعيــن. كمــا قدمــت الورشــة مجموعــة مــن الكتــب 
حــول اإلبــداع واالبتــكار والتطويــر الذاتــي، ممــا ســاهم فــي 
تعليــم األطفــال كيفيــة التعبيــر عــن أفكارهــم وآرائهــم 

مــن خــالل الرســم.

"اســتمتعنا كثيــرا وتعلمنــا أشــياء كثيــرة أثنــاء المســار. مألنــا زجاجاتنــا بالمــاء البــارد مــن 
النبــع وتعلمنــا عــن النباتــات. حتــى أننــا رســمنا بــأوراق الشــجر والفــروع ".

محمد نجار
نادي الجلزون، فلسطين

"تعلمنــا فــي ورشــة العمــل هــذه، أن اإلبــداع 
هــو اســتخدام مخيلتنــا وتطبيــق أحالمنــا علــى 

أرض الواقــع".

نورس علي
 نادي دير الالتين، األردن
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• ريادة األعمال - لبنان

بالشــراكة مــع  مؤسســة إنجــاز لبنــان، شــارك 56 مــن أطفــال خطــوات مــن منطقــة ســعدنايل فــي البقــاع ومخيــم البــداوي 
فــي طرابلــس فــي برنامــج "هــذا مشــروعي" "It’s My Business" التابــع للمؤسســة. قــدم البرنامج لألطفــال مفهوم التفكير 
النقــدي والمهــارات األساســية لريــادة األعمــال، ووجههــم حــول كيفيــة تحويــل األفــكار إلــى أعمــال مســتدامة ويكــون لهــا 

تأثيــر اجتماعــي إيجابــي باســتخدام نهــج مصمــم يتمحــور حــول اإلنســان.

"تعلمــت أمــور لــم أكــن أعرفهــا عــن الخدمــات والمنتجــات والتســويق وإدارة المشــاريع. 
كنــت ســعيدًا جــدًا للعمــل مــع أصدقائــي فــي مشــروعنا الــذي قدمنــاه. أعــرف اآلن كيفيــة 

تنظيــم مشــروع وكيفيــة تمويلــه وكيفيــة تســويقه ". 

مايا عبيدة 
مخيم البداوي، لبنان

تسليط الضوء:
مشروع إنتاجات ثقافية 

بهــدف إتاحــة الفرصــة ألطفــال خطوات ليكونــوا علــى اطالع عــن كثــب علــى المشــهد الثقافــي الفلســطيني وإغنــاء 
تجربتهــم فــي الحقــل الثقافــي، شــارك 40 طفــل وطفلــة مــن خطــوات فــي فلســطين فــي برنامــج خــاص  نظــم مــن 
قبل مؤسســة عبــد المحســن القطــان ومؤسســة خطوات ليتعــرف مــن خاللــه األطفــال علــى حقــول مختلفــة مــن 
الموســيقى، والســينما، والفنــون البصريــة، والرســوم المتحركــة، والعلــوم. هــذا المشــروع مّكــن األطفــال مــن االنخــراط 
فــي حــوارات مــع فنانيــن محترفيــن عامليــن فــي الحقــول الخمســة، كمــا اتــاح لهــم فرصــة المشــاركة فــي عمــل إنتاجــات 

فنيــة فــي هــذه المجــاالت.
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• نحب الحياة

شــاركت مجموعــة مــن أطفــال خطــوات فــي غــزة بفعاليــة "نحــب الحيــاة" التــي نظمهــا مركــز القطــان للطفــل -غــزة. 
تضمنــت الفعاليــة قــراءة القصــص والرســم والمســابقات والدرامــا واألنشــطة التكنولوجيــة، وتــم تنفيذهــا بعــد العــدوان 

علــى غــزة فــي 2021 لمنــح األطفــال شــعورًا باألمــان والحيــاة الطبيعيــة.

• المنح الدراسية ودعم رسوم الدراسة

كجــزء مــن التــزام مؤسســة خطــوات تجــاه مســتقبل المســتفيدين وغيرهــم مــن أفــراد المجتمــع، تقــدم المؤسســة منــح 
ــى األفــراد المتفوقيــن الذيــن  دراســية ودعمــًا للرســوم الدراســية لخريجــي خطــوات المتميزيــن والموهوبيــن، إضافــة إل
يســعون للحصــول علــى الدعــم إلكمــال تعليمهــم. فــي عــام 2021، قدمــت خطــوات منــح لثالثــة مســتفيدين لمواصلــة 

تعليمهــم الجامعــي فــي مختلــف مجــاالت الدراســة ليصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين إلــى 10 علــى مــر الســنين.

"إن القــدرة علــى متابعــة الدراســة للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فــي هــذه األوقــات التــي يســودها عــدم اليقيــن 
يعتبــر انتصــارًا فــي مســيرتي التعليميــة والمهنيــة، خاصــة بعــد معاناتــي مــن فقــدان الســمع طــوال حياتــي. نحــن 
كفلســطينيين ال نحظــى بفــرص كافيــة إلظهــار قدراتنــا وإســهاماتنا لإلنســانية. أن تكــون قــادرًا علــى البحــث 
فــي موضــوع ال يقــل أهميــة عــن ســرطان الدمــاغ وأن تكــون جــزءًا مــن مركــز أبحــاث عالمــي لــم يكــن ممكنــًا دون 
مســاهمة خطــوات الســخية فــي رســوم ونفقــات دراســتي. أنــا ممتــن لجهــود المؤسســة واســتعدادها لدعــم 

رحلتــي لنيــل درجــة الدكتــوراه. وأتطلــع إلــى مشــاركة نتائــج أبحاثــي وإحــداث فــرق". 

نجيب أبو العظام
مرشح لبرنامج الدكتوراه، علم األورام وبيولوجيا السرطان

جامعة ادنبره / معهد علم الوراثة والسرطان 

تمكين المجتمع

• االحتفال باليوم العالمي للطفلة

اليــوم  والتمكيــن، ولذلــك وبمناســبة  اإلبــداع  فــرص  تمنــح األطفــال  قنــوات  الترفيهيــة لألطفــال  النشــاطات  تعتبــر 
العالمــي للطفلــة، نظمــت مؤسســة خطــوات بالشــراكة مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي فلســطين فعاليــة "يــوم 
المــرح والرياضــة" فــي رام هللا، فلســطين لزيــادة الوعــي بأهميــة تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي كل جوانــب الحيــاة. 
هدفــت الفعاليــة التــي جمعــت أكثــر مــن 100 طفــل وطفلــة مــن خطــوات إلــى تســليط الضــوء علــى تطلعاتهــم وأحالمهم، 
ــات التــي قــد يواجهونهــا، والبيئــة  ــم العمــل مســتقباًل، وعلــى التحدي ــة فــي عال ــى فــرص متكافئ وحقهــم فــي الوصــول إل
الداعمــة التــي يرغبــون بتوفرهــا مســتقباًل. تــم تصميــم البرنامــج لتعزيــز مفهــوم المهــارات الحياتيــة لــدى األطفــال مــن 
خــالل األنشــطة الترفيهيــة والتعليميــة الهادفــة. خــالل الفعاليــة، كــّون أطفــال خطــوات مــن جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة 
فرقــًا واســتمتعوا بالمباريــات واأللعــاب الوديــة. كمــا شــاركوا فــي أنشــطة ترفيهيــة متنوعــة مــن بينهــا الرســم علــى الوجــه 

والرقــص والتصويــر الفوتوغرافــي.
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ــا ألعبهــا مــع عائلتــي. عندمــا ســمعت عــن خطــوات، أيقنــت  "أحــب كــرة القــدم، لقــد نشــأت وأن
أننــي أريــد االنضمــام إليهــا علــى الفــور. بعــد العمــل الجــاد مــع خطــوات، حصلــت علــى هــذه 
ــا اآلن جــزء مــن هــذا  ــا وأن ــر مهاراتن ــادي عمــان لكــرة القــدم وتطوي الفرصــة الرائعــة لاللتحــاق بن

النــادي الكبيــر". 

راما مؤيد 
 نادي البتراء، األردن

 تنمية المهارات
يتــم فــي كل عــام انتقــاء أطفــال خطــوات الذيــن يتمتعــون بمهــارات فنيــة وشــخصية متميــزة لالنضمــام إلــى الفــرق 
الوطنيــة فــي بلدانهــم. فــي عــام 2021، مثلــت 26 طفلــة و30 طفــل مــن خطــوات فلســطين واألردن بلدانهــم بفخــر فــي 
بطــوالت مختلفــة. يبــدأ غالبيــة األطفــال رحلتهــم الكرويــة مــع خطــوات فــي ســن مبكــرة، كمــا أن اســتمرارية وثبــات 
البرنامــج الرياضــي يســاعدهم علــى تلبيــة المتطلبــات الالزمــة لالنضمــام إلــى المنتخبــات الوطنيــة عنــد بلوغهــم الســن 
المطلــوب. يســتفيد األطفــال مــن المشــاركة فــي البطــوالت المحليــة والدوليــة والــدورات التدريبية المتخصصــة المدرجة 

فــي برنامــج خطــوات والتــي تثــري تجربتهــم وتمكنهــم مــن الوصــول إلــى إمكاناتهــم الكاملــة.

وبهــدف خلــق فــرص احترافيــة لألطفــال الموهوبيــن الملتحقيــن ببرنامــج خطــوات، تــم تأســيس شــراكة عمــل بيــن 
خطــوات ونــادي عمــان لكــرة القــدم فــي عــام 2019 الــذي يديــر أكاديميــة تدريــب كــرة قــدم احترافيــة فــي عمــان، األردن. فــي 
عــام 2021، تــم تســجيل 16 طفــل وطفلــة فــي نــادي عمــان لكــرة القــدم، وتلقــوا دورات تدريبيــة متخصصــة علــى مــدار العــام 

لتطويــر مهاراتهــم، والحصــول علــى فرصــة لتحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة، والمشــاركة فــي البطــوالت الدوليــة.
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عدد أطفال خطوات الذين يلعبون حاليًا في الفرق والمنتخبات الوطنية

األردن | إناث: 
25

األردن |  ذكور: 
 15

فلسطين | إناث:
 1

فلسطين | ذكور:
15
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تسليط الضوء:
نجوم طيور الشمس - غزة

ــى فريــق نجــوم طيــور الشــمس، وهــي  التزامــا منهــا بتمكيــن المجتمــع مــن خــالل الرياضــة، قدمــت خطــوات دعمهــا إل
مجموعــة ملهمــة مــن راكبــي الدراجــات الهوائيــة لــذوي اإلعاقــة مــن غــزة، تغلبــت علــى الحواجــز الماديــة والسياســية 
واالجتماعيــة فــي التدريــب لأللعــاب البارالمبيــة. يقــود المجموعــة عــالء الدالــي، الــذي تأهــل لــكأس آســيا لركــوب الدراجــات 
عــام 2018، إال أنــه أصيــب بعيــار نــاري فــي ســاقه فــي مظاهــرات مســيرة العــودة أدى إلــى فقدانــه ســاقه. حلــم عــالء األكبــر 
األن هــو تشــكيل فريــق ركــوب دراجــات مــن ذوي اإلعاقــة بهــدف المشــاركة فــي دورة األلعــاب البارالمبيــة. وســيتم توجيــه 

دعــم خطــوات نحــو تمويــل التدريــب والمعــدات والتوعيــة.

"يشــرفنا أن نواصــل تقديــم الدعــم لخطــوات تماشــيًا مــع اســتراتيجية االســتدامة 
الخاصــة بنــا. برنامجنــا للمســؤولية االجتماعيــة ودعمنــا يركــزان علــى تمكيــن الشــباب 
والتعليــم النوعــي، وهــذا البرنامــج الــذي دعمنــاه لثمانــي ســنوات يقــدم لألطفــال منافــع 

تعليميــة متعــددة لمســاعدتهم علــى االزدهــار فــي مجتمعاتهــم".  

السيد رامي التركي
الرئيس والمدير التنفيذي

شركة التركي القابضة 

"أريــد أن يرانــا الجميــع نركــب الدراجــات بســاق واحــدة وأن يتلمســوا القــوة التــي نمتلكهــا: 
نحــن لســنا عبئــَا علــى مجتمعنــا، ســنجعل فلســطين فخورة".

عالء الدالي 
نجوم طيور الشمس

 الشركاء
 المؤثرون

علــى مــدار الســنوات، قامــت مؤسســة خطــوات ببنــاء عالقــات تشــاركية مــع مؤسســات تتشــارك األهــداف والرؤيــا 
وتســعى إلــى خدمــة المجتمعــات المحليــة. فيمــا يلــي نمــاذج مــن شــركاء خطــوات األكثــر تأثيــرًا: 

Deutsche Bank دويتشه بنك •
منــذ عــام 2013، قدمــت مؤسســة الشــرق األوســط التابعــة لدويتشــه بنــك الدعــم لبرنامــج خطــوات الرياضــة مــن اجــل 
التنميــة فــي فلســطين واألردن ولبنــان، بهــدف تعزيــز المهــارات الحياتيــة وقــدرات األطفــال والمدربيــن. فــي عــام 2021، 

اســتفاد مــن الدعــم 300 طفــل وطفلــة و30 مــدرب ومســاعد مــدرب مــن المســتهدفين فــي فلســطين واألردن.

• شركة التركي القابضة
واصلــت خطــوات شــراكتها مــع شــركة التركــي القابضــة للســنة الثامنــة والتــي يقــدم مــن خاللهــا الدعــم لبرنامــج الرياضــة 
مــن أجــل التنميــة ضمــن إطــار التــزام الشــركة المســتمر تجــاه االســتثمار االجتماعــي الفاعــل. فــي عــام 2021، اســتفاد 
مــن المســاهمة التــي قدمتهــا شــركة التركــي القابضــة مــا مجموعــه 200 طفــل و20 مــدرب ومســاعد مــدرب ملتحقيــن 

بالبرنامــج. 
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تسليط الضوء:
جلسة نقاشية

لتســليط الضــوء علــى أهميــة الرياضــة فــي مجــال التنميــة، اســتضافت مؤسســة خطــوات أول جلســة نقاشــية فــي 
والدوليــة  المحليــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الرياضيــة  المنظمــات  مــن  عــدد  فيــه  2021 شــارك  عــام  فــي  األردن 
وممثلــون هيئــات حكوميــة واتحــادات وداعمــون مــن القطــاع الخــاص. تــم فــي االجتمــاع مناقشــة مجموعــة متنوعــة مــن 
الموضوعــات مــع التركيــز علــى دور الرياضــة فــي مجتمعاتنــا ودور المنظمــات فــي تعزيــز وزيــادة تطويــر وتعزيــز النظــام 
البيئــي. ســتواصل خطــوات دعــم هــذه الثقافــة التعاونيــة فــي عــام 2022 بيــن المنظمــات المشــاركة، لتعزيــز التواصــل 

المنفتــح وأفضــل الممارســات، وتبــادل المعرفــة.

المتابعة
 والتقييم 

تعــد عمليــات المتابعــة والتقييــم المســتمرة ضروريــة لتقييــم ســير عمــل وإنجــاز برنامــج خطــوات والمواءمــة مــع 
األهــداف الرئيســية للبرنامــج. اشــتملت أبــرز النتائــج التــي حققتهــا دورة برنامــج 2021 فيمــا يلــي: 

• المهارات الفنية
تمكــن مدربــو خطــوات مــن رصــد تغييــرات إيجابيــة فــي مهــارات األطفــال الفنيــة، حيــث أكــد %95 مــن المدربيــن علــى 

تحســن مســتوى اللياقــة البدنيــة عنــد األطفــال نتيجــة التدريبــات الرياضيــة. 

 •  المهارات الحياتية
كما تم رصد تحسن كبير على المهارات الحياتية لألطفال، حيث أكد %98 من المدربين تحسن مستوى الثقة 
بالنفس لدى األطفال. كما أظهر األطفال تحسنًا في مستوى االلتزام واالنضباط والرغبة في العمل كفريق 

بحسب ما أكد عليه %95 من المدربين. 

 •  تطوير الشباب
ساهم البرنامج في تنمية مهارات مدربي خطوات؛ حيث صرح %92 من المدربين عن تحسن قدرتهم في التخطيط 

لمستقبلهم وتحقيق أهدافهم، وأكد %92 على تحسن أوضاعهم االجتماعية. 

 •  تنمية المجتمع
الحظ %85 من المدربين زيادة قدرة النوادي والمراكز المحلية على خدمة المجتمعات المحلية نتيجة شراكتهم مع 

خطوات من خالل توفير نشاطات مستدامة لألطفال ذوكرا واناث وبشكل متساو.  

 •  االستمرارية
شــدد المدربــون علــى أهميــة اســتمرارية برنامــج خطــوات، حيــث أكــد %92 أن إيقــاف البرنامــج ســيحرم األطفــال مــن 
ــى المجتمــع  ــأن البرنامــج يعــود بالنفــع عل ــة. كمــا أكــد %96 علــى قناعتهــم ب ــة آمن اللعــب وممارســة الرياضــة فــي بيئ

بكاملــه. 
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تسليط الضوء:
الدعم المجتمعي

اســتمرارًا لمبــادرات االســتجابة الطارئــة التــي تــم إطالقهــا فــي عــام 2020 للتعامــل مــع أزمــة كوفيــد- 19 وحــادث انفجــار 
مرفــأ بيــروت، اســتمرت خطــوات فــي برنامــج الدعــم المجتمعــي الســتكمال المشــاريع. اســتهدفت المشــاريع أكثــر 
مــن 15,550 مســتفيد مباشــر مــن كافــة شــرائح المجتمــع فــي فلســطين واألردن ولبنــان، وتــم تنفيذهــا بالشــراكة مــع 

منظمــات وجمعيــات محليــة ودوليــة.

فيما يلي لمحة عامة عن المشاريع:

• الرعاية الصحية

األردن: أطفالنا

واصلــت خطــوات شــراكتها مــع "أطفالنــا" فــي األردن فــي عــام 2021، وهــي مؤسســة تلتــزم 
بتوفيــر العــالج والرعايــة الطبيــة لألطفــال المحتاجيــن، حيــث تــم تقديــم منحــة لتغطيــة 
تكاليــف العمليــات الجراحيــة لســتة أطفــال إضافييــن ليصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين 
إلــى 11 علــى مــدار العاميــن. اســتفاد مــن الشــراكة اطفــال يعانــون مــن الجنــف وحــاالت 
مرضيــة أخــرى تهــدد الحيــاة، ويفتقــرون إلــى المــوارد الالزمــة للعــالج، وكانــوا بحاجــة إلــى 

ــة حياتهــم. تدخــل فــوري لتحســين نوعي

لبنان: الجامعة األمريكية في بيروت

تأســس "صنــدوق خطــوات الخيــري لدعــم الســرطان" فــي عــام 2021 بالشــراكة 
مــع الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت لدعــم جلســات العــالج الكيميائــي للمرضــى 
المحتاجيــن فــي المركــز الطبــي فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت. تــم بموجــب هــذا 
الدعــم، تقديــم أكثــر مــن 300 جلســة عالجيــة لمرضــى تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و 80 

عامــًا.

• التعليم

لبنان: الجامعة األمريكية في بيروت

بالشــراكة مــع الجامعــة، تــم إنشــاء "صنــدوق خطــوات للمنــح الدراســية" مــن أجــل لدعــم الرســوم الجامعيــة لـــ 19 طالبــا 
متفوقــا ومتفانيــا يكافحــون لمواصلــة تعليمهــم فــي ضــوء األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان.
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MySchoolPulse :لبنان

أطلقــت خطــوات شــراكة MySchoolPulse، وهــي 
االكاديمــي  التعليــم  توفــر  ربحيــة  غيــر  مؤسســة 
لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و18عامــًا، 
مزمنــة  امــراض  مــن  للعــالج  يخضعــون  والذيــن 
خــارج مدارســهم. قدمــت الشــراكة الدعــم التربــوي 
مــدى  علــى  طفــاًل   81 لـــ  واالجتماعــي  والنفســي 

11 شــهرًا. 2,950 ســاعة لمــدة 

• دعم المشاريع الصغيرة

فلسطين: مؤسسة التعاون 

أسســت خطــوات شــراكة مــع مؤسســة "التعــاون" لدعــم برامــج تنمويــة واغاثيــة لســبعة منظمــات مجتمعيــة غيــر 
ربحيــة و23 مشــروع صغيــر ومتوســط فــي قطــاع غــزة للتغلــب علــى األضــرار التــي لحقــت بهــم أثنــاء العــدوان علــى غــزة. 
إضافــة إلــى الدعــم المالــي، اشــتملت الشــراكة علــى برامــج بنــاء القــدرات للموظفيــن اإلدارييــن فــي هــذه المؤسســات 

والشــركات. 

فلسطين: جمعية الدراسات النسوية التنموية 
الفلسطينية 

أسســت خطوات شــراكة مع جمعية الدراســات النســوية 
"التمكيــن  برنامــج  تنفيــذ  لدعــم  الفلســطينية  التنمويــة 
االقتصــادي مــن خــالل المشــاريع الصغيــرة" الــذي يهــدف 
إلــى تحقيــق التمكيــن االقتصــادي وتعزيــز ســبل العيــش 
المســتدام للنســاء الفلســطينيات ضمــن الفئــة العمريــة 
20 – 35 عــام مــن المناطــق المهمشــة فــي غــزة. شــمل 
مختلــف  فــي  نســاء  تقودهــا  5 مشــاريع صغيــرة  الدعــم 

المجــاالت. 

فلسطين: مزرعة أم سليمان

قدمــت خطــوات الدعــم لمزرعــة أم ســليمان، وهــي 
مزرعــة مدعومــة مــن المجتمــع تعمــل علــى حشــد 
بلعيــن،  فــي  المزارعيــن  لدعــم  المجتمــع  مــوارد 
فلســطين. ســاهمت خطــوات فــي تحقيــق رؤيــة 
االجتماعيــة  لالســتدامة  المــدى  طويلــة  المزرعــة 
حجــم  زيــادة  طريــق  عــن  والبيئيــة  واالقتصاديــة 
ــور علــى حلــول مســتدامة  ــات المزرعــة والعث عملي
للحصــاد والتخزيــن وتنويــع النظام البيئــي للمزرعة.

األردن: صندوق المرأة للتمويل األصغر

أسســت خطــوات فــي األردن شــراكة مــع صنــدوق المــرأة للتمويــل األصغــر، قدمت من خاللها الدعم لخمســة وعشــرون 
ســيدة لديهــم مشــاريع رياديــة تضررت أعمالهم بشــدة جــراء الجائحة. 

"درســت اللغــة العربيــة فــي الجامعــة لمــدة عاميــن 
مــن  منعنــي  االقتصــادي  الوضــع  لكــن  ونصــف 
االســتمرار. أنــا أم لخمســة أطفــال وصحــة زوجــي 
أنــا وصديقــي  بالعمــل. هكــذا قررنــا  لــه  ال تســمح 
فاطمــة العمــل فــي الزراعــة. لقــد منحنــا الدعــم الذي 
تلقينــاه مــن مؤسســة خطــوات وجمعية الدراســات 
النســوية التنمويــة الفلســطينية باألساســيات لبــدء 
الحصــول علــى دخــل مســتمر، وزيــادة إنتاجنــا علــى 

الرغــم مــن الظــروف الحاليــة ".

 بيسان قديح
غزة، فلسطين
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• األمن الغذائي وسبل العيش

فلسطين: جمعية إنعاش األسرة

ــة إنعــاش األســرة فــي 2021 لدعــم 339 أســرة محتاجــة نتيجــة انعــدام  جــددت مؤسســة خطــوات شــراكتها مــع جمعي
األمــن الغذائــي مــن ســكان مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين والمناطــق المهمشــة. اســتهدف المشــروع أســر تقطــن 
فــي أحيــاء مختلفــة فــي نابلــس، كالمدينــة القديمــة، راس العيــن، الجبــل الشــمالي، خلــة العامــود وغيرهــا إضافــة إلــى قــرى 
مثــل ديــر الحطــب. تلقــت جميــع األســر طــرود غذائيــة ومســتلزمات نظافــة كافيــة لتغطيــة احتياجــات أســرة مكونــة مــن 

خمســة أفــراد لشــهر واحــد. 

األردن: تكية أم علي

خــالل شــهر رمضــان، جــددت خطــوات شــراكتها مــع تكيــة أم علــي لتوزيــع وجبــات إفطــار ســاخنة علــى الكــوادر الصحيــة 
والعامليــن فــي الخــط األمامــي فــي مستشــفى عمــان الميدانــي ودور رعايــة المســنين فــي عمــان والزرقــاء، حيــث تــم توزيــع 

مــا يزيــد عــن 11،900 وجبــة للمســتفيدين. 

األردن: نوى 

ضمــن إطــار الشــراكة المســتمرة مــع نــوى تــم توزيــع مــا يزيــد عــن 1،000 حزمــة مســتلزمات صحيــة وحقائــب مدرســية 
علــى مســتفيدي خطــوات فــي مختلــف أنحــاء األردن. 

لبنان: جمعية بسمة

مــن خــالل الشــراكة مــع جمعيــة بســمة، حصلــت أكثــر مــن 400 أســرة محتاجــة تضــررت مــن االنفجــار علــى طــرود غذائيــة 
وصحيــة تكفــي لمــدة 6 أشــهر. 

لبنان: مطبخ الكل

اســتمرت الشــراكة مــع مطبــخ ســوق الطيــب المجتمعــي فــي 2021 "مطبــخ الــكل" بهــدف طهــي وتوزيــع وجبــات ســاخنة 
للمحتاجيــن. غطــى الدعــم المكافئــات الشــهرية لعشــرين طاهيــة يشــاركن فــي إعــداد الوجبــات اليوميــة للمحتاجيــن. 

لبنان: جمعية النجدة

خــالل شــهر رمضــان، جــددت خطــوات شــراكتها مــع جمعيــة النجــدة 
ــى 615 أســرة محتاجــة فــي مخيمــي نهــر  ــة عل ــع الطــرود الغذائي لتوزي

البــارد والبــداوي فــي طرابلــس. 
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 رقم المؤسسةالقوائم المالية
الخيرية المسجل: 1117085

رقم المؤسسة: 05840150

  موجز الميزانية العمومية كما في

الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة الملموسة

االستثمارات

الموجودات المتداولة
الدائنون

النقد في البنوك و النقدالمتداول

أسهم

أرصدة التمويل
األموال الغير المقيدة

 التبرعات النقدية
الهدايا العينية

 األنشطة المباشرة للرياضة

 االستجابة الطارئة لفيروس
كورونا والنفجار بيروت والمنح

 رواتب منسقي المشروع
والمصاريف اإلدارية األخرى

رسوم قانونية
 رسوم التدقيق

  أتعاب تدقيق السنة السابقة المخصصة

 

 الدائنون: المبالغ المستحقة
في غضون عام واحد

 صافي الموجودات المتداولة/
(االلتزامات

بيان موجز لألنشطة المالية
 للسنة المنتهية في

         

اإليرادات
اإليرادات الطوعية

المصاريف
األنشطة الخيرية

 صافي الموجودات

 السنة المنتهية
                   31  

2020
$

كانون األول
 السنة المنتهية

                   31  
2019

$

كانون األول

مجموعات التبرعات أو التمويل
المرّحل من السنوات السابقة

صافي الحركات على التبرعات أو التمويل 

 مجموع التبرعات أو التمويل
المنقول (المّدور

كانون األول 2021 31

  كانون األول 2021 31

(

20202019

482,173

63,832
349,416
214,158

627,406

174,476

(452,930)

665,720

665,720

665,720

3,422,945

3,422,945

-

9,071

491,244

509,695

80,312
531,470

-

611,782

348,030

(263,752)

926,291

926,291

926,291

3,626,640

3,626,640

-

68,566

578,261

 السنة المنتهية
                   31  

2021
$

كانون األول

2021

504,520

89,993
424,083
49,739

563,815

409,863

(153,952)

966,540

966,540

966,540

3,000,624

3,000,624

-

52,157

556,677

(3,366,069)

260,571

-

- (2,905,166)

(396,088)

13,418

(51,988)
(7,193)

(15,593)
(3,459)

665,720

926,291

(2,960,375)

40,249

(1,416,167)

(1,077,806)

(365,687)

(15,412) 

(59,442)
(6,303)

(17,124)
(2,434)

926,291

966,540

(3,129,253)

293,692

(2,476,281)

(537,132)

(7,528)
(34,980)

(54,718)

(14,952)

372,028

665,720

(3,662)

أرباح / (خسائر) صرف العمالت األجنبية
 رسوم المحاسبة

المعلومــات المقدمــة هنــا ال تمثــل الحســابات القانونيــة الكاملــة ولكنهــا ملخــص عــن المعلومــات الــواردة فــي البيانــات 
الماليــة الكاملــة. وقــد ال تتضمــن هــذه األرقــام المعلومــات الكافيــة التــي تتيــح الفهــم الكامــل للشــؤون الماليــة الخاصــة 
ــر  بالمؤسســة الخيريــة. للمزيــد مــن المعلومــات يمكــن االطــالع علــى الحســابات الســنوية الكاملــة، بمــا فــي ذلــك تقري
المدقــق. ويرجــى العلــم بأنــه قــد تمــت ترجمــة بيــان األنشــطة الماليــة والميزانيــة العموميــة إلــى الــدوالر األمريكــي مــن 
الجنيــه االســترليني فــي المملكــة المتحــدة بســعر اإلقفــال عــن تلــك الفتــرة. وقــد تــم التدقيــق فــي كامــل الحســابات مــع 

إصــدار آراء غيــر متحفظــة بخصــوص هــذه البيانــات الماليــة.

تمــت الموافقــة علــى الحســابات الكاملــة مــن قبــل مجلــس األمنــاء فــي تاريــخ 19 أيــار 2022 وتــم تقديــم نســخة إلــى هيئــة 
تســجيل الشــركات. وقــد أصــدر المدقــق المالــّي رأي غيــر متحفــظ بشــأن البيانــات الماليــة الســنوية كاملــة وبشــأن اتســاق 
تقريــر المجالــس مــع تلــك البيانــات الســنوية. ولــم يتضمــن التقريــر المتعلــق بالبيانــات الماليــة الســنوية الكاملــة أي بيــان 

بموجــب المــادة )498()2( )أ( أو )498()2( )ب( أو )498()3( مــن قانــون الشــركات لعــام 2006.

هاني قطان
التاريخ: 2021/05/19 عضو مجلس أمناء   

بيان مدققي الحسابات المستقلين إلى مجلس أمناء مؤسسة خطوات لتشجيع رياضة األطفال

لقــد درســنا البيانــات الماليــة الموجــزة لمؤسســة خطــوات لتشــجيع رياضــة األطفــال للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون 
.2021 أول 

مسؤوليات كل من األمناء و مدققي الحسابات

ويتولــى مجلــس األمنــاء مســؤولية إعــداد البيانــات الماليــة الموجــزة وفقــا لقانــون المملكــة المتحــدة الســاري حاليــا. 
وتقــع علــى عاتقنــا مســؤولية تقديــم تقريــر حــول اتســاق البيانــات الماليــة الموجــزة مــع البيانــات الماليــة الســنوية الكاملــة 
وتقريــر مجلــس األمنــاء الســنوي وامتثالــه للمتطلبــات ذات الصلــة مــن المــادة 427 مــن قانــون الشــركات لعــام 2006 

واللوائــح الصــادرة بموجبــه.

ــا  ــا للمذكــرة الممارســة التدريبيــة 11 الصــادرة عــن مجلــس ممارســات التدقيــق. حيــث يصــف تقريرن ــا وفًق ــا بأعمالن  قمن
ــر المجالــس. البيانــات الماليــة الســنوية الكاملــة بنــاء علــى رأينــا حــول هــذه البيانــات الماليــة وتقري

الرأي

فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة الموجــزة تتوافــق مــع البيانــات الماليــة الكاملــة وتقريــر مجلــس األمنــاء الســنوي لمؤسســة 
خطــوات لتشــجيع رياضــة األطفــال للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون أول2021 ، وتتوافــق مــع المتطلبــات المعمــول بهــا 

فــي المــادة 427 مــن قانــون الشــركات لعــام 2006، واللوائــح الصــادرة بموجبــه.

مور كينغستون سميث للمحاماة
المحاسبين القانونيين والمدققين القانونيين

التاريخ: 2021/05/24

ديفونشاير هاوس
60 طريق جوسويل

EC1M 7ADلندن
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  شبكة
مؤسسة خطوات

مجلس األمناء
هاني قطان -

مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

ناهد ابو سنينة

هيلين العزيزي

د. ممدوح بركات

غسان نقل

هيا القدومي
 

 الجهات المانحة
والشركاء

2021 - 2006

المجلس االستشاري 

البحرين
تيموثي مّطار

إيطاليا
فرانسيسكو بافوني

األردن
سمو األميرة الرا الفيصل

د. غسان العلمي
عيسى حلبي
سام كنعان
سمير مراد

فيروز تقي الدين

مؤسسة عبد المحسن القطان

مؤسسة عبد الحميد شومان

بنك أبوظبي التجاري

مجموعة الفضل

شركة القرق فوسروك

شركة الحسام القابضة

المال كابيتال

التميمي ومشاركوه

مؤسسة النور

هندسة الجابر

التركي القابضة

أميديست

برنامج الخليج العربي للتنمية

أجفند

شركة التأمين العربية

شركة التأمين العربية

الشركة العربية لصناعة األغطية

والوسائد

أرامكس

مشروع تطوير كرة القدم اآلسيوية

المملكة العربية السعودية
احمد الساري

اإلمارات العربية المتحدة
رامي أصالن
امجد حباس

سامر الخالدي
أيمن خالق

المملكة المتحدة
هاني قبالوي

الواليات المتحدة األمريكية
عصام صالح

أسترا

اتيكو مجموعة فخرالدين

مستشفى األوغستا فكتوريا - الُمّطلع

أوتوديسك الشرق األوسط

بنك االتحاد

باركليز

بيت.كوم

BB Holdings Sal

Berwin Leighton Painser LLP

شركة بيرزيت لألدوية

بوند إنتيريور

القنصلية البريطانية – العامة في

القدس

 بنك القاهرة عمان

كابيتال بنك

شركة اتحاد المقاولين

Claranet Limited

كليفورد تشانس

كاليد ومشاركوه

Contrack

كونفيرس

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

دويتشه بنك

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

إى كونستركت

مجموعة لينك اإلماراتية

الهالل األحمر اإلماراتي

بنك اوروبا العربي

فورتي لألوراق المالية

شركة فوسام المحدودة

مؤسسة التعليم الدولي

مؤسسة عائلة جورج وروندا سالم

شركة غياث سختيان األردنية المستثمرة

كأس جوثيا

مؤسسة الحريري

أدوية الحكمة

بنك إتش إس بي سي

إنجاز

برنامج ايرلندا للتنمية

البنك التجاري األردني

مؤسسة القبالوي

كنج آند سبالدينج

قوالغاصي كابيتال

لين سكان

لوياك

شركة م.دحلة للمحاماة

MACE Contractors

نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

مؤسسة ميرسي كور

صندوق المرأة

Msquare

نحاس للمحاماة

شركة المشروبات الوطنية

شركة دهانات ناشونال

نايكي

كأس النرويج

إنستايل أنترناشيونال

مجموعة نقل

Object DC

شركة اوزايم للحلول البيئية

صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(

أوبتيمايزا

أوكسفام

بادلكو

مؤسسة فلسطين للتنمية

بنك االستثمار الفلسطيني

صندوق االستثمار الفلسطيني

جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية

المجتمعية

Pembroke Capital

صندوق قطر للتنمية

روابي القابضة

الجمهورية الفرنسية

مجموعة روبيكون القابضة

صبا لالستشارات

شركة السالم العالمية

شركة صالح حمد المانع

مجموعة سند للقانون بالتعاون

مع إيفرشيدس سذرالند

مجموعة الصايغ

صندوق شكور أبو غزالة للمنح

منتدى شارك الشبابي

مكتب شحادة للمحاماة

Sookias & Sookias

مؤسسة سوروس الخيرية

جمعية قرى األطفال

النادي الرياضي بيروت

مستشفى سانت جون للعيون

مؤسسة التعاون 

شركة توفيق غرغور واوالده

مؤسسة طالل ومها الشاعر

مؤسسة تماري

مؤسسة أمجد وسهى بسيسو

مؤسسة األصفري

شركة بوينغ

الحكومة البريطانية

مؤسسة كوكا كوال

مؤسسة الملك بودوان

مؤسسة لينبورى الوقفية

مكتب الممثلية الهولندية لألراضي

الفلسطينية

البعثة البابوية

The Symphasis Foundation

مؤسسة ترافيجورا

هيئة األمم المتحدة للمرأة

منظمة اليونيسيف

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مكتب األمم المتحدة للرياضة من أجل

التنمية والسالم

مؤسسة فيتول

منظمة طفل الحرب

مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات

World Emergency Relief
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