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 تقریر مدقق الحسابات المستقل
 

 إلى السادة الھیئة العامة المحترمین 
 الجمعیة -جمعیة فیصل الحسیني الخیریة 

 فلسطین –القدس

والتي تتكون من بیان المركز المالي    ، "عیةالجم" لجمعیة فیصل الحسیني الخیریة  قمنا بتدقیق البیانات المالیة المرفقة  
، وكل من بیان النشاطات والتغیر في صافي الموجودات والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة  2020كانون األول  31كما في 

 البیانات المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.في ذلك التاریخ، وایضاحات حول 
 

كما في   للجمعیةفي رأینا، إن البیانات المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من جمیع النواحي الجوھریة المركز المالي  
التاریخ و2020كانون األول    31 المنتھیة في ذلك  للسنة  النقدیة  المالي وتدفقاتھا  للتقاریر ، وأدائھا  الدولیة  للمعاییر  فقاً 

 المالیة. 

في  المدقق  فقرة مسؤولیة  في  المعاییر موضحة  لھذه  إن مسؤولیتنا وفقا  للتدقیق،  الدولیة  للمعاییر  بتدقیقنا وفقاً  قمنا  لقد 
االخالقیة ذات الصلة بأعمال تدقیق البیانات  وفقا للمتطلبات  الجمعیة  تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة. نحن مستقلین عن  

المھني  السلوك  لمعاییر  الدولي  المجلس  الصادرة عن  المھنیین  للمحاسبین  الدولیة  المھني  السلوك  لقواعد  ووفقاً  المالیة 
ھذ بحسب  األخرى  األخالقیة  بالمسؤولیات  اللتزامنا  باإلضافة  الدولیة).  االستقالل  معاییر  ذلك  في  (بما  ه للمحاسبین 

 المتطلبات. 
 

 نعتقد ان بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر اساسا البداء رأینا حول التدقیق. 
 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ومسؤولة  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانات المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا  
أخطاء   خالیة من  المالیة،  البیانات  إعداد وعرض  لغرض  اإلدارة ضروریا  تعتبره  الذي  داخلي  رقابة  نظام  إعداد  عن 

 جوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ.
المور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام على االستمرار واالفصاح عن ا  الجمعیةان اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة  

أو ایقاف أعمالھ أو عدم وجود  الجمعیة  اساس االستمراریة في المحاسبة، باستثناء إذا كانت ھنالك نیة لدى االدارة لتصفیة  
 بدیل واقعي سوى القیام بذلك.

 .عیةللجمیعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً عن االشراف على طریقة إعداد التقاریر المالیة 
 

ان اھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة، سواًء كانت  
 ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریرنا والذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة. 

المعقول ھو مستوى عال من التأكید، ولكنھ لیس ضمانة بان إجراءات التدقیق التي تم القیام بھا وفقا لمعاییر الدولیة التأكید  
 للتدقیق ستمكننا بشكل دائم من اكتشاف جمیع االخطاء الجوھریة، ان وجدت.

أو إجمالي من الممكن أن تؤثر    ھنالك اخطاء یمكن أن تنشأ من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي
 بشكل معقول على القرارات االقتصادیة المتخذة على اساس البیانات المالیة. 

 

 
 شركة القواسمي وشركاه

 فلسطین –رام هللا 
 طوكیو، "أبراج ھاوس" عین منجد، شارع 

 + 970) 2(  298  -0400+ فاكس   970) 2( 298  -0300ھاتف 

 الرأي 

 أساس الرأي

 مسؤولیة اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن البیانات المالیة 

 مسؤولیة المدقق حول تدقیق البیانات المالیة
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل 
للتدقیق، نقوم بممارسة الحكم المھني والمحافظة على تطبیق مبدأ الشك  للمعاییر الدولیة  التدقیق وفقاً  كجزء من عملیة 

 المھني خالل عملیة التدقیق، باإلضافة الى: 
 

تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ، وكذلك تصمیم وتنفیذ   •
لرأینا. ان خطر عدم   اكتشاف إجراءات التدقیق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً 

االخطاء الجوھریة الناتجة عن االحتیال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حیث ان االحتیال قد یشتمل على التواطؤ أو  
 التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة. 

 
مناسبة حسب   • تدقیق  إجراءات  تصمیم  لغایات  التدقیق  بأعمال  الصلة  ذات  الداخلیة  الرقابة  فھم ألنظمة  على  الحصول 

 . الجمعیةالظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في 
 

احات ذات العالقة المعدة من قبل  تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیض •
 اإلدارة.

 
االستنتاج بناء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمراریة في المحاسبة،   •

الجمعیة  وفیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكاً جوھریا حول قدرة  
إلى   التدقیق  تقریر  في  االنتباه  نلفت  ان  منا  یتطلب  ذلك  فإن  جوھري،  تیقن  وجود  عدم  استنتجنا  إذا  االستمرار.  على 
اإلیضاحات ذات العالقة في البیانات المالیة، وإذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، فإننا سوف نقوم بتعدیل  

یق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق. ومع ذلك، فإنھ من الممكن رأینا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدق
 على االستمرار.الجمعیة أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في الحد من قدرة 

 
ت  تقییم العرض العام لشكل ومحتوى البیانات المالیة بما فیھا االیضاحات وفیما إذا كانت البیانات المالیة تمثل المعامال •

 واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.
 

فیما یتعلق بنطاق وتوقیت التدقیق ومالحظات التدقیق الھامة، بما في ذلك أیة الجمعیة  التواصل مع المكلفین بالحوكمة في  
 نقاط ضعف ھامة في نظام الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا. 

 
 

 
 القواسمي وشركاه                                                                                                             

 كى بي ام جي                                                                                                      
 
 

 
) 201/2017إجازة رقم ( فلسطین   –رام هللا    

  
2021آیار  31   
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 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 فلسطین - القدس

 
 بیان المركز المالي 

 
 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  )34(إلى رقم  )7(تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم 

 
 

  2021آیار  24 اإلدارة بتاریخ) من قبل مجلس 6) الى (3تمت الموافقة على البیانات المالیة من صفحة (
 

 
     أمین الصندوق  اإلدارة رئیس مجلس 

 
 

 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة

 كانون األول   31كما في    
 2019  2020  إیضاح بالدوالر األمریكي 

      الموجودات
      الموجودات المتداولة

 2,533,477  1,929,212  5 النقد وما في حكمھ
 -  198,893  6 مستحق من جھات مانحة

 17,579  15,522  7 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان األنشطة
 56,945  44,585  8 أخرى ارصدة مدینة 

 880,870  805,978  9 موجودات صندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس 
   2,994,190  3,488,871 

      الموجودات غیر المتداولة
 36,416  29,770  10 ، بالصافي ممتلكات ومعدات

 36,429  23,940  11 حق استخدام أصول 
   53,710  72,845 

 3,561,716  3,047,900    مجموع الموجودات
      

      المطلوبات وصافي الموجودات 
      المطلوبات المتداولة 

 60,392  60,387   12 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة 
 279,251  82,994   13 الدفع منح مؤجلة 

 13,750  14,578   11 قصیرة األجل  -إلتزام إیجارات 
 880,870  805,978  15 المطلوب لصندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس 

   963,937  1,234,263 
      المطلوبات غیر المتداولة

 245,413  223,873   14 مخصص تعویض نھایة الخدمة
 22,190  7,612   11 طویلة األجل  -إیجارات إلتزام 

   231,485  267,603 
 1,501,866  1,195,422   مجموع المطلوبات 

      
      صافي الموجودات 
 2,023,434  1,822,708   صافي الموجودات 

 36,416  29,770   االستثمارات في الموجودات الثابتة 
 2,059,850  1,852,478   مجموع صافي الموجودات 

 3,561,716  3,047,900   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
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 فلسطین - القدس
 

 النشاطات بیان 
 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 34) إلى رقم (7المرفقة من رقم (تعتبر االیضاحات في الصفحات 

 
 

 
 
 

 

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  
   2020   

 2019  المجموع  مقیدة   غیر مقیدة   إیضاح بالدوالر األمریكي
          

مقیدة متضمنة اشتر منح وتبرعات  
 1,023,738   632,975  632,975  -  16 زمنا لمدارس القدس

شتر زمنا امتضمنة  تبرعات عامة
 67,223  162,231  -  162,231  17  للقدس

 63,830  58,287  -  58,287   فوائد بنكیة  
 6,929  1,986  -  1,986  18 إیرادات أخرى  

 -  -  (632,975)  632,975   الموجودات المحررة من التقییدصافي 
 1,161,720  855,479  -  855,479   مجموع اإلیرادات والمنح 

          
          المصاریف

          مصاریف البرامج 
 1,093,626  755,070  -  755,070  . أ19 قطاع التعلیم

 8,115  6,775  -  6,775  . أ19 قطاع الشباب والثقافة
 48  95,245  -  95,245  . أ19 قطاع الصحة

 18,761  18,469  -  18,469  . أ19 تراث فیصل الحسیني
 1,120,550  875,559  -  875,559  . أ19 مصاریف البرامج 

 48,038  143,206  -  143,206  . ب19 مصروفات إداریة وعمومیة
 11,343  8,841  -  8,841  10 ممتلكات ومعدات  -استھالكات  
 12,490  12,490  -  12,490  11 حق استخدام األصول –استھالكات  

ــائر اإلئتمـانیـة   ــص الخســـ  –مخصــ
 12,500  6,250  -  6,250  8 قروض للمؤسسات

ــاح)   (أرب ــائر  تقییم  خســــ ــادة  إع  من 
 (2,242)   2,057  -  2,057  7 موجودات مالیة بالقیمة العادلةال

 30,743  14,448  -  14,448  20 خسائر فروقات العملة 
 1,233,422  1,062,851  -  1,062,851   مجموع المصاریف 

          
(النقص) في صافي الموجودات  

 ) 71,702(  (207,372)  -  ) 207,372(   للسنة 
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 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 فلسطین - القدس

 
 بیان التغیر في صافي الموجودات

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 34إلى رقم () 7تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم (
 

 
 بالدوالر األمریكي

صافي  
  الموجودات

االستثمار في 
 المجموع  األصول الثابتة

      
      2020كانون األول  31السنة المنتھیة في 

 2,059,850  36,416  2,023,434 صافي الموجودات كما في بدایة السنة 
 ) 207,372(  -  (207,372) التغیر في صافي الموجودات خالل السنة  

 -  (6,646)  6,646 ، بالصافي اإلضافات على األصول الثابتة
 1,852,478  29,770  1,822,708 2020 األولكانون  31في الموجودات كما في صا

      
      2019كانون األول  31السنة المنتھیة في 

 2,131,551  39,965  2,091,586 صافي الموجودات كما في بدایة السنة 
 ) 71,701(  -  (71,701) التغیر في صافي الموجودات خالل السنة  

 -  (3,549)  3,549 ، بالصافي اإلضافات على األصول الثابتة
 2,059,850  36,416  2,023,434 2019كانون األول  31صافي الموجودات كما  في 
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 جمعیة فیصل الحسیني الخیر�ة
 فلسطین -القدس

 
 بیان التدفقات النقدیة 

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في    
 2019  2020  إیضاح بالدوالر األمریكي

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 1,091,213  795,206   منح وتبرعات  

 70,508  60,273   فوائد بنكیة وایرادات أخرى 
 (1,917,546)  ) 1,439,594(   مبالغ مدفوعة للموظفین والموردین

ــافي الـتدفـقات النقدیة   ــتخدمة في)صــ ــطة   (المســ األنشــ
 (755,825)  ) 584,115(   التشغیلیة 

      
      األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 
 (7,794)   ) 2,196(   شراء األصول الثابتة 
 (2,242)  2,057   تقییم األوراق المالیة 

 (25,483)  ) 20,011(   عقود االیجار
ــافي الـتدفـقات النقدیة   ــتخدمة في)صــ ــطة   (المســ األنشــ

 (35,519)  ) 20,150(   االستثماریة 
      

الصندوق ولدى البنوك خالل  (النقص) في النقد في 
 (791,344)  ) 604,265(   السنة

 3,324,821  2,533,477   النقد في الصندوق ولدى البنوك في أول السنة 
 2,533,477  1,929,212   النقد في الصندوق ولدى البنوك في آخر السنة

      
      تعدیالت  

 (71,702)  ) 207,362(   التغیر في صافي الموجودات
 11,343  8,842   ممتلكات ومعدات  -استھالكات  
 12,490  12,490   حق استخدام األصول –استھالكات 

 12,500  6,250   مخصص الخسائر االئتمانیة
 275,259  ) 198,893(   من جھات مانحة  ةفي أرصدة مستحق النقص الزیادة)(

 15,626  12,360   في ارصدة مدینة أخرى النقص
 31,225  ) 21,540(   في مخصص تعویض نھایة الخدمة ) الزیادة النقص(

 (620,406)   ) 5(   (النقص) في ذمم دائنة ومصاریف مستحقة  
 (422,160)  ) 196,257(   (النقص) في منح مؤجلة الدفع

ــافي الـتدفـقات النقدیة   ــتخدمة في)صــ ــطة   (المســ األنشــ
 ) 755,825(  ) 584,115(   التشغیلیة

      
 
 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 34) إلى رقم (7تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم (

 
 
 
 
 



 الحسیني الخیریةجمعیة فیصل 
 فلسطین - القدس

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة
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 ام ـــــــع .1
جمعیة فیصل الحسیني الخیریة ھي جمعیة خیریة ھدفھا األساسي تحسین الجوانب االجتماعیة للمواطنین في كافة انحاء  

  2002الوطن وتقدیم العون لھم بالقدر الممكن وضمن اإلمكانیات المتاحة. تأسست جمعیة فیصل الحسیني الخیریة في عام  
تحت رقم   2002كانون ثاني    30یة والھیئات االھلیة الفلسطیني بتاریخ  وتم تسجیلھا بموجب احكام قانون الجمعیات الخیر

(QR-160-C) .كمؤسسة غیر ربحیة 
 

 :أھم أھداف الجمعیة
 وتراث المرحوم فیصل الحسیني النضالي والسیاسي والفكري. جمع وحفظ وتوثیق ونشر تاریخ   •
 فیصل الحسیني في العمل على الحفاظ على الھویة الفلسطینیة للقدس.متابعة النھج الذي سار علیھ المرحوم  •
 تقویة أواصر المحبة وتعزیز الصداقة والتفاھم بین أبناء القدس العربیة. •
 سر الشھداء. أاالجتماعیة وتقدیم العون والدعم الى  اآلفاتالعمل على مكافحة  •

 

 .2021آیار  24تمت الموافقة على البیانات المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
 أسس إعداد البیانات المالیة   .2

 

 بیان االلتزام    .أ
 .تم إعداد ھذه البیانات المالیة وفقاً لمبدأ اإلستحقاق ووفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 

 أساس القیاس   .ب
 تم إعداد البیانات المالیة على أساس التكلفة التاریخیة بإستثناء الموجودات والمطلوبات المالیة. 
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض   .ج
 . جمعیةتظھر البیانات المالیة بالدوالر األمریكي والذي یمثل العملة الوظیفیة لل 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام   .د
إن إعداد البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب قیام اإلدارة باجتھادات وتقدیرات وافتراضات تؤثر 

الغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن  في تطبیق السیاسات المحاسبیة ومب
 ھذه التقدیرات.

یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ویتم االعتراف بالتغیرات في التقدیرات المحاسبیة في السنة التي  
 بذلك التغییر. تم فیھا تغییر التقدیرات والسنوات القادمة التي تتأثر 

فیما یلي ملخص حول األمور الھامة التي یجري فیھا استخدام التقدیرات غیر المؤكدة واالجتھادات في تطبیق السیاسات  
 المحاسبیة والتي تؤثر بشكل جوھري على المبالغ في البیانات المالیة:

 قیاس القیمة العادلة 
 االحكام •

 :على مبالغ الموجودات وااللتزامات في البیانات المالیة جوھريوالتي تؤثر بشكل  فیما یلي ملخص حول األمور الھامة
تصـنیف الموجودات المالیة: تقییم نموذج االعمال الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بالموجودات وتحدید فیما إذا كانت الشـروط   -

 قي والغیر المسدد.التعاقدیة للموجودات المالیة ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المتب
ـــكل كبیر مـنذ االعتراف االولي بـھا، وتـحدـید  - ــع مـعاییر ـجدـیدة لتـحدـید ـما إذا ـكاـنت الموجودات الـمالـیة ـقد ـتدـنت بشــ وضــ

 منھجیة التطلعات المستقبلیة وطرق قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.
 
 افتراضات وتقدیرات عدم التیقن  •

ي تحصــیلھا اعتماداً على تقدیراتھا حول إمكانیة اســترداد تلك الذمم وفقاً تقوم اإلدارة بأخذ مخصــص للذمم المشــكوك ف -
 .جمعیةللسیاسات المحاسبیة لل

 

ذه  - ة لـھ اـم ة الـع اداً على الحـاـل ة إعتـم ــورة دورـی دات بصــ ات والمـع ة للممتلـك اجـی ار اإلنـت دیر األعـم ادة تـق إـع تقوم اإلدارة ـب
 اإلنتاجیة في المستقبل.الممتلكات والمعدات وتوقعات اإلدارة ألعمارھا 

ــیة حول احتمالیة وحجم تدفقات النقدیة - ــات الرئیسـ ــات وااللتزامات المحتملة: االفتراضـ ــصـ  االعتراف وقیاس المخصـ
 والموارد الخارجة.
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بصــورة مســتمرة إعتماداً على دراســة قانونیة معدة من قبل محامي  جمعیةالتقوم اإلدارة بمراجعة القضــایا المقامة ضــد  -
 في المستقبل جراء تلك القضایا. جمعیةاللتي تبین المخاطر المحتملة التي قد تتحملھا وا جمعیةال

یتم تضـمین خیارات التمدید واإلنھاء في عدد من عقود اإلیجار. تسـتخدم ھذه الشـروط لزیادة المرونة التشـغیلیة من حیث   -
 .والمؤجر جمعیةدید من قبل كل من الإدارة العقود، ان معظم خیارات التمدید واإلنھاء المحتفظ بھا قابلة للتج

 

خیار التمدید،   عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصـادیًا
إذا كان أو عدم خیار اإلنھاء. یتم تضمین خیارات التمدید (أو الفترات التي تلي خیارات اإلنھاء) فقط في مدة عقد اإلیجار 

عقد اإلیجار مؤكدًا بشـــكل معقول أن یتم تمدیده (أو لم یتم إنھائھ). تتم مراجعة التقییم في حالة حدوث حدث مھم أو تغییر  
 .التي تؤثر على ھذا التقییم والتي تكون ضمن سیطرة المستأجر كبیر في الظروف

یتم خـصم مدفوعات اإلیجار باـستخدام ـسعر إعادة الخـصم ومنحنى العائد، طبقت اإلدارة األحكام والتقدیرات لتحدید معدل 
 .االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإلیجار

 قیاس القیمة العادلة 
  .قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة  جمعیةالمحاسبیة لل  یتطلب عدد من السیاسات واإلفصاحات

  .جمعیةیتم اإلبالغ عن مشاكل التقییم الھامة إلى مجلس ادارة ال  .إطار رقابة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة  جمعیةلدى ال 
  .مدخالت سوق التي یمكن االعتماد علیھا قدر اإلمكان  جمعیةعند قیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات تستخدم ال

ال ال  جمعیةتقوم  التقییم. كما تقوم  القیمة العادلة باستخدام أسالیب  التالیة والتي تعكس    جمعیةبتحدید  باستخدام المستویات 
 دید القیمة العادلة: أھمیة المدخالت المستخدمة في تح

 أسعار مدرجة (غیر معدلة) في سوق نشط ألصول أو مطلوبات مطابقة.  :1 المستوى
المستوى    :2 المستوى في  المستخدمة  األسعار  على  ولیس  مدخالت  على  تعتمد  تقییم  تحدیدھا    1أسالیب  یتم  والتي 

 للموجودات والمطلوبات بصورة مباشر أو غیر مباشرة. 
أسالیب تقییم االصول أو المطلوبات باستخدام مدخالت ھامة ال تعتمد على معلومات السوق المتاحة (مدخالت    :3المستوى  

 عھا). اذا كانت المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة للموجودات.ال یمكن تتب 
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل ما أو التزام یقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة 

الھرمي للقیمة العادلة باعتباره أدنى    العادلة، فسیتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل
 مستوى دخل مھم لكامل القیاس. 

بالتحویالت بین مستویات القیمة العادلة في نھایة السنة المشمولة بالتقریر في نفس الوقت الذي یحدث فیھ    جمعیةتعترف ال
 التغییر. 

 السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو   -1
قادرة على    جمعیةت والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئیسیة یجب ان تكون الالسوق األكثر فائدة للموجودا -2

 التعامل من خالل السوق االكثر افاده.
 الموجودات او المطلوبات التي تقاس بالقیمة العادلة یمكن ان تكون كالتالي:

 اصول او مطلوبات منفصلة. -1
 مجموعة من االصول والمطلوبات.مجموعة من االصول او مجموعة من المطلوبات أو  -2
مجموعة من السیاسات واالیضاحات المحاسبیة التي تتطلب احتساب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر   -3

 المالیة. 
سیاسة محددة الحتساب القیمة العادلة ویجب على فریق التقییم مراقبة ھذه السیاسات وتطبیقھا    جمعیةیجب ان یكون لدى ال

 .3ما في ذلك القیمة السوقیة مستوى ب
المالیة   البیانات  التقدیرات المعتمدة في إعداد  المالیة معقولة ومتماثلة مع  البیانات  نعتقد بأن تقدیراتنا المعتمدة في اعداد 

 باستثناء ما یلي:  2019كانون األول  31للسنة المنتھیة في 
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   )19 -أثر جائحة فیروس كورونا (كوفید  -
ــرت ـجائـحة فیروس كوروـنا (كوفـید   ــتوى الـعالم، مـما أدى إلى تعطـیل  19انتشــ ) عبر مـناطق جغرافـیة مختلـفة على مســ

) في شـكوك على الصـعید العالمي. وأعلنت 19األعمال واألنشـطة االقتصـادیة. وتسـببت جائحة فیروس كورونا (كوفید  
تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار  الســـلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على الســـواء، عن

الســلبیة المحتملة ، حیث أنھ في الوقت الحالي ھناك زیادة كبیرة من عدم التیقن في تحدید االثر االقتصــادي الذي یتجلى، 
لھ تأثیر على  على سبیل المثال، في حجم السیولة وتقلب أسعار الموجودات وأسعار صرف العمالت كما ویمكن أن یكون
ات الغیر ھادفة للربح.، وبناًء على ذلك قامت إدارة ال ـس بمراقبة  جمعیةحجم المنح والتبرعات المقدمة من الممولین للمؤـس

ة  ارســــات إدارة المـخاطر االخرى إلدارة أـی ال ومـم ة األعـم ــتمرارـی ا الســ ل خطتـھ اـمت بتفعـی د ـق ــع عن كـثب وـق الوضــ
وعملیاتھا وأدائھا  جمعیة) على أعمال ال19-تفشـــي فیروس كورونا (كوفیدإضـــطرابات محتملة والتي قد یتســـبب فیھا  

  المالي.
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  .3
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في اعداد البیانات المالیة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي تم اتباعھا للسنة المنتھیة في 

ابتداًء من األول من    2019كانون االول    31 التالیة والتي أصبحت ساریة المفعول  الجدیدة والمعدلة  المعاییر  بإستثناء 
 وھي كما یلي: 2020كانون الثاني 

 
 ). 2020كانون الثاني  1التعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (یطبق في  -
) "تعریف األھمیة النسبیة" (یطبق  8) والمعیار المحاسبي الدولي رقم (1الدولي رقم (  التعدیالت على المعیار المحاسبي -

 ). 2020كانون الثاني  1في 
 ).2020كانون الثاني  1) "تعریف االعمال" (یطبق في 3التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( -
) ومعیار المحاسبة الدولي  7) والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (9التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( -

 ) إعادة تشكیل السعر المرجعي للفائدة.39رقم (
  1(یطبق في  )16االیجار المتعلقة بفیروس الكورونا (تعدیالت على المعیار الدولي العداد التقاریر المالیة رقم  امتیازات -

 ).2020حزیران 
 

 یؤثر على المبالغ أو االفصاحات الواردة في البیانات المالیة. لم ان اتباع المعاییر المعدلة أعاله 
 

 فیما یلي السیاسات المحاسبیة المتبعة:
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة
 االعتراف والقیاس األولي -

 یتم االعتراف بالذمم المدینة وأدوات الدین بشكل أولي عند نشأتھا.
طرفًا في األحكام التعاقدیة   جمعیةیتم إثبات جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بشكل أولي عندما تصبح ال 

 للموجودات او المطلوبات المالیة.
  یتم قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة بشكل أولي بالقیمة العادلة مضافًا إلیھ لألداة الغیر مصنفة كأداة بالقیمة العادلة

 من خالل بیان األنشطة تكالیف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائھا أو إصدارھا. 
 

 التصنیف  -
 الموجودات المالیة 

موجودات: بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل بیان  عند االعتراف األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة الى
 خالل بیان األنشطة.صافي األصول أو بالقیمة العادلة من 

 

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشرطین التالیین ولم یتم تحدیدھا كأداة بالقیمة العادلة من خالل  
 بیان األنشطة:

 قدیة.إن ھذه الموجودات المالیة محتفظ بھا في نموذج األعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعا
 تكون في تواریخ محددة وھذه التدفقات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان صافي األصول إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تحدیدھا  
 األنشطة:كأداة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

أن ھذه الموجودات المالیة محتفظ بھا ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع  
 الموجودات المالیة.  

 تكون في تواریخ محددة وھذه التدفقات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
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مع عدم الحق بالرجوع عن قرارھا   جمعیةباالستثمار في األسھم غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، فیجوز لل  عند االعتراف المبدئي
اختیار عرض التغییرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل. یتم إتخاذ ھذه القرارات لكل استثمار بشكل 

 منفصل.
 یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة االخرى بالقیمة العادلة من خالل بیان األنشطة. 

 

 إلغاء االعتراف -
 األصول المالیة   

بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو   جمعیةتقوم ال
ق لتلقي التدفقات النقدیة التعاقدیة وجمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة في معاملة  تقوم بشكل جوھري بنقل الحقو

فیھا بشكل جوھري بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة    جمعیةاللطرف اخر. أو التي لم تقم  
 على الموجودات المالیة. 

 

األنشطة بالفرق بین القیمة المدرجة للموجودات التي تم الغاء االعتراف فیھا والقیمة المتحصلة للبنك یتم االعتراف في بیان  
 ویتم عكس الجزء المتراكم في بیان األنشطة المتعلقة بتلك الموجودات.

 

 المطلوبات المالیة 
 التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا.  بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا جمعیةتقوم ال

 

 تجاریة  الأسس المحاسبة غیر   3.1
ة للربح وشملت الحسابات  اسبة الخاصة بالمؤسسات غیر الھادفلك لتتالئم وقواعد المحوذ  لجمعیةلالمحاسبیة    نظمت السجالت

 ما یلي:
 

 لقیود تفرضھا الجھات المانحة. ال تخضعوالتي  الجمعیةستخدمھا تصافي الموجودات التي  یمثلالعام: الوفر 
 

ب قیود فرضتھا الجھات  ب بس  دًامحدو  الجمعیةصافي الموجودات والتي یكون استخدامھا من    یمثلالتخصیص:  وفر مؤقت  
وفقا للشروط التي فرضتھا   الجمعیةوالتي تنتھي مع مرور الوقت أو تتحقق من خالل االجراءات التي یقوم بھا    المانحة،

للشروط التي    الجمعیة، والتي تنتھي مع مرور الوقت أو تتحقق من خالل االجراءات التي یقوم بھا  الجھات المانحة وفقاً 
 فرضتھا الجھات المانحة. 

 
 : یمثل الوفر العام المستثمر في الموجودات الثابتة.الموجودات الثابتةوفر مستثمر في 

 

وبناء على اتفاقیة موقعة بین الطرفین أـصبحت لجنة   2006حزیران   1بتاریخ  ـصندوق لجنة أـصدقاء مـستـشفیات القدس:  
ن الصـندوق مخصـص فیصـل الحسـیني الخیریة، إ  جمعیةأصـدقاء مسـتشـفیات القدس رسـمیا إحدى اللجان العاملة التابعة ل

لمنفعة ـست مـستـشفیات في القدس وھي مـستـشفى المقاـصد الخیریة ومـستـشفى المطلع (اوغـستا فیكتوریا) ومـستـشفى العیون 
مة لألطفال المعاقین و  فى الھالل األحمر ومركز األمیرة بـس تـش انت جوزیف ومـس اوي (ـس فى الفرنـس تـش انت جون) ومـس (ـس

الخیریة أن یتم استعمال االستثمار األساسي في الصندوق لإلنفاق على البرامج فیصل الحسیني   جمعیةقد قرر مجلس إدارة  
فیات الخیریة  جمعیةالصـحیة في ال تـش في القدس ومن الممكن أن یتم الصـرف من الصـندوق بناء على  الـست   لصـالح المـس

 اتفاق مع المستفیدین.
م إنفاقھا على النشـاطات الصـحیة لصـالح المسـتشـفیات أما الفوائد الواردة على ھذا الحسـاب البنكي الخاص بالصـندوق فیت

 الست الخیریة في القدس وبالتالي یتم تحریر ما تم إنفاقھ من ھذا الصندوق.
 

القیود التي تفرضھا  اإلیرادات:   یتم تسجیلھا كزیادة في صافي األصول غیر المقیدة ما لم یكن استخدامھا محدودًا بسبب 
أي عندما ینتھي تقیید زمني محدد أو یتم تحدید الغرض، یتم تصنیف    المانحین،الجھات المانحة. عندما تنتھي صالحیة قیود  

 یر مقیدة ویتم تسجیلھا كأصول صافیة یتم تحریرھا من القیود. صافي األصول المقیدة مؤقتًا على أنھا صافي أصول غ
 

 تبرعات مستحقة القبض والتبرعات مؤجلة االستحقاق:  ئ 3.2
تمثل تبرعات مستحقة القبض التزامات المتبرعین تجاه عقود تم اإلنفاق علیھا ولم یتم استالم مبلغھا حتى نھایة السنة المالیة  

التي تم استالمھا قبل الفترة الزمنیة الخاصة بتنفیذ المشاریع المتعلقة بھا ویتم قیدھا  وتمثل التبرعات المؤجلة التبرعات  
 ضمن المطلوبات المتداولة. 
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 : موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان األنشطة 3.3
 الموجوداتالمالیة، ویتم قید الفروق بین التكلفة والقیمة العادلة لتلك    البیاناتبتاریخ  موجودات مالیة بالقیمة العادلة  التظھر  

 األنشطة. بیانفي 
 

 ممتلكات ومعدات 3.4
تظھر ممتلكات ومعدات بالكلفة التاریخیة بعد تنزیل االستھالك المتراكم وخسائر التدني إن وجدت. تشمل ممتلكات ومعدات  

تحققت ا  ممتلكات ومعدات ومصاریف التمویل للمشاریع اإلنشائیة طویلة األجل إذالكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات 
 شروط االعتراف. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في بیان النشاطات والتغیر في صافي الموجودات عند تحققھا. 

 ي:  باستخدام طریقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلیتم احتساب االستھالك  

 األعمار اإلنتاجیة   الممتلكات والمعدات
   

 سنوات   7-5  االجھزة المكتبیة  
 سنوات  11-7  مكتبي الثاث األ

 سنوات  10  برنامج المحاسبي  
   
 
 عقود االیجار  3.5
 كمستأجر جمعیةال

بتوزیع كامل قیمة   جمعیةاإلیجار، تقوم الفي تاریخ توقیع العقد، أو في تاریخ اعادة تقییم العقد الذي یحتوي على عناصر  
قد قررت فیما یتعلق بعقود االیجار التي تتضمن   جمعیةالعقد على مكونات العقد بطریقة نسبیة تتماشى مع القیمة. علماً بان ال

 أرض ومبنى بان تعامل مكونات العقد كبند واحد.
 

بعقد اإلیجار عند بدایة عقد اإلیجار. یتم قیاس حق االستخدام  بحق استخدام األصل وااللتزامات الخاصة    جمعیةالتعترف  
عند االعتراف األولي بالتكلفة، التي تتضمن القیمة األولیة إللتزام عقد االیجار معدلة لدفعات االیجار التي تمت في تاریخ 

تعلق بإزالة األصل وأو اعادة األصل  بدایة العقد أو قبلھ، باإلضافة الى اي تكالیف مباشرة أولیة تحققت وأیة تكالیف متوقعة ت
 الى وضعھ قبل العقد، مطروحاً منھا أثر أیة حوافز إیجار قد تم إستالمھا. 

یتم الحقاً استھالك حق استخدام األصل بإستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدایة العقد بإعتبار العمر االنتاجي إما مدة 
جي لألصل المستأجر إیھما أقل. یتم تقدیر العمر االنتاجي لألصل المستأجر بنفس عقد اإلیجار أوالمتبقي من العمر االنتا

اسس تقدیر العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات. كما یتم تخفیض قیمة الحق في استخدام األصل بشكل دوري لعكس قیمة  
 بعقود اإلیجار.  التدني (ان وجدت) ویتم تعدیلھا لعكس أثر التعدیالت على بند اإللتزامات المرتبطة

یتم قیاس اإللتزامات المرتبطة بعقد اإلیجار عند االعتراف األولي بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر مدفوعة في تاریخ  
عقد اإلیجار مخصوماً بإستخدام معدل الفائدة المحدد ضمنیاً في عقد اإلیجار، وإذا لم یكن باإلمكان تحدیده فیتم إستخدام معدل  

 . جمعیة. وعادةً یتم استخدام معدل االقتراض المستخدم من قبل الجمعیةالالمستخدم من قبل االقتراض 
معدل االقتراض من خالل تحلیل قروضھ من مختلف المصادر الخارجیة وإجراء بعض التعدیالت لتعكس    جمعیةالتحدد  

 شروط اإلیجار ونوع الموجودات المؤجرة.
 عتبار لغایات احتساب اإللتزامات المتعلقة بعقد اإلیجار ما یلي: تشمل دفعات اإلیجار المأخوذة بعین اال

الدفعات الثابتة والتي تتضمن دفعات ثابتة جوھریة، الدفعات المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو نسبة والتي یتم قیاسھا عند  -
 اإلعتراف المبدئي أخذاً بعین اإلعتبار ھذا المؤشر أو النسبة في تاریخ عقد اإلیجار، 

 المبالغ المتوقع دفعھا یموجب بند ضمان القیمة المتبقیة؛ و  -
على ثقة انھا ستقوم بتنفیذ بند خیار الشراء، دفعات اإلیجار عندما یتواجد بند تجدید   جمعیةالیار الشراء عندما تكون خ سعر -

على ثقة انھا   جمعیةالالنیة بتجدید عقد اإلیجار، والغرامات المتعلقة باإلنھاء المبكر للعقد ما لم تكن    جمعیةالولدى   اختیاري
 لن تقوم باإلنھاء المبكر. 

قیاس   إعادة  ویتم  الفعال.  الفائدة  معدل  بإستخدام  المطفأة  التكلفة  على  بناءاً  االیجار  بعقود  المتعلقة  االلتزامات  قیاس  یتم 
یكون ھنالك تغییر على دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة التغیر في مؤشر أو نسبة معینة، وعندما یكون  اإللتزامات عندما  
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المتبقیة، أو عندما تتغیر خطة  القیمة  ھنالك تغیر في تقدیرات اإلدارة فیما یتعلق بالقیمة الواجبة الدفع تحت بند ضمان 
 اإلنھاء للعقد  فیما یتعلق بممارسة خیار الشراء، التجدید او جمعیةال

التعدیالت على بند الحق في استخدام   عندما یتم قیاس اإللتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار بھذه الطریقة، یتم تسجیل أثر 
 األصل او في یتم تسجیلھا في بیان األنشطة اذا ما كانت القیمة الدفتریة للحق في استخدام األصل قد تم اطفاؤھا بالكامل. 

بعقود    بعرض  جمعیةالقوم  ت المتعلقة  اإللتزامات  الممتلكات والمعدات ویتم عرض  بند  الموجودات ضمن  إستخدام  حق 
 اإلیجار ضمن اإللتزامات االخرى (األموال المقترضة) في قائمة المركز المالي. 
 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة:

عدم االعتراف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والتزامات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل   جمعیةالاختارت  
بدفعات اإلیجار المرتبطة   جمعیةالشھراً أو أقل وإیجارات منخفضة القیمة. حیث تعترف    12للبنود التي لھا فترة إیجار لمدة  

 مدى فترة اإلیجار. بھذه العقود كمصاریف تشغیلیة على أساس القسط الثابت على
 كمؤجر جمعیةال

كمؤجر، فإنھ یحدد عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار    جمعیةالعندما تكون  
 تشغیلي. 

لمخاطر  بإجراء تقییم شامل لقائمة ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل إلى حد كبیر جمیع ا جمعیةاللتصنیف كل عقد إیجار، تقوم 
والمنافع المرتبطة بملكیة ھذا األصل. إذا كان ھذا ھو الحال، فإن عقد اإلیجار ھو عقد إیجار تمویلي؛ إذا لم یكن كذلك،  

في عین االعتبار مؤشرات معینة مثل ما إذا كان عقد اإلیجار    جمعیةالفھو عقد إیجار تشغیلي. كجزء من ھذا التقییم، تأخذ  
 العمر االقتصادي لألصل. ھو الجزء األكبر من 

 
على صافي االستثمار في عقد اإلیجار.   9متطلبات إلغاء االعتراف والتدني في المعیار الدولي للتقاریر المالیة    جمعیةالتطبق  
بإجراء مراجعة دوریة للقیمة المتبقیة غیر المضمونة المتوقعة التي تم استخدامھا في احتساب مبلغ االستثمار  جمعیةالتقوم 

 جمالي في اإلیجار.اإل
 

 تعویض نھایة الخدمةمخصص  3.6
 على آخر  حیث یتم احتساب المخصص بناءً   یتم التخصیص لتعویض نھایة الخدمة وفقا لقانون العمل الساري في فلسطین،

 مة.  خدسنوات الالموظف مضروباً في عدد  اضاهراتب یتق
 

 المخصصات    3.7
بتاریخ بیان المركز المالي ناشئة  (قانونیة أو تعاقدیة)    التزامات   الجمعیةیتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على  

ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد    اقتصادیة محتمل أن ینشأ عنھ تدفق خارج لمنافع    االلتزاماتعن أحداث سابقة وأن تسدید  
 علیھ.  

 
 وضریبة القیمة المضافةالضرائب  3.8

للربح،  شركةلجمعیة  اكون   إ  غیر ھادفة  أنشطة  ایراداتھفإن  المانحین وغیرھا من  تبرعات  غیر خاضعة   الجمعیة  من 
 لضریبة الدخل. 

 
 مجیة االبر المصاریف 3.9
أخرى،تقید   إداریة  حسابات  وعلى  والمشاریع  البرامج  حسابات  على  موثوق  بشكل  تحدیدھا  یمكن  التي  ویتم   النفقات 

 دارة.ى أفضل تقدیرات وأحكام لإلال ھي مشتركة بین وظائف عدة استناداً  خرى التياأل النفقاتتخصیص 
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة 3.10
على   للدوالرحویلھا خرى یتم تالمعامالت التي تتم بالعمالت األ أما ،بالدوالر االمریكيبسجالت محاسبیة  الجمعیة تحتفظ

 : النحو التالي
السائدة في تاریخ    بالدوالر االمریكي  إلى ما یعادلھاالتي تتم بالعمالت األجنبیة    المعامالتیتم تحویل   • بأسعار الصرف 

 المعاملة.
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بسعر الصرف بالدوالر االمریكي  إلى ما یعادلھا  الدوالر االمریكي  یتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات بعمالت غیر   •
 المالیة. أسعار التحویل كانت كما یلي:السائد في تاریخ البیانات 

 كانون األول  31كما في   
 2019  2020  العملة

 3.4664  3.20901  دوالر/ شیقل
 1.11986  1.22824  دوالر / یورو  

 1.41044  1.41044  دوالر / دینار أردني

 . األنشطةتحسب فروق الصرف الناشئة عن الترجمة في بیان  •
 

 المعاییر والتفسیرات الجدیدة وغیر المطبقة بعد  .4
إن عدد من المعاییر الجدیدة، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات التي صدرت ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد، 

 المالیة:ولم یتم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات 

 المعاییر الجدیدة
ـــماح ـبالتطبیق المبكر   2023ـكانون الـثاني    1) عقود الـتأمین (یطبق في 17المعـیار اـلدولي للتـقاریر الـمالـیة رقم ( مع الســ

 )).9(فقط للشركات التي قامت بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

 التعدیالت
، ومعیار المحاسبة الدولي رقم  9المرحلة الثانیة (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  –تعدیل أسعار الفائدة  -

، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة   4، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    7لمالیة رقم  ، والمعیار الدولي للتقاریر ا39
 ) 2021كانون الثاني  1(یطبق في  .)16رقم 

العقود الخاسرة (عقد تكون فیھ التكلفة اإلجمالیة المطلوبة للوفاء بالعقد أعلى من المنفعة االقتصادیة التي یمكن الحصول  -
 ) 2022كانون الثاني  1). (یطبق في 37فة تنفیذ العقد (تعدیالت على معاییر المحاسبة الدولیة رقم علیھا منھ) تكل

 ).2022كانون الثاني  1. (یطبق في 2020  – 2018التعدیالت السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -
ا - من  المقصود  أو  المطلوب  االستخدام  قبل  المتحصل  والمعدات:  معیار   الممتلكات  على  (تعدیالت  والمعدات  لممتلكات 

 ). 2022كانون الثاني  1) (یطبق في 16المحاسبة الدولي رقم 
كانون الثاني   1) (یطبق في  3المرجع إلى اإلطار المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي العداد التقاریر المالیة رقم   -

2022.(  
 1(یطبق في   )1غیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  االلتزامات الى التزامات متداولة أو    تصنیف -

 ). 2023كانون الثاني 
 ال تتوقع االدارة بأن یكون ھنالك أثر جوھري من اتباع المعاییر اعاله عند التطبیق.
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 النقد وما في حكمھ .5
 كانون األول   31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 1,770,791  1,790,107  النقد في الصندوق ولدى البنوك 

 762,686  139,105    مخصصةارصدة بنكیة 
  1,929,212  2,533,477 

 حسب العملة كما یلي: 2019كانون األول  31و 2020كانون األول  31تفاصیل رصید النقد وما في حكمھ كما في 
 ول  األكانون  31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 598  681  النقد في الصندوق 

 (11,834)  3,789  نقد لدى البنوك بالشیقل اإلسرائیلي
 1,852,574  1,617,855  نقد لدى البنوك بالدوالر األمریكي

 289,706  306,055  نقد لدى البنوك بالدینار األردني 
 402,433  831  نقد لدى البنوك بالیورو 

  1,929,212  2,533,477 

حسب أغراض التخصیص   2019كانون األول    31و  2020كانون األول    31كما في  النقد وما في حكمھ  رصید    تفاصیل
 یلي:  كما

 كانون األول   31كما في   
 2019  2020  بالدوالر األمریكي

     حسابات غیر مقیدة في البنوك 
 1,770,791  1,565,456  البنوكنقد في الصندوق ولدى 

  1,565,456  1,770,791 
     أرصدة بنكیة مقیدة من قبل اإلدارة 

 245,413  224,651  مخصص تعویض نھایة الخدمة 
  224,651  245,413 

     أرصدة بنكیة مقیدة للمشاریع 
في   الشامل  التطویر  االتحاد   15مشروع  من  بتمویل  القدس  في  مدرسة 

 517,033  825  األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین 
مشروع   من منحة  بتمویل  القدس  لمدارس  التحتیة  البنیة  وتحدیث  دعم 

 -  105,382  الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي
   32,653  القدسمدارس لزمنا  ي/حملة اشتر

برنامج دعم الطلبة اللذین یعانون من صعوبات التعلم في القدس بتمویل من 
 240  245  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

  139,105  517,273 
  1,929,212  2,533,477 

 
وبمعدل فائدة    2020كانون أول    31دوالر أمریكي كما في    1,742,100مبلغ  بفائدة  بلغت قیمة الودائع البنكیة المربوطة   *

 %.3.11بمعدل فائدة سنویة  2019كانون األول  31دوالر أمریكي كما في 1,983,562 مقارنة بمبلغ  % 3.5سنویة 
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 مستحق من جھات مانحة  .6

 كانون األول   31كما في   
 2019  2020  بالدوالر األمریكي

مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد  15مشروع التطویر الشامل في 
 -  198,893  األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین

  198,893  - 
 

 من خالل بیان األنشطة  العادلةموجودات مالیة بالقیمة  .7

سھم بتكلفة   30,000، اقر مجلس إدارة الجمعیة االستثمار باسھم شركة الوطنیة موبایل حیث قامت بشراء  2010خالل عام  
 دوالر امریكي.   39,000

دوالر امریكي لجمعیة فیصل الحسیني مقابل ارجاع   14,689، قامت شركة الوطنیة موبایل بدفع مبلغ  2011وخالل عام  
  31وكما في    2020  األولكانون    31في    كما 18,701 سھم بعد االكتتاب. بلغ عدد األسھم التي تملكھا الجمعیة  11,299

 0.94مقارنة بسعر    2020كانون األول    31سھم كما بتاریخ    /دوالر    0.83 ، وبلغ سعر السھم السوقي2019كانون األول  
قیدت ضمن قائمة   دوالر امریكي 2,057بمبلغ  خسارةوقد نتج عن ذلك  2019كانون األول  31سھم كما بتاریخ  /دوالر 
  ة.األنشط

 

 ارصدة مدینة اخرى   .8
 كانون األول  31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
9043,  فوائد مستحقة القبض  5  40,017 

 3,400  1,160  مدفوعة مقدما ودفعات مصاریف 
 1,002  2,200  سلف للموظفین 

 25,026  25,000  قروض للمؤسسات 
 -  70    أرصدة مدینة أخرى

  63,335  69,445 
 (12,500)  (18,750)  *االئتمانیةطرح: مخصص الخسائر ی
  44,585  56,945 

 

 المتوقعة خالل السنة كانت كما یلي: االئتمانیة* إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر 
كانون األول  31كما في     

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
     

 5,520  12,500  رصید المخصص في بدایة السنة 
 12,500  6,250  إضافة: المخصص خالل السنة 

 (5,520)  -  طرح: مبالغ مقبوضة خالل السنة 
 12,500  18,750  رصید المخصص في نھایة السنة
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 موجودات صندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس   .9

أصبحت لجنة أصدقاء مستشفیات القدس لجنة عمل رسمیة لدى جمعیة فیصل الحسیني الخیریة.    2006حزیران  1بتاریخ 
  الجمعیة في    الصحیةاستعمال االستثمار األساسي في الصندوق لإلنفاق على البرامج    یتم  الجمعیة بأنقرر مجلس إدارة  

تقید الفائدة السنویة المقبوضة على الحساب البنكي لھذا الصندوق لیتم صرفھا     .الست في القدس  الخیریة  المستشفیاتلصالح  
 تحریرھا. للمستشفیات المقدسیة ومن ثم  لنشاطات صحیة

 بلغت أرصدة ھذا الحساب كما یلي:
  كانون األول 31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي 
     الودائع 

 701,329  ,797627  ودائع لدى البنوك بالدوالر األمریكي 
  627,797  701,329 

     القروض 
 176,470  176,470  قرض مستشفى المقاصد*

 3,071  1,711   القدس  مستشفیاتلشبكة قرض 
  178,181  179,541 

 880,870  805,978  المجموع 

شباط    28دوالر أمریكي على أن یتم تسدیده في    176,470، تم منح قرض لمستشفى المقاصد بقیمة  2011أیار    12* بتاریخ  
 2021تم تمدید فترة السداد لعام    2018. وفي العام  2017بحسب االتفاق. وقد تم تمدید فترة سداد القرض لسنة    2012
 الى تفاھمات تمت بین الطرفین. استنادا
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 ممتلكات ومعدات، بالصافي .10

 
ما    والتيدوالر أمریكي    103,471وقدره  أصوًال مستھلکة بالکامل بمبلغ    للجمعیةتتضمن الممتلکات والمعدات المملوکة  

 .2020كانون األول  31زالت تعمل حتی 

 
ما  والتي  دوالر أمریكي    103,471تتضمن الممتلکات والمعدات المملوکة للجمعیة أصوًال مستھلکة بالکامل بمبلغ وقدره  

 .2019كانون األول  31زالت تعمل حتی 
  

 بالدوالر األمریكي

أجھزة  
مكتبیة 
  اثاث مكتبي   ومعدات 

برنامج 
المحاسبة 

 المجموع  واخرى 
2020:        
        الكلفة: 

 192,139  66,647  21,909  103,583 2020الرصید كما في األول من كانون الثاني 
 2,195  599  -  1,596 إضافات 

 194,334  67,246  21,909  105,179 2020كانون األول   31الرصید كما في 
        االستھالك المتراكم: 

 155,723  54,378  15,827  85,518 2020الرصید كما في األول من كانون الثاني 
 8,841  2,335  1,021  5,485 إضافات 

 164,564  56,713  16,848  91,003 2020كانون األول   31الرصید كما في 
        

 29,770  10,533  5.061  14,176 2020األول كانون  31القیمة الدفتریة، كما في 

 بالدوالر األمریكي

أجھزة  
مكتبیة 
  اثاث مكتبي   ومعدات 

برنامج 
المحاسبة 

 المجموع  واخرى 
2019:        
        الكلفة: 

 184,345  64,215  18,188  101,942 2019الرصید كما في األول من كانون الثاني 
 7,794  2,432  3,721  1,641 إضافات 

 192,139  66,647  21,909  103,583 2019كانون األول   31الرصید كما في 
        االستھالك المتراكم: 

 144,380  49,475  14,924  79,981 2019الرصید كما في األول من كانون الثاني 
 11,343  4,903  903  5,537 إضافات 

 155,723  54,378  15,827  85,518 2019كانون األول   31الرصید كما في 
        

 36,416  12,269  6,082  18,065 2019كانون األول  31الدفتریة، كما في القیمة 
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 مقابل عقود تأجیر تشغیليحق استخدام أصول مستأجرة / التزامات  .11
 المستأجرة:  –حق استخدام األصول  -

 عقارات مستأجرة  بالدوالر االمریكي
  2020كانون األول  31

  الكلفة 
 48,919  2020كانون الثاني  1الرصید كما 

 - اإلضافات
 - االستبعادات 

 48,919 2020كانون األول   31الرصید كما في   
  المتراكم االستھالك   

 12,490  2020كانون الثاني  1الرصید كما 
 12,490 االستھالك للسنة  

 االستبعادات 

 

- 
 24,980 2020كانون األول   31الرصید كما في   

 23,940 2020كانون األول  31صافي القیمة الدفتریة كما في  
 

  بالدوالر االمریكي

   
  2019كانون األول  31

  الكلفة 
 -  2019كانون الثاني  1الرصید كما 

 48,919 ) 16أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 48,919 الرصید كما في بدایة السنة المعدل 

 - اإلضافات
 - االستبعادات 

 48,919 2019كانون األول   31الرصید كما في   
  االستھالك المتراكم   

 -  2019كانون الثاني  1الرصید كما 
 12,490 االستھالك للسنة  

 - االستبعادات 
 12,490 2019كانون األول   31الرصید كما في   

 36,429 2019كانون األول  31صافي القیمة الدفتریة كما في 
 

 المستأجرة:  –مقابل حق استخدام األصول  -التزامات اإلیجار  -

 

 %. 6تم خصم التزامات اإلیجار باستخدام معدل فائدة ** 
 

 

كانون األول  31كما في    
 بالدوالر األمریكي 2020  2019

    
التزامات اإلیجار المخصومة المدرجة في قائمة المركز المالي في    

كانون األول:    31  
 قصیرة األجل 14,578  13,750
 طویلة األجل 7,612  22,190
المخصومة مجموع التزامات اإلیجار  22,190  35,940  
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 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة .12

 یتألف رصید ھذا البند من مصاریف مستحقة والتزامات تجاه المشاریع:
 األول   كانون 31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 1,500  -  مصاریف مستحقة لبرامج التعلیم 

 -  35,000  مدارس القدسلزمنا  ي/شترامشروع 
مدرسة في القدس   15مصاریف مستحقة لمشروع التطویر الشامل في  

 38,755  1,168  بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین 
مدرسة في القدس بتمویل    15فوائد مستحقة لمشروع التطویر الشامل في  

 6,001  -  وبمساھمة من بنك فلسطین من االتحاد األوروبي 
 5,494  98  مستحق لدائرة ضریبة الدخل الفلسطینیة 

 5,162  4,581  مصاریف وأتعاب مھنیة مستحقة 
من  یعانون  الذین  الطلیة  دعم  برنامج  لمشروع  مستحقة  مصاریف 
صعوبات التعلم في مدارس القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء  

 240  160  االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
مصاریف مستحقة لمشروع دعم وتحدیث البنیة التحتیة لمدارس القدس 

 -  7,217  االقتصادي واالجتماعي  لإلنماءبتمویل من الصندوق العربي 
 3,240  12,163  مصاریف مستحقة أخرى

  60,387  60,392 
 

 االستحقاقمنح مؤجلة  .13
 كانون األول  31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
بتمویل من  القدس  لمدارس  التحتیة  البنیة  وتحدیث  دعم  منحة مشروع 

 -  82,119  االقتصادي واالجتماعي لإلنماءالصندوق العربي 
 -  875  مدارس القدسلزمنا  ي/شترامشروع 

مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد   15مشروع التطویر الشامل في  
 279,251  -  األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین

  82,994  279,251 
 

 مخصص تعویض نھایة الخدمة  .14
 األول  كانون 31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 214,189  245,413  الرصید في بدایة السنة  

 31,224  31,121  إضافات خالل السنة 
 -  (52,661)  دفعات خالل السنة  

 245,413  223,873  الرصید في نھایة السنة 
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 المطلوب لصندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس  .15
 األول  كانون 31كما في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 863,465  880,870  الرصید في بدایة السنة  

 17,453  18,160  فوائد بنكیة 
) 48(  (93,052)   الصندوق العام –المحرر لنشاطات مشروع الصحة   

 880,870  805,978   الرصید في نھایة السنة 
 

 متضمنة اشتر زمنا لمدارس القدس منح وتبرعات مقیدة  .16
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
منحة مشروع  -بي وبمساھمة من بنك فلسطین واإلتحاد األور

 480,479  462,630  مدرسة في القدس   15التطویر الشامل في 
مدرسة في  15منحة مشروع التطویر الشامل في  -بنك فلسطین 

 -  26,482  القدس 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة 

منحة مشروع برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من  -التعاون 
 75,998  -  صعوبات التعلم في مدارس القدس  

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة 
 266,008  -  منحة مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس القدس  -التعاون 

منحة  - الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي 
   24,103  مشروع دعم وتحدیث البنیة التحتیة لمدارس القدس  
 201,253  -  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  

 -  119,760  مدارس القدسلزمنا  ي/شترامشروع 
  632,975  1,023,738 
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 متضمنة اشتر زمنا للقدس  تبرعات عامة .17
 كانون األول 31المنتھیة في للسنة   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 49,935  49,935  السیدة سعاد الحسیني 
 8,400  2,600  السیدة فدوى الحسیني 

 -  4,200  حسیني السید ریاض ال
 -  2,821  السید نادر الحسیني 

 -  2,000  السید "محمد عبد القادر" الحسیني 
 -  1,082  بیضون السیدة كفایة  

 450  -  السید زھیر العمد
 2,500  -  السیدة رزان الحسیني 

 1,000  -  السیدان خالد ناظر وایاد مسروجي 
 500  -  السیدة دیاال الحسیني
 -  1,255  الجمعیة موظفي وموظفات 

 4,390  6,671  أخرى 
 48  91,667  المحرر من صندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس 

  162,231  67,223 
 

 إیرادات أخرى .18
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في   

 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 200  -  رسوم العطاءات 
 725  1,163  رسوم العضویة 

 5,704  -  تحصیل دیون مشكوك في تحصیلھا
 300  823  تبرعات عینیة  

  1,986  6,929 
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 برامج ال مصاریفأ  .19

 
 

قطاع الشباب والثقافةقطاع الصحة

20202019

بتمویل من االتحاد األوروبي 
وبمساھمة من بنك فلسطین

بمساھمة من 
بنك فلسطین

بمساھمة من 
مؤسسة فیصل 

الحسیني

بتمویل من الصندوق 
العربي لالنماء 

االقتصادي االجتماعي

مشروع 
اشتر/ي زمنا 

في مدارس 
القدس

برامج صغیرة وطارئة - 
ي زمنا في القدس اشتر/

برامج قطاع 
الصحة

برامج قطاع الشباب 
والثقافة

الشركة 
العربیة 
للتعلیم و 

الثقافة
تراث فیصل 

الحسیني
مجموع مصاریف 

البرامج
مجموع 

المصاریف
المصاریف االداریة والعامة

      272,440         161,262      3,343          -                      209            1,236                       22,730          249                15,975      35,985        8,439                            73,094الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا
          6,063             6,737          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                              6,737اتعاب مھنیة واستشاریة

          1,212                929          -          -                      -               -                            -           -                      18           -           -                                 911مصاریف اتصاالت
          1,329                829          -          -                      -               -                           225           -                     -          605           -                                 -مصاریف قرطاسیة ولوازم مكتبیة

          4,004             4,168          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                              4,168مصاریف تصلیحات وصیانة
          4,088                904          -          -                      -               -                             67            74                    177            69           -                                 517مصاریف مواصالت

             -                -          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف تأمین المكتب
          2,963                -          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف ضیافة
             381                550          -          -                      -                87                               2            16                      32            98              2                                 313مصاریف بنكیة 

             -                -          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف تطویریة
        26,247           12,555          -          -                      -               -                             27           -                     -           -           -                            12,529مصاریف اداریة اخرى

وحوافز ومعلمین (مستشاري  ورشات عمل جماعیة)  مصاریف مستشارین ومدربین  (
 ... قیم الدیمقراطیة والحقوق والمساواة، والبحث العلمي، والروبوتات والتكنولوجیا 

        40,627           25,190          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                            25,190الخ)
          6,806                135          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 135مصاریف فحص ممارسات القیم المرتبطة بحقوق طفل، التعلیم الجامع، الدیمقراطیة والتو 

             188           17,025          -          -                      -               -                         6,125           -                     -           -           -                            10,900مصاریف انتاج ادلة مكتوبة وأفالم تابعة
      146,339           89,301          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                            89,301مصاریف صعوبات التعلم (تشخیص وعالج وتدریب وتنسیق)

             -                  90          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                   90مصاریف قرطاسیة والعاب وضیافة للنشاطات ومواد مساندة ومواد توضیحیة لصعوبات 
          4,612             5,977          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                              5,977مصاریف أدوات ومواد للبحث العلمي

             288                547          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 547مصاریف اجتماعات وورشات عمل
        34,250           14,047          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                            14,047مصاریف مشروع مسابقة القراءة

مصاریف مشروع مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبیعیة والعلوم االجتماعیة 
        75,634           45,668          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                            45,668والتاریخ والعربي والروبوتات شامال  مصاریف التدریب الفردي المیداني

          3,403                -          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف مشروع مسابقات المعلمین / صعوبات التعلم
        13,841             1,466          -          -                      -               -                         1,071           -                     -           -           -                                 395مصاریف توفیر االت وادوات

      308,897         333,808          -          -                      -               -                       43,541    117,151                     -           -      14,041                          159,076مصاریف توفیر اثاث واجھزة واجھزة حاسوب
          2,514             1,035         685          -                      -               -                            -          180                    171           -           -                                 -مصاریف اعالنات جرائد

اظھار للممولین         15,792           11,014          -          -                      -               -                            -        5,969                     -           -           -                              5,046مصاریف نشاطات مرئیة - 
          9,355           11,989          -          -                      -               -                            -           -                     -           -        4,000                              7,989مصاریف تقییم المشاریع وكتابة التقاریر

        89,047             1,044          -          -                      -               -                            -           -                  1,044           -           -                                 -مصاریف ترمیم وصیانة
          9,226             6,685          -          -                      -               -                            -           -                  6,685           -           -                                 -مصاریف اشراف ھندسي

          7,599                -          -          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف حفل نھایة مشروع
        11,006             5,001          -          -                      -               -                         5,001           -                     -           -           -                                 -مصاریف دعم تنفیذ إمتحان التوجیھي

               20             2,673          -          -                      -               -                         2,673           -                     -           -           -                                 -مصاریف برامجیة اخرى لقطاع التعلیم
             809                443          -          -                      443               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف برامجیة اخرى لقطاع الشباب والثقافة

             -           93,922          -          -                      -          93,922           -                     -           -           -                                 -مصاریف برامجیة اخرى لفطاع الصحة
          6,864             5,790          -          -                   5,790               -                            -           -                     -           -           -                                 -مؤسسات ثقافییة ومصاریف اخرى

        14,707           14,441     14,441          -                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف تأبین وتوثیق تراث المرحوم فیصل الحسیني
             -                333          -         333                      -               -                            -           -                     -           -           -                                 -مصاریف مشاریع اخرى

462,630                          26,482      36,757      24,103                123,638    81,461                       95,245          6,442                   333         18,469    875,559         1,120,550   

للسنة المنتھیة في 31 كانون األولقطاع التعلیم

مشروع دعم وتحدیث 
البنیة التحتیة لمدارس 

القدس
مشروع التطویر الشامل في 15 مدرسة في القدس
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 مصاریف عامة واداریةب -19

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في   
 2019  2020  بالدوالر األمریكي

 16,105  104,015  الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا
 3,191  8,062  واستشاریةاتعاب مھنیة 

 4,266  4,876  مصاریف اتصاالت 
 2,152  793  مصاریف قرطاسیة ولوازم مكتبیة

 4,308  3,072  مصاریف تصلیحات وصیانة 
 534  553  مصاریف تأمین المكتب 

 1,103  699  مصاریف ضیافة 
 390  666   مصاریف بنكیة

 1,116  7,411  مصاریف تطویریة
 13,873  8,314  (ایجار، كھرباء، میاه، تدفئة...الخ)  أخرىمصاریف اداریة 

 -  198  مصاریف إعالنات صحف
 1,000  4,547  اظھار للممولین -مصاریف نشاطات مرئیة 

  143,206  48,038 
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 عامة واداریة  البرامج ومصاریف ج مصاریف-19

 
 

قطاع الشباب والثقافةقطاع الصحة

20202019

بتمویل من االتحاد األوروبي 
وبمساھمة من بنك فلسطین

بمساھمة من 
بنك فلسطین

بمساھمة من 
مؤسسة فیصل 

الحسیني

بتمویل من الصندوق 
العربي لالنماء االقتصادي 

االجتماعي

مشروع 
اشتر/ي زمنا 

في مدارس 
القدس

برامج صغیرة وطارئة - 
ي زمنا في القدس اشتر/

برامج قطاع 
الصحة

برامج قطاع الشباب 
والثقافة

الشركة 
العربیة 
للتعلیم و 

الثقافة
تراث فیصل 

الحسیني

مجموع 
مصاریف 
البرامج

مصاریف 
اداریة

مجموع المصاریف وعمومیة
مجموع 

المصاریف
المصاریف االداریة والعامة

      288,545         265,278    104,016    161,262      3,343          -                      209            1,236                       22,730         249                   15,975      35,985        8,439                            73,094الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا
          9,454           14,799        8,062        6,737          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                              6,737اتعاب مھنیة واستشاریة

          5,478             5,805        4,876          929          -          -                      -               -                            -          -                         18           -           -                                 911مصاریف اتصاالت
          3,481             1,622          793          829          -          -                      -               -                           225          -                        -          605           -                                 -مصاریف قرطاسیة ولوازم مكتبیة

          8,312             7,240        3,072        4,168          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                              4,168مصاریف تصلیحات وصیانة
          4,088                904           -          904          -          -                      -               -                             67           74                       177            69           -                                 517مصاریف مواصالت

             534                553          553           -          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف تأمین المكتب
          4,065                699          699           -          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف ضیافة
             771             1,216          666          550          -          -                      -                87                               2           16                         32            98              2                                 313مصاریف بنكیة 

          1,116             7,411        7,411           -          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف تطویریة
        39,920           19,019        6,464      12,555          -          -                      -               -                             27          -                        -           -           -                            12,529مصاریف اداریة اخرى

وحوافز ومعلمین (مستشاري  ورشات عمل جماعیة)  مصاریف مستشارین ومدربین  (
 ... قیم الدیمقراطیة والحقوق والمساواة، والبحث العلمي، والروبوتات والتكنولوجیا 

        40,627           25,190           -      25,190          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                            25,190الخ)
          6,806                135           -          135          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 135مصاریف فحص ممارسات القیم المرتبطة بحقوق طفل، التعلیم الجامع، الدیمقراطیة والتو 

             188           17,025           -      17,025          -          -                      -               -                         6,125          -                        -           -           -                            10,900مصاریف انتاج ادلة مكتوبة وأفالم تابعة
      146,339           89,301           -      89,301          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                            89,301مصاریف صعوبات التعلم (تشخیص وعالج وتدریب وتنسیق)

             -                  90           -            90          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                   90مصاریف قرطاسیة والعاب وضیافة للنشاطات ومواد مساندة ومواد توضیحیة لصعوبات 
          4,614             5,977           -        5,977          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                              5,977مصاریف أدوات ومواد للبحث العلمي

             287                547           -          547          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 547مصاریف اجتماعات وورشات عمل
        34,250           14,047           -      14,047          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                            14,047مصاریف مشروع مسابقة القراءة

مصاریف مشروع مسابقات البحث العلمي في العلوم الطبیعیة والعلوم االجتماعیة 
        75,634           45,668           -      45,668          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                            45,668والتاریخ والعربي والروبوتات شامال  مصاریف التدریب الفردي المیداني

          3,403                -           -           -          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف مشروع مسابقات المعلمین / صعوبات التعلم
        13,841             1,466           -        1,466          -          -                      -               -                         1,071          -                        -           -           -                                 395مصاریف توفیر االت وادوات

      308,897         333,808           -    333,808          -          -                      -               -                       43,541    117,151                        -           -      14,041                          159,076مصاریف توفیر اثاث واجھزة واجھزة حاسوب
          2,514             1,234          198        1,035         685          -                      -               -                            -         180                       171           -           -                                 -مصاریف اعالنات جرائد

اظھار للممولین         16,792           15,562        4,547      11,014          -          -                      -               -                            -        5,969                        -           -           -                              5,046مصاریف نشاطات مرئیة - 
          9,355           11,989           -      11,989          -          -                      -               -                            -          -                        -           -        4,000                              7,989مصاریف تقییم المشاریع وكتابة التقاریر

        89,047             1,044           -        1,044          -          -                      -               -                            -          -                    1,044           -           -                                 -مصاریف ترمیم وصیانة
          9,226             6,685           -        6,685          -          -                      -               -                            -          -                    6,685           -           -                                 -مصاریف اشراف ھندسي

          7,599                -           -           -          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف حفل نھایة مشروع
        11,006             5,001           -        5,001          -          -                      -               -                         5,001          -                        -           -           -                                 -مصاریف دعم تنفیذ إمتحان التوجیھي

               20             2,673           -        2,673          -          -                      -               -                         2,673          -                        -           -           -                                 -مصاریف برامجیة اخرى لقطاع التعلیم
             809                443           -          443          -          -                      443               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف برامجیة اخرى لقطاع الشباب والثقافة

             -           93,922           -      93,922          -          -                      -          93,922                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف برامجیة اخرى لفطاع الصحة
          6,864             5,790           -        5,790          -          -                   5,790               -                            -          -                        -           -           -                                 -مؤسسات ثقافییة ومصاریف اخرى

        14,707           14,441           -      14,441     14,441          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف تأبین وتوثیق تراث المرحوم فیصل الحسیني
             -                333           -          333          -         333                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -مصاریف مشاریع اخرى

حق استخدام االصول              -             1,850        1,850           -          -          -                      -               -                            -          -                        -           -           -                                 -فائدة - 
462,630                          26,482      36,757      24,103                  123,638    81,461                       95,245          6,442                   333         18,469    875,559    143,206    1,018,765      1,168,588   

قطاع التعلیم

مشروع دعم وتحدیث البنیة 
التحتیة لمدارس القدس

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول

مشروع التطویر الشامل في 15 مدرسة في القدس
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 فروقات العملة  خسائر .20
الحسیني بالعمالت  النقدیة لجمعیة فیصل  الموجودات والمطلوبات  تقییم  إعادة  العملة عن  أرباح فروقات  أو  نتجت خسائر 
األجنبیة (خاصة األرصدة البنكیة والمستحقات من جھات مانحة وذمم دائنة ومصاریف مستحقة) إلى الدوالر وفقاً ألسعار 

ریخ بیان المركز المالي. وأسفرت التقلبات في أسعار الصرف مقابل الدوالر األمریكي عن تحقیق  الصرف السائدة كما بتا
   على التوالي.   2019و  2020كانون األول    31كما في   دوالر امریكي  30,743وبقیمة    دوالر امریكي  14,448خسارة بقیمة  

 

 ذات العالقة االطرافالمعامالت مع  .21
تشمل األطراف ذات العالقة المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة وأعضاء االدارة التنفیذیة والمدراء الرئیسین، الذین لھم 

 2019و 2020القدرة على التأثیر بھا خالل العامي 
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  

 2019  2020 بالدوالر األمریكي
    

 109,311  90,843 التنفیذیة والمدراء الرئیسینرواتب ومنافع االدارة 
 -  - منافع مجلس اإلدارة

    
 8,400  22,418 تبرعات مقبوضة من أطراف ذات عالقة 
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 المالیة  المخاطرإدارة  .22

 لمحة عامة 
 : للمخاطر التالیة جراء استخدامھا لألدوات المالیةلجمعیة ا تتعرض

 االئتمانمخاطر  -
 مخاطر السیولة -
 مخاطر السوق -
 مخاطر الفوائد -

السیاسات وطرق قیاس وإدارة   أھداف الجمعیة،لكل من المخاطر أعاله،    الجمعیةیبین ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض  
 لرأس المال.لجمعیة االمخاطر وإدارة 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر 
   .لجمعیةاتقع المسؤولیة الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة 

ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى   لجمعیةاواجھھا  تللمخاطر معدة لتحدید وتحلیل المخاطر التي    لجمعیةاإن سیاسات إدارة  
 الموضوعة. التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتھا لضمان عدم تجاوز الحدود 

 

. لجمعیةایتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دوریة لتعكس التغیرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة  
من خالل التدریب والمعاییر واإلجراءات التي تضعھا اإلدارة إلى تطویر بیئة رقابیة بنائھ ومنظمة بحیث    لجمعیةاإدارة  تھدف  

 والواجبات الموكلة إلیھ. یتفھم كل موظف دوره 
 

في إدارة المخاطر   لجمعیةابمراقبة أداء اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام بسیاسات وإجراءات    لجمعیةافي    یقوم مجلس اإلدارة
 . لجمعیةاقوم بمراجعة مدى كفایة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھ یكما 

 
 االئتمان مخاطر 

بأداة مالیة بالتزاماتھ    لجمعیةالخسارة مالیة جراء عدم وفاء الطرف المتعامل مع    لجمعیةاتمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض  
 وأرصدة مدینة أخرى.المانحین من ذمم مستحقة التعاقدیة وتنتج ھذه المخاطر بشكل رئیسي من النقد لدى البنوك، 

كما في تاریخ   االئتمانلقیمة القصوى التي یمكن أن تتعرض لھا الموجودات لمخاطر  تمثل القیمة المدرجة للموجودات المالیة ا
 البیانات المالیة وھي كما یلي:

 كانون األول   31كما في   
 2019  2020  بالدوالر األمریكي
 2,533,477  1,929,212  النقد وما في حكمھ

 -  198,893  مستحق من جھات مانحة
 17,579  15,522  بالقیمة العادلة من خالل بیان األنشطةموجودات مالیة 

 56,945  44,585   أرصدة مدینة أخرى
  2,188,212  2,608,001 
 

 مخاطر السیولة  •
قدرة   عدم  الناجمة عن  المخاطر  السیولة ھي  بالتزاماتھ  لجمعیةاإن مخاطر  الوفاء  والمرتبطة المالیة عن  اعلى  استحقاقھا  د 

للسیولة تكمن في التأكد    لجمعیةاالمالیة التي یتم تسویتھا من خالل تقدیم النقد أو موجودات مالیة أخرى. إن إدارة    ابمطلوباتھ
أن   من  اإلمكان  العادیة  ت  لجمعیةاقدر  الظروف  في  الدفع  واجبة  تصبح  عندما  بالتزاماتھا  للوفاء  كافیة  بسیولة  دائماً  حتفظ 

 . لجمعیةار غیر مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة واالضطراریة دون تحمل خسائ
 

قدر كافي من النقدیة لتغطیة المصاریف التشغیلیة المتوقعة وبما في ذلك تغطیة االلتزامات   اعلى أن یتوفر لدیھ  لجمعیةاحرص  ت
 .  كالكوارث الطبیعیةالمالیة ولكن دون أن یتضمن ذلك أي تأثیر محتمل لظروف قاسیة من الصعب التنبؤ بھا  

 



 فیصل الحسیني الخیریةجمعیة 
 فلسطین - القدس

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

27 
 

 التعاقدیة للمطلوبات المالیة: االستحقاقاتفیما یلي 
2020  

 بالدوالر األمریكي
 القیمة

  الدفتریة 
 التدفقات النقدیة
  المتعاقد علیھا 

 
  أشھر أو أقل 6

6 – 12 
  شھر 

 
 أكثر من عام

            
ذمم دائنة ومصاریف 

 -  -  60,387  60,387  60,387 مستحقة 
 -  -  82,994  82,994  82,994 منح مؤجلة الدفع 

 7,612  14,578  -  22,190  22,190 إیجارات   التزام
مخصص تعویض نھایة  

 223,873  -  -  223,873  223,873 الخدمة 
المطلوب لصندوق لجنة 

 805,978  -  -  805,978  805,978 أصدقاء مستشفیات القدس 
 1,195,422  1,195,422  143,381  14,578  1,037,463 

 
2019  

 بالدوالر األمریكي
 القیمة

  الدفتریة 
 التدفقات النقدیة
  المتعاقد علیھا 

 
  أشھر أو أقل 6

6 – 12 
  شھر 

 
 أكثر من عام

            
ذمم دائنة ومصاریف 

 -  -  60,393  60,393  60,393 مستحقة 
 -  -  279,251  279,251  279,251 منح مؤجلة الدفع 

 22,190    13,750  35,840  35,840 إیجارات   التزام
مخصص تعویض نھایة  

 245,413  -  -  245,413  245,413 الخدمة 
المطلوب لصندوق لجنة 

 880,870  -  -  880,870  880,870 أصدقاء مستشفیات القدس 
 1,501,767  1,501,767  353,394  -  1,148,473 

 
 
 

 مخاطر السوق  •
إن مخاطر السوق ھي المخاطر التي تنشأ من التغیرات في أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة 

 .  لجمعیةاوأسعار أدوات الملكیة والتي تؤثر في بیان األنشطة أو في قیمة األدوات المالیة لدى 
لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى    لجمعیةاإن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو السیطرة على مدى تعرض  

 تعظیم العائد. 
 

 مخاطر تقلب أسعار الفائدة  •
 مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر أن قیمة أداة المالیة نتیجة للتغیر في أسعار الفائدة في السوق. 

  



 فیصل الحسیني الخیریةجمعیة 
 فلسطین - القدس

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

28 
 

 

 القیمة العادلة  .23

 ھیكلة القیمة العادلة  -
یبین الجدول أدناه تحلیل األدوات المالیة المحددة بالقیمة العادلة حسب طریقة التقییم.  یتم تحدید المستویات المختلفة على  

 النحو التالي: 
    أسعار مدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة :1المستوى 
ویمكن تحدیدھا للموجودات أو المطلوبات، إما بشكل    1األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  مدخالت غیر  :  2المستوى  

األسعار المعلنة في سوق نشطة ألدوات مشابھة، أو باستخدام  .مباشر مثل (األسعار) وبشكل غیر مباشر (مشتقة من األسعار)
 أو غیر مباشر من خالل معلومات السوق.أسالیب تقییم تتوفر فیھا مدخالت ھامة یمكن تحدیدھا بشكل مباشر  

مدخالت للموجودات أو للمطلوبات لیست على أساس بیانات السوق الممكن تحدیدھا (مدخالت لیس من الممكن :  3المستوى  
 تحدیدھا). 

 الموجودات والمطلوبات التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة -
القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة أدناه تقارب قیمتھا  أن  لجمعیةاباستثناء الجدول التالي، تعتقد إدارة 

 العادلة نتیجة الستحقاق ھذه الموجودات والمطلوبات على المدى القصیر.
 القیمة العادلة   

 ) 3المستوى ( ) 2( المستوى ) 1( المستوى القیمة الدفتریة   بالدوالر األمریكي
      2020األول كانون   31

 - - 1,929,212 1,929,212 وما في حكمھالنقد 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 - 15,522 - 15,522 األنشطة
 - 44,585 - 44,585 ارصدة مدینة أخرى 

 - 805,978 - 805,978 موجودات صندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس 
 - 29,770 - 29,770 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 - 23,940 - 23,940 استخدام أصول حق 
     

     2019كانون األول  31
 - - 2,533,477 2,533,477 النقد وما في حكمھ

 - 17,579 - 17,579 مستحق من جھات مانحة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان 

 - 56,945 - 56,945 األنشطة
 - 880,870 - 880,870 ارصدة مدینة أخرى 

 - 36,416 - 36,416 موجودات صندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس 
 - 36,429 - 36,429 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 

للمستوى   العادلة  القیم  تحدید  تم  الفائدة  2قد  أسعار  أساس  على  المالیة  والمطلوبات  ھوامش للموجودات  العائد،  منحنى   ،
 . االئتمان

 

الدفتریة لھذه الموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا العادلة نتیجة الستحقاق ھذه السندات  تعتقد اإلدارة بأن القیمة  
 .العامتسعیر أسعار الفائدة خالل  على المدى القصیر أو إعادة
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 البرامجقائمة اإلیرادات والمصاریف حسب  -1ملحق رقم 
 

  إیرادات مقیدة   
إیرادات غیر 

   المصاریف     مقیدة 

  
مخصصة من  

  المانحین 
مخصصة من  

  المجموع   الجمعیة 
مصاریف  
  البرنامج 

شراء أصول  
  المجموع   ثابتة

الفائض  
 (العجز) 

               برنامج قطاع التعلیم 
بتمویل  مدرسة في القدس    15منحة مشروع التطویر الشامل في  

 -  ) (462,630  -  ) (462,630  462,630  -  462,630  من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین 
بتمویل  مدرسة في القدس    15منحة مشروع التطویر الشامل في  

 -  ) (26,482  -  ) (26,482  26,482  -  26,482  من بنك فلسطین 
مدرسة في القدس بتمویل    15منحة مشروع التطویر الشامل في  

 -  ) (36,757  -  ) (36,757  36,757  36,757  -  مؤسسة فیصل الحسیني 
               التحتیة برنامج تطویر البنى 

منحة مشروع دعم وتحدیث البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل  
 -  ) (24,103  -  ) (24,103  24,103  -  24,103  من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماع 

               برامج صغیرة وطارئة 
 -  ) 123,637(  -  ) 123,637(  123,637  3,877  119,760  مشروع اشتر/ي زمنا لمدارس القدس 

القدس  امنح   التعلیم (مخصصة    -شتر/ي زمنا في  قطاع  برامج 
 -  ) (81,461  -  ) (81,461  81,461  81,461  -  من قبل الجمعیة) 

               برامج قطاع الصحة 

برامج قطاع الصحة (مخصصة    -شتر/ي زمنا في القدس  امنح  
 -  ) (95,245  -  ) (95,245  95,245  95,245  -  الجمعیة) من قبل 

               برامج قطاع الشباب 
برامج قطاع الشباب (مخصصة    -شتر/ي زمنا في القدس  امنح  

 4,512  (652)  -  ) (652  5,164  5,164  -  ) الجمعیةمن قبل 
 ) 333(  ) 333(  -  ) 333(  -  -  -  الشركة العربیة للتعلیم والثقافة 

 (5,790)  (5,790)  -  (5,790)  -  -  -  مؤسسات ثقافیة 
 (18,469)  (18,469)  -  (18,469)  -  -  -  تراث فیصل الحسیني 

  632,975  222,504  855,479  (875,559)  -  (875,559)  20,080) ( 
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 ملخص المنح والمشاریع:  -2ملحق رقم 
 

 مدرسة في القدس:   15مشروع التطویر الشامل في 
 

یورو. مدة    1,798,176.92المشروع   تم تمویل ھذا المشروع من االتحاد االوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین. تبلغ میزانیة
 . 2020حزیران  27وتنتھي بتاریخ  2017نیسان  28شھرا تبدأ بتاریخ  38العمل على ھذا المشروع ھي 

مجتمع    البرنامجھدف   خلق  على  قادر  عالیة،  جودة  ذو  بتعلیم  القدس  أبناء  كل  یتمتع  أن  ضمان  في  المساھمة  الرئیسي: 
دیمقراطي، یحترم التعددیة والمساواة الجندریة وحقوق االنسان، یتخذ أفراده قراراتھم بناء على البحث العلمي، وقادر على 

 المنافسة عالمیا في العلوم والتكنولوجیا. 
 

 االھداف الفرعیة 
مدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئة مدرسیة تحترم حقوق الطفل وتسعى لتوفیر احتیاجات الطلبة  15مع نھایة البرنامج  1

 وتوعیتھم حول حقوقھم كأفراد وكمواطنین، مؤمنة لھم بیئة آمنة تساعدھم على تحقیق طموحھم. 
 توفیر تعلیم جامع وتضمن أن یحصل كل طالب /ة حقھ/ ـا في التعلیم. مدرسة في القدس قادرة على 15مع نھایة البرنامج  2
البرنامج   3 أفراد    15مع نھایة  المساواة والعدالة لمختلف  لتحقیق  قادرة على تطویر بیئات مدرسیة تسعى  القدس  مدرسة في 

 المجتمع وتدافع عن حقوق الفئات غیر الحاصلة على حقوقھا أو المظلومة مجتمعیا. 
ال 4 المساواة  15برنامج  مع نھایة  قادرة على تطویر بیئة مدرسیة تعزز احترام  القدس  المرأة،  مدرسة في  الجندریة وحقوق 

 وتكافح ضد أي تصرف لفظي أو جسدي ضد المرأة، وتشجعھا في المشاركة الفعالة والمتكافئة في بناء مستقبل دولة فلسطین. 
یر بیئة مدرسیة تعلیمیة تعلمیة قائمة على البحث العلمي، وعلى مدرسة في القدس قادرة على تطو  15مع نھایة البرنامج  5 5

النقدي، مما یجعلھم قادرین على المشاركة في إنشاء معرفة  الذاتي من خالل البحث والتفكیر  التعلم  دور الطلبة النشط في 
 جدیدة.

 .نولوجیامدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئة مدرسیة مبتكرة وغنیة تك 15مع نھایة البرنامج  6

 معلم ومعلمة)  280طالب وطالبة و 4360مدرسة في القدس ( 15الفئة المستھدفة: معلمي ومعلمات وطلبة 
 

 مشروع برنامج دعم الطلبة الذین یعانون من صعوبات التعلم في القدس: 
 

 ھذا المشروع عن طریق مؤسسة التعاون بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تبلغ میزانیة  تم تمویل
الفئة المستھدفة 2017اب    10شھرا تبدأ من  24دوالر أمریكي. مدة العمل على ھذا المشروع ھي    220,000المشروع    .

 10مدارس من القدس، و  5وطالبة من الصفوف االساسیة من  طالب    120معلمة ومعلم و  30والمستفیدین في المشروع ھي  
 طالبات وطالب مقدسیین یدرسون تربیة أو تربیة خاصة.

 

 یھدف المشروع الى:
 معلمة ومعلم في مجال تنویع اسالیب التعلیم.  30معلمة ومعلم حول صعوبات وعسر التعلم وتدریب  20توعیة  -
التربیة الخاصة في القدس حول صعوبات وعسر التعلم وتدریبھم بشكل عملي من خالل العمل  من طلبة التربیة او    10توعیة   -

 مع الطلبة الذین یعانون من عسر تعلم في المدارس المستھدفة. 
 طالب وطالبة من خمس مدارس في القدس یعانون من عسر تعلم. 120دعم  -
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 (تتمة)  ملخص المنح والمشاریع -2ملحق رقم 
 

 برنامج تأھیل وترمیم وتجھیز المدارس في القدس: مشروع 
ھذا المشروع عن طریق مؤسسة التعاون بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تبلغ میزانیتھ    تم تمویل

 . 2017اب  15شھرا تبدأ من  24دوالر أمریكي. مدة العمل على ھذا المشروع ھي  700,000
  ومعلماتھم الى معلمیھم    باإلضافةالبة،  طالب وط  3262مدارس في القدس وعددھم    8الفئة المستھدفة والمستفیدون ھم طلبة  

 .262والھیئات االداریة وعددھم 
 

 الھدف الرئیسي: تطویر المرافق التعلیمیة لعدد من مدارس مدینة القدس وضواحیھا. 
 

 االعمال: 
 لالستخدام في مدرسة نور القدس. اّمنین وساحةتأھیل ملعب   -
 القدس وواحدة في مدرسة النظامیة الثانویة.توفیر مظلتان اثنتان جدیدتان واحدة في مدرسة نور  -
 توفیر مقصف جدید صحي ومؤھل لالستخدام في مدرسة الحسن الثاني األساسیة.  -
 تأھیل الوحدات الصحیة، عزل وصیانة األسطح وصیانة األبواب الداخلیة في مدرسة الفتاة الالجئة ج. -
، لتكون أكثر مالئمة لالستخدام، وذلك 11محطات انتظار عدد  تحسین البنیة التحتیة لألرصفة لتكون أكثر أمانا وتجھیزھا ب -

 في مدرسة بنات السواحرة الشؤقیة الثانویة.
 مع احتیاجات المدرسة في فصل الشتاء. تتالءمرفع الخدمة الكھربائیة في مدرسة مار متري حتى  -
 بتوفیر ما یلي:تجھیز المدارس بأثاث مالئم للطلبة والمعلمین/ات لتوفیر بیئة مریحة لھم، وذلك  -

 

أثاث جدید للطلبة ألربع غرف صفیة في مدرسة البیان األكادیمیة الخیریة، لغرفتین صفیتین في قسم الروضة لنفس المدرسة،   1
 أثاث لجمیع الغرف الصفیة في مدرسة النظامیة الثانویة، وأثاث لست غرف صفیة في مدرسة نور القدس)

جھاز لتجھیز الغرفة لالستخدام في مدرسة البیان األكادیمیة الخیریة، ولخمسة    15أثاث جدید لغرفة مختبر الحاسوب وذلك ل   2
 وعشرین جھاز لتجھیز قسم التكنولوجیا في مدرسة بنات أبو بكر الصدیق.

 مقاعد خارجیة للساحات، مراوح وصوبات وستائر لمدرسة نور القدس.  3
البیان    4 لمدرسة  الصفیة  الغرف  في  معلمین/ات  وكرسي  النظامیة   40الخیریة،    األكادیمیةطاولة  لمدرسة  وكرسي  طاولة 

 طاوالت وكراسي لمدرسة نور القدس.  6الثانویة، و
 أثاث جدید لثالث غرف اداریة في مدرسة نور القدس ولمؤسسة فیصل الحسیني.  5

 یلي:األجھزة والوسائل التعلیمیة الحدیثة لتوفیر تعلیم نوعي، وذلك بتوفیر ما  بأحدثتجھیز المدارس  - -
جھاز حاسوب لمدرسة أبو بكر    25جھاز حاسوب مع وسائل وأجھزة تعلیمیة إضافیة لمدرسة البیان األكادیمیة الخیریة، و  15 1

 الصدیق. 
بروجیكترات تفاعلیة لمدرسة بنات أبو بكر الصدیق، واثنان لمدرسة نور القدس، واثنان لمدرسة الفتاة الالجئة ج، وواحد  6  2

 لمدرسة مار متري.
 نظام صوت جدید لمدرسة بنات أبو بكر الصدیق. 3 3
 .فیصل الحسیني لمؤسسةاجھزة البتوبات لمدرسة بنات أبو بكر الصدیق وثالثة  6 4
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 (تتمة)  ملخص المنح والمشاریع -2ملحق رقم 
 

 مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس في القدس: 
 ھذا المشروع عن طریق مؤسسة التعاون بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تبلغ میزانیة  تم تمویل

المشروع ھي    1,967,160المشروع   العمل على ھذا  مدة  أمریكي.  تبدأ    20دوالر  تمدید  2017اذار    15من  شھرا  تم    .
 المشروع ألربعة اشھر اضافیة.

طالب وطالبة، باالضافة الى معلمیھم    2841مدارس في القدس وعددھم    5دین في المشروع ھي طلبة  والمستفی الفئة المستھدفة
 . 267والھیئات االداریة لھا وعددھم  ومعلماتھم

 یھدف المشروع الى: 
السالمة واألمان والتكنولوجیا إدخال أحدث نظم  التركیز على  للمستخدمین مع  البیئیة والصحیة والنفسیة  الظروف    تحسین 

 واالستدامة في تلك المؤسسات.  

 االعمال:
 اوال من حیث البنیة التحتیة:

 قاعة انتظار واجتماعات وأرشیف في مدرسة نور القدس. سكرتاریا معوفیر غرفتا ادارة جدیدتان وغرفة ت -
مدرسة  غرف في    4غرف صفیة في مدرسة جیل األمل من ضمنھا غرفة مصادر للطلبة ذوي صعوبات التعلم، و  5اضافة   -

نور القدس، وغرفة صفیة واحدة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة. یشمل ذلك تحسین البنیة التحتیة للغرف الدراسیة الحالیة  
في مدرستین منھا، وبناء طابق جدید في الثالثة. مع توفیر نظام إنذار حریق وسماعات داخلیة وكامیرات خارجیة مع نظام  

 تدفئة وتبرید. 
 االستخدام في مدرسة نور القدس. توفیر قاعة متعددة -
 ثالثة مرافق تعلیمیة جدیدة: غرفة اقتصاد وغرفة مكتبة في مدرسة نور القدس، وغرفة اقتصاد في مدرسة جیل األمل. -
في مدرسة    12في مدرسة نور القدس، و  10في مدرسة جیل األمل، و  8حامیة اصابع في مدرسة النظامیة الثانویة، و  50 -

 في مدرسة الروضة الحدیثة.  30، ومؤسسة األمیرة بسمة
وحدات صحیة جدیدة في مدرسة جیل األمل وثالثة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة واثنتان في مدرسة نور القدس،    خمس -

الثانویة والتي ستصبح    14الى صیانة الوحدات الصحیة الحالیة وھي    باإلضافة في    13، و16وحدة في مدرسة النظامیة 
 ة بسمة، وثمانیة في مدرسة نور القدس.مدرسة مؤسسة األمیر

اضافة مشربیات جدیدة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة، وصیانة الحالیة في مدرسة النظامیة الثانویة ومدرسة نور القدس  -
 ومدرسة جیل األمل.

 تطویر المدخل الرئیسي في مدرسة جیل األمل، وتأھیل المدخل الرئیسي في مؤسسة األمیرة بسمة.  -
 أھیل ساحة واحدة في مدرسة األمیرة بسمة، وساحة واحدة في مدرسة النظامیة الثانویة.صیانة وت -
 مظلة للساحة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة ولمدخل مدرسة نور القدس/ ومظلة متحركة في مدرسة النظامیة الثانویة. -
 سة نور القدس.حدیدیان مع المخارج الالزمة لھ في مدرسة النظامیة الثانویة ومدر طوارئدرجا  -
 مصعد واحد خارجي حدیث في مدرسة جیل األمل.  -
 مولد كھربائي واحد في مدرسة األمیرة بسمة.  -
 وحدة تكییف في مدرسة الروضة الحدیثة.  -
 لتولید الطاقة الكھربائیة منھا في مدرسة جیل األمل. نظام طاقة شمسیة -

 ثانیا: من حیث األثاث الصفي: 
غرفة حالیة في    40جدید للطلبة ألربع غرف صفیة جدیدة في مدرسة جیل األمل، وألربع غرف صفیة، ول    أثاثتوفیر   -

الثانویة، ولست عشرة غرفة حالیة في مدرسة الروضة الحدیثة، ولغرفة صفیة واحدة جدیدة في مدرسة   مدرسة النظامیة 
 مؤسسة األمیرة بسمة. 

 ة جیل األمل، وأثاث كامل للمكتبة في مدرسة نور القدس.كامل لغرفة مصادر جدیدة في مدرس  أثاثتوفیر  -
في مدرسة نور القدس، ولغرفة المعلمات في مدرسة الروضة الحدیثة وخزائن للمطابخ في مدرسة   لإلدارةتوفیر أثاث جدید   -

 النظامیة الثانویة. 
في مدرسة جیل األمل،   5مة، وطاوالت معلمین/ات في مدرسة نور القدس، وواحدة في مدرسة مؤسسة األمیرة بس  4توفیر  -

 في مدرسة الروضة الحدیثة. 16في مدرسة النظامیة الثانویة، و 40و
 



 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 فلسطین - القدس

 
 

33 
 

 (تتمة)  ملخص المنح والمشاریع -2ملحق رقم 
 

 ثالثا: من حیث األجھزة والوسائل التعلیمیة:
وھي    توفیر - حدیثة:  تكنولوجیة  تعلیمیة  مع    10أجھزة  تفاعلیة  لوحات   16ألواح  الحدیثة،  الروضة  لمدرسة  جھاز عرض 

تفاعلیان مع جھازي عرض لمدرسة جیل األمل، ولوحان تفاعلیان مع جھازي عرض وأثاث كامل للمكتبة في مدرسة نور 
 القدس.

أجھزة    3أجھزة لمدرسة جیل األمل، و  4الروضة الحدیثة، و  أجھزة حاسوب محمولة لمدرسة  15وھي    مختلفةأجھزة    توفیر -
 حاسوب محمول وجھازا حاسوب مكتبي وأجھزة مكتبیة اخرى لقسم االدارة في مدرسة نور القدس. 

 
 مشروع اشتر/ي زمنا لمدارس القدس 

،  لمدارس القدساشتر/ي زمناً    اطلقت مؤسسة فیصل الحسیني مشروعا خاصا بدعم مدارس القدس تحت عنوان
للتمكن من االستمرار في العملیة التعلیمیة في المدینة المحتلة في ظل المخاطر التي تحیط بھا جراء جائحة كورونا  

  من ناحیة، وإجراءات االحتالل المتنامیة من ناحیة أخرى.  

لتعلم في ظل الجائحة،  في ا  االستمراریھدف المشروع إلى شراء زمن في المدینة من خالل إتاحة الفرصة لطلبتھا  
للطلبة   عام  لمدة  انترنت  واشتراك  الكترونیة  كتابة  والواح  حاسوب  أجھزة  من  یلزم  ما  توفیر  خالل  من  وذلك 
والمعلمین/ات للقیام بالعملیة التعلیمیة عن بعد، كذلك توفیر بیئة مدرسیة آمنة وصحیة لتسییر العملیة التعلمیة داخل  

لبنیة التحتیة للمدارس وتوفیر ما یلزم من متطلبات الوقایة التي من شانھا الحد  المدارس، وذلك من خالل تحسین ا 
 من انتشار الفیروس بین الطلبة والھیئات التعلیمیة واالداریة. 

آلیة لمشاركة األفراد والشركات والمؤسسات لشراء زمن لمدارس القدس    اشتر/ي زمناً في القدس  مشروعطرح  
 والً لشراء أیام وأسابیع وأشھر. بدءاً بشراء دقیقة واحدة ووص 

األكثر حاجة داخل   معلمیھم وقد ركز المشروع في مرحلتھ األولى على توفیر أجھزة حاسوب لطلبة التوجیھي و/ أو  
 البلدة القدیمة ومحیطھا.   

 فرد وبنك وشركتین ومؤسستین كاآلتي:  25لقد تجاوب مع المشروع 

 بالدوالرالمبلغ       

 50,161                   أفراد 
  25,000    بنك القدس 

   20,000   االتصاالت الفلسطینیة 
  14,475    وقفة عز

 11,000   مؤسسة فلسطین للتنمیة
     120,636 

 
أجھزة حاسوب لمدرسة االمیرة بسمة وجھازین لمدرسة المسیرة بقیمة  شركة كھرباء القدس التي تبرعت بثمانیة  

 دوالر أمریكي. 7,940

محددات وضعتھا   وفق  التوجیھي  معلمي/ات  أو  و  الطلبة  استخدام  لصالح  المدارس  على  األجھزة  توزیع  تم  وقد 
 أخذت بعین االعتبار اآلتي: الجمعیة 

 إعطاء األولویة للمدارس التي تعلم صف التوجیھي في البلدة القدیمة.  -1
 إعطاء األولویة إلفادة الطلبة األكثر حاجة في المدارس المستھدفة في البلدة القدیمة. -2
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بعد االنتھاء من توفیر احتیاجات المدارس التي ارسلت استماراتھا في الوقت المحدد في البلدة  القدیمة تم االنتقال   -3
لخارجھا. أعطیت األولویة للمناطق األقرب من البلدة ، وللمدارس التي یمكن توفیر أجھزة لكافة طلبتھا المحتاجین  

 في صف التوجیھي ولیس لجزء منھم. 
لویة األخیرة بعد أن تعذر تغطیة احتیاجات كافة الطلبة في باقي المدارس المحیطة بالبلدة القدیمة  تم  وأعطیت األو -4

توزیع ما تبقى من أجھزة لصالح استخدام المعلمین والمعلمات األكثر حاجة في المدارس الفلسطینیة العامة التي تعلم  
 تفادت من كامل المشروع المدارس اآلتیة صف التوجیھي وتقع داخل جدار الفصل العنصري، وبالتالي اس

 
 مشروع دعم وتحدیث البنیة التحتیة لمدارس القدس 

كویتي    دینار 130,000االقتصادي واالجتماعي، وتبلغ میزانیة المشروع    لإلنماءتم تمویل ھذا المشروع من الصندوق العربي  
،  2021  نیسان  30وتنتھي في    2020تشرین االول    1دوالر أمریكي، مدة المشروع ستة اشھر وتبدأ في     413,884ما یعادل  

بسبب اإلغالقات التي    2021حزیران    15تم تمدیده مرة أخرى حتى تاریخ  و    2021  آیار  15ثم مددت فترة المشروع حتى  
 فیذ األعمال في المدارس. تم فرضھا على المدن الفلسطینیة والتي أثرت على مواعید التورید وتن

یھدف المشروع الى توفیر بیئة مدرسیة صحیة لمدارس القدس في ظل جائحة كورونا من خالل دعم وتحدیث البنیة التحتیة 
والمغاسل   المراحیض  وترمیم  میاه،  خزانات  توفیر  من  المیكانیكیة  األعمال  تنفیذ  تشمل  والتي  القدس  لمدارس  األساسیة 

میاه حیث یلزم باإلضافة إلى تورید حنفیات تعمل بالمجسات وثالجات میاه. كما یھدف المشروع الى والمشربیات وشبكات ال
الحد من انتشار فیروس كورونا بین الطلبة من خالل تركیب قواطع شفافة على االدراج المزدوجة داخل الغرف الصفیة،  

محارم وصابون تعمل   ماكیناتالى    باإلضافةاحات  وتوفیر حامالت للمطھرات والمعقمات في الممرات والغرف الصفیة والس
 مھمالت داخل الغرف وفي الساحات. لبالمجسات مع جمیع المستلزمات والمواد الخاصة بھا، وتورید موازین حرارة وسال

 مدرسة داخل مدینة القدس وضواحیھا.  68ویبلغ عدد المدارس التي ستستفید من المشروع 

حاسوب  المدرسة 
 محمول 

قطع انترنت واشتراك  
 لمدة شھر للطلبة 

الواح كتابة  
 الكترونیة للمعلمات 

المستفیدین/ یحدد عدد  
 الطلبة والمعلمین/ معلمات 

 طالبة ومعلمة واحدة 30   8 31 النھضة الثانویة 
 طالب ومعلم واحد  6   5 7 مارمتري
 طالب  8     8 تراسنطا 

 طالب  11     11 الروضة الحدیثة
 طالب ومعلم واحد  16     17 االیتام المھنیة 

 طالب/ة 21     21 ریاض االقصى 
 طالب  6     6 الفریر 

 معلمات 7   6 7 الشابات الثانویة
 معلمات 4   4 4 الفتاة الشاملة

 طالبة   21     21 الشابات الشاملة 
 معلمات 7 7     النظامیة الثانویة 

 معلمة واحدة     1 المسیرة
 معلمات 3     3 طالئع القدس 
 معلمات 4     4 بنات شرفات 

 معلم/ة  29طالب/ة و  119 7 23 141  
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