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 شركة القواسمي وشركاه

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

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

 المستقل حول البیانات المالیة  مدقق الحساباتقریر ت
 

  المحترمین مجلس اإلدارة السادة
 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة 

 فلسطین –القدس 

 الرأي
والتي تتكون من بیان المركز المالي  ، (الجمعیة) لجمعیة فیصل الحسیني الخیریةقمنا بتدقیق البیانات المالیة المرفقة 

، وكل من بیان النشاطات والتغیر في صافي الموجودات والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة 2019كانون األول    31كما في  
 المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.في ذلك التاریخ، وایضاحات حول البیانات 

 
كما في جمعیة  للفي رأینا، إن البیانات المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من جمیع النواحي الجوھریة المركز المالي  

النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر  االمالي وتدفقاتھ ا، وأدائھ2019كانون األول  31
 المالیة. 

 ساس الرأي أ
لقد قمنا بتدقیقنا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مسؤولیتنا وفقا لھذه المعاییر موضحة في فقرة مسؤولیة المدقق في  

للمتطلبات االخالقیة ذات الصلة بأعمال تدقیق   وفقاجمعیة ال تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة. نحن مستقلین عن 
بالمسؤولیات  اللتزامناالبیانات المالیة وفقا لمتطلبات المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین. باإلضافة 

 االخالقیة األخرى بحسب ھذه المتطلبات.
 نعتقد ان بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر اساسا البداء رأینا حول التدقیق.

  آخر أمر
قد تم تدقیقھا من قبل مدقق 2018كانون األول    31دون التحفظ في رأینا، إن البیانات المالیة للجمعیة للسنة المنتھیة في  

 .2019نیسان  15المتحفظ بتاریخ أخر والذي أصدر تقریره غیر 
 عن البیانات المالیة والمكلفین بالحوكمة مسؤولیة اإلدارة 

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

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

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

 مسؤولین عن االشراف على اجراءات اعداد التقاریر المالیة.  الجمعیةان المكلفین بالحوكمة في 
 مسؤولیة المدقق حول تدقیق البیانات المالیة

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

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

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

 

كجزء من عملیة التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارسة الحكم المھني والمحافظة على تطبیق مبدأ الشك 
 المھني خالل عملیة التدقیق، باإلضافة الى: 
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تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ، وكذلك تصمیم  •
وتنفیذ إجراءات التدقیق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا. ان خطر عدم  

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

 

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بأعمال التدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب  •
 . لجمعیةالغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في  الظروف، ولیس

 

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

 

إلدارة ألساس االستمراریة في االستنتاج بناء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حول مالئمة استخدام ا •
المحاسبة، وفیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكاً جوھریا حول 

على االستمرار. إذا استنتجنا عدم وجود تیقن جوھري، فإن ذلك یتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقریر   الجمعیةقدرة  
ذات العالقة في البیانات المالیة، وإذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، فإننا  التدقیق إلى اإلیضاحات

سوف نقوم بتعدیل رأینا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق. 
 على االستمرار. الجمعیةن قدرة ومع ذلك، فإنھ من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في الحد م

 

تقییم العرض العام لشكل ومحتوى البیانات المالیة بما فیھا االیضاحات وفیما إذا كانت البیانات المالیة تمثل  •
 المعامالت واألحداث بشكل یحقق العرض العادل. 

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

 
 
 

 
 القواسمي وشركاه                                                                                                           

 كى بي ام جي                                                                                                     
 
 
 

)201/2017جازة رقم (إ ین فلسط –رام هللا    
حزیران 18 2020  
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 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 فلسطین-القدس

 
 بیان المركز المالي 

 
 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  )38(إلى رقم  )7(تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم 

 
 

 2020 حزیران 18) من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 6) الى (3تمت الموافقة على البیانات المالیة من صفحة (
 

 
    أمین الصندوق  اإلدارةرئیس مجلس 

 

 كانون األول  31كما في    
  2018  2019  إیضاح بالدوالر األمریكي 

      الموجودات
      الموجودات المتداولة

 3,324,821  2,533,477  5 النقد وما في حكمھ
 275,259  -  6 مستحق من جھات مانحة

 15,335  17,579  7 استثمارات في األوراق المالیة
 72,571  56,945  8 ارصدة مدینة اخرى 

 863,465  880,870  9 مستشفیات القدس أصدقاء لجنة صندوق موجودات
   3,488,871  4,551,451 

      الموجودات غیر المتداولة
 39,965  36,416  10 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 -  36,429  11 حق استخدام أصول 
   72,845  39,965 

 4,591,416  3,561,716    مجموع الموجودات
      

      المطلوبات وصافي الموجودات
      المطلوبات المتداولة

21 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة    60,393  680,800 
 701,411  279,251  13 منح مؤجلة الدفع 
11 قصیرة األجل  -إلتزام إیجارات    13,750  - 

 863,465  880,870  15 مستشفیات القدس أصدقاء لجنة لصندوق المطلوب
   1,234,264  2,245,676 

      المطلوبات غیر المتداولة
 214,189  245,413  14 مخصص تعویض نھایة الخدمة

 -  22,190  11 طویلة األجل -إلتزام إیجارات 
   267,603  214,189 

 2,459,865  1,501,867   مجموع المطلوبات
      

       صافي الموجودات
 1,688,270  1,620,117   غیر مقیدة

 39,965  36,416   االستثمارات في الموجودات الثابتة 
 403,316  403,316   مقیدة

 2,131,551  2,059,849   مجموع صافي الموجودات
 4,591,416  3,561,716   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
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 الحسیني الخیریةجمعیة فیصل 
 فلسطین-القدس

 
 النشاطاتبیان 

 

 
 
 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 38) إلى رقم (7تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم (
 
 

 
 
 

 

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  
   2019   

 2018  المجموع  مقیدة  غیر مقیدة  إیضاح بالدوالر األمریكي
          

 3,100,669  1,023,738  1,023,738  -   16 منح وتبرعات مقیدة
متضمنة أشتر زمنا  – تبرعات عامة

 61,635  67,223  -  67,223  17 القدس في 
 56,782  63,830  -  63,830    فوائد بنكیة  

 2,843  6,929  -  6,929  18 إیرادات أخرى  
 -  -  )1,023,738(  1,023,738   صافي الموجودات المحررة من التقیید

 3,221,929  1,161,720  -  1,161,720   مجموع اإلیرادات والمنح 
          

          المصاریف
          برامج المصاریف 

 3,102,244  1,093,626  -  1,093,626  . أ19 قطاع التعلیم
 10,408  8,115  -  8,115  . أ19 قطاع الشباب والثقافة

 4,672  48  -  48  . أ19 قطاع الصحة
 18,972  18,761  -  18,761  . أ19 تراث فیصل الحسیني

 3,136,296  1,120,550  -  1,120,550  . أ19 برامج المصاریف 
 42,961  48,038  -  48,038  . ب19 مصروفات إداریة وعمومیة

 9,549  11,343  -  11,343  10 ممتلكات ومعدات -ات استھالك
 -  12,490  -  12,490  11 حق استخدام األصول –ات استھالك

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

ــاح( ــادة تقییم   )أرب ــائر من إع خســــ
 4,114  (2,242)   -  (2,242)   7 االستثمارات

 24,788  30,743  -  30,743  20 خسائر فروقات العملة 
 3,217,708  1,233,422  -  1,233,422   مجموع المصاریف 

          
(النقص) في صافي الزیادة 

 4,221  )71,702(  -  )71,702(   الموجودات للسنة 
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 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 فلسطین-القدس

 
 صافي الموجوداتبیان التغیر في 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 38) إلى رقم (7تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم (
 

 
  غیر مقیدة بالدوالر األمریكي

االستثمار في 
 المجموع  مقیدة  األصول الثابتة

        
        2019كانون األول  31السنة المنتھیة في 

 2,131,551  403,316  39,965  1,688,270 صافي الموجودات كما في بدایة السنة 
 )71,702(  -  -  (71,702) التغیر في صافي الموجودات خالل السنة  

 -  -  7,794  (7,794)  اإلضافات على األصول الثابتة
 -  -  (11,343)   11,343 استھالك األصول الثابتة 

 2,059,849  403,316  36,416  1,620,117 صافي الموجودات كما في نھایة السنة 
        

        2018كانون األول  31السنة المنتھیة في 
 2,127,330  416,545  29,107  1,681,678 صافي الموجودات كما في بدایة السنة 

إعادة تصنیف صافي الموجودات من مقیدة مؤقتاً إلى غیر 
 -  )3,136,296(  -  3,136,296 مقیدة خالل السنة

 4,221  3,123,067   -  (3,118,846)  التغیر في صافي الموجودات خالل السنة  
 -  -  20,407  (20,407)  اإلضافات على األصول الثابتة

 -  -  (9,549)   9,549 استھالك األصول الثابتة 
 2,131,551  403,316  39,965  1,688,270 صافي الموجودات كما في نھایة السنة 
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 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 فلسطین-القدس

 
  التدفقات النقدیةبیان 

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في    
 2018  2019  إیضاح بالدوالر األمریكي

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 3,162,307  1,091,213   منح وتبرعات 

 59,625  70,508   وایرادات أخرى  فوائد بنكیة
 (3,417,167)  (1,917,545)   مبالغ مدفوعة للموظفین والموردین

 (195,235)  (755,825)   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 (20,407)   (7,794)    شراء األصول الثابتة 
 4,114  (2,242)   تقییم األوراق المالیة 

   (25,483)   عقود االیجار
 (16,293)  (35,519)   االستثماریة صافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

      
 خالل البنوك ولدى الصندوق في النقد في) النقص(

 (211,528)  (791,344)   السنة
 3,536,349  3,324,821   السنة  أول في البنوك ولدى الصندوق في النقد
 3,324,821  2,533,477   السنة آخر في البنوك ولدى الصندوق في النقد

      
      تعدیالت  

 4,221  (71,702)   التغیر في صافي الموجودات
 9,549  11,343   ممتلكات ومعدات -ات استھالك
 -  12,490   حق استخدام األصول –ات استھالك

 -  12,500   مخصص الخسائر االئتمانیة
 (256,246)  275,259   مانحة في أرصدة مستحق من جھات  النقص
 (10,944)   15,626   أخرى ارصدة مدینة  في) الزیادة( النقص

 28,533  31,224   الخدمة  ةی نھا تعویضفي مخصص  ادةی الز
 574,664  (620,406)     ذمم دائنة ومصاریف مستحقة فيالزیادة ) النقص(
 (545,012)   (422,160)   الدفع مؤجلة منح في) النقص(

 )195,235(  )755,825(   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
      

 
 
 

 
 

 
 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة 38) إلى رقم (7تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم (

 
 
 
 
 



 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 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  
الوطن وتقدیم العون لھم بالقدر الممكن وضمن اإلمكانیات المتاحة. تأسست جمعیة فیصل الحسیني الخیریة في عام  

 2002كانون ثاني  30وتم تسجیلھا بموجب احكام قانون الجمعیات الخیریة والھیئات االھلیة الفلسطیني بتاریخ  2002
 كمؤسسة غیر ربحیة. (QR-160-C)تحت رقم 

 
 :الجمعیة أھداف أھم

 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  •

 

 . 2020 حزیران 18لبیانات المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تمت الموافقة على ا
 أسس إعداد البیانات المالیة   .2

 

 لتزامبیان اال   .أ
ً  المالیةالبیانات  تم إعداد ھذه ً  ستحقاقلمبدأ اإل وفقا  .للتقاریر المالیةمعاییر الدولیة لل ووفقا

 

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

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  .ج
 للجمعیة.  والذي یمثل العملة الوظیفیة بالدوالر األمریكيتظھر البیانات المالیة  
 

 حكام ألاستخدام التقدیرات وا .د
إن إعداد البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب قیام اإلدارة باجتھادات وتقدیرات وافتراضات تؤثر 

وإن النتائج الفعلیة قد تختلف   والمصاریففي تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات 
 عن ھذه التقدیرات.

 

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

 االحكام •
 :الموجودات وااللتزامات في البیانات المالیةوالتي تؤثر بشكل جوھري على مبالغ   الھامةفیما یلي ملخص حول األمور  

ة:  - الـی ت  تصـــــنیف الموجودات الـم اـن ا إذا ـك د فیـم دـی الموجودات وتـح اظ ـب ھ االحتـف ذي یتم بموجـب ال اـل تقییم نموذج االعـم
 ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المتبقي والغیر المسدد.الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة 

 

ــع معاییر جد - ــكل كبیر منذ االعتراف االولي بھا، وتحدید وضــ یدة لتحدید ما إذا كانت الموجودات المالیة قد تدنت بشــ
 منھجیة التطلعات المستقبلیة وطرق قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.

 

 افتراضات وتقدیرات عدم التیقن •
 

على تقدیراتھا حول إمكانیة اســـــترداد تلك الذمم وفقاً للمعاییر   اعتماداتقوم اإلدارة بأخذ الخســـــائر االئتـمانیة المتوقعة  -
 الدولیة للتقاریر المالیة.

 

ذه  - ة لـھ اـم ة الـع اـل اداً على الـح ة إعتـم دات بصـــــورة دورـی ة للممتلـكات والمـع اجـی ار اإلنـت دیر األعـم ادة تـق إـع تقوم اإلدارة ـب
 والمعدات وتوقعات اإلدارة ألعمارھا اإلنتاجیة في المستقبل. الممتلكات

 ات النقدیة: االفتراضــات الرئیســیة حول احتمالیة وحجم تدفقوااللتزامات المحتملة  المخصــصــاتاالعتراف وقیاس  -
 والموارد الخارجة.

 

تمرة إعتماداً  الجمعیةتقوم اإلدارة بمراجعة القضـایا المقامة ضـد   - ة قانونیة معدة من قبل محامي  بصـورة مـس على دراـس
 في المستقبل جراء تلك القضایا. الجمعیةوالتي تبین المخاطر المحتملة التي قد تتحملھا  الجمعیة
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 قیاس القیمة العادلة
التعامل تمثل القیمة العادلة المبلغ قد یتم تحصیلھ من بیع أصل أو دفعة لتحویل إلتزام بین أطراف مطلعة وبنفس شروط 

 مع الغیر ویعتمد قیاس القیمة العادلة على الشروط التالیة: 

مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان. تقوم  الجمعیةستخدم تة العادلة للموجودات والمطلوبات عند قیاس القیم
باستخدام المستویات التالیة والتي تعكس أھمیة  الجمعیةبتحدید القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم. كما تقوم  الجمعیة

 المدخالت المستخدمة في تحدید القیمة العادلة: 
 أسعار مدرجة (غیر معدلة) في سوق نشط الصول أو مطلوبات متماثلة. :1 المستوى
التي یتم تحدیدھا   1أسالیب تقییم تعتمد على مدخالت باستثناء األسعار المتضمنة المدرجة في المستوى  :2 المستوى

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

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

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

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

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

 الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو   السوق •
قادرة على التعامل من  الجمعیةالسوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئیسیة یجب ان تكون  •

 االكثر افاده.  السوقخالل 

 الموجودات او المطلوبات التي تقاس بالقیمة العادلة یمكن ان تكون كالتالي:
 طلوبات منفصلة.اصول او م -1
 مجموعة من االصول او مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من االصول والمطلوبات. -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   الجمعیةیجب ان یكون لدى  
 .3بما في ذلك القیمة السوقیة مستوى 

 

 تعتقد اإلدارة بأن تقدیراتھا واجتھاداتھا معقولة وكافیة.  -

 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  .3

ئم المالیة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي تم اتباعھا للسنة المنتھیة في إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في اعداد القوا
كانون  1بإستثناء المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة والتي أصبحت ساریة المفعول ابتداًء من  2018كانون االول  31

 وھي كما یلي: 2019الثاني 
 
 ) یجار.عقود اإل) 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
  عدم التیقن من معالجات ضریبة الدخل (23)تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم . 
 ) میزات الدفع المسبق مع التعویض السلبي9التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (. 
  تعدیالت الخطة أو التقلیص أو التسویة.19(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( 
  تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد   2017 – 2015التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

سبة الدولي  ) ومعیار المحا12) ومعیار المحاسبة الدولي (11) والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (3التقاریر المالیة رقم (
 ).23رقم (
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ان اتباع المعاییر المعدلة أعاله لم تؤثر على المبالغ أو االفصاحات الواردة في القوائم باستثناء تطبیق المعیار الدولي 
 ادناه:) االیجارات وكما ھو مبین 16للتقاریر المالیة رقم (

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة 
 عقود االیجارات) 16الیة رقم (المعیار الدولي للتقاریر الم -

وبالتالي   باستخدام طریقة األثر المتراكم،  عقود االیجارات  )16بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (  الجمعیةقامت  
لجنة   تفسیراتو  )17( ان البیانات المالیة المقارنة لم یتم اعادة اصدارھا وتستمر باالبالغ ضمن المعیار المحاسبي الدولي  

اختلفت عن ما ھو مذكور في معیار الدولي  ویفصح عنھا بشكل مستقل اذا )4( المالیة التقاریرالمعاییر الدولیة إلعداد 
 ، ان االفصاح عن تأثیر ھذه التغیرات كما یلي:)16(للتقریر المالي 

 

 السیاسة المحاسبیة الھامة )أ
 2019كانون الثاني  1السیاسة المطبقة من 
ار اذا قام بنقل حق التحكم بتقییم ما اذا كان العقد یحتوي على ایجار، ویحتوي العقد على ایج  الجمعیةعند بدء العقد، تقوم  

الحق في التحكم في استخدام أصل محدد،   ینقللتقییم ما إذا كان العقد المحدد لفترة زمنیة بمقابل و االصلفي استخدام 
 بتقییم ما إذا كان: الجمعیةتقوم 

مادیًا أو یمثل بـشكل   مـستقلقد یتم تحدید ذلك بـشكل ـصریح أو ـضمني ویجب أن یكون  -العقد اـستخدام أـصل محدد  یـشمل -
 تبدیل االصل فال یعتبر االصل محدد.. إذا كان لدى المورد حق المستقلأساسي كل سعة األصل 

 ر خالل فترة االستخدامالحصول على جمیع الفوائد االقتصادیة من استخدام األصل بشكل كبی للجمعیةیحق  -
حق اتخاذ القرارات المتعلقة بتغیر  بھذا الحق عندما یكون لدیھا الجمعیةمتع وتت  الحق في توجیھ استخدام األصل للجمعیة -

الحق في  الجمعیةالحق بتوجیھ االصــل اذا كان لدى   للجمعیةكیف وألي غرض یســتخدم االصــل حدد مســبقأ، ویكون 
 تشغیل االصل أو

 .األصل بطریقة تحدد مسبقًا كیف وألي غرض سیتم استخدامھ ةالجمعیصممت  -
 

 2019 كانون الثاني 1یتم تطبیق ھذه السیاسة على العقود المبرمة أو المتغیرة في أو بعد 
من عقود  بندفي العقد لكل  مقابل مادي الجمعیةتخصص  التأجیر، بندعند بدء أو إعادة تقییم العقد الذي یحتوي على 

 الجمعیةوالتي تكون  بالنسبة لعقود تأجیر األراضي والمباني ذلك،التأجیر على أساس أسعارھا المستقلة النسبیة. ومع 
مكونات التأجیر وغیر التأجیر كمكون  ومعالجةعدم فصل المكونات غیر المؤجرة  الجمعیةاختارت  مستأجرة،فیھا 

 .تأجیر واحد
 

 2019كانون الثاني  1السیاسة المطبقة قبل 
ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار بناًء على تقییم   الجمعیةحددت    ،2019  كانون الثاني  1بالنسبة للعقود المبرمة قبل  

 ما إذا كان: 
 

 و محددة؛تنفیذ الترتیب یعتمد على استخدام أصل أو أصول  -
للمشـتري القدرة أو الحق في تشـغیل  ان یكونالیة:  الت الشـروطفي حالة اسـتیفاء أحد    حق اسـتخدام األصـل الترتیبینقل  -

 أو ;اإلنتاجمن على أكثر من مبلغ ضئیل ل الحصوفي حین  األصل
وأن ســـعر   اإلنتاج،من  مبلغ ضـــئیل أن تأخذ األطراف األخرى أكثر من بعید احتمال تشـــیر الحقائق والظروف إلى أنھ -

 لكل وحدة إنتاج وال یساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة إنتاج. ثابتًاالوحدة لم یكن 
 

 كمستأجر 
صل والتزامات اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار. یتم قیاس أصل حق االستخدام مبدئیًا األحق االستخدام ب الجمعیةتعترف 

في أو قبل تاریخ البدء،  تمت مدفوعات إیجارمعدل بأي بیشتمل على المبلغ األولي اللتزامات اإلیجار  بالتكلفة والذي
وتقدیر تكالیف تفكیك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل   الجمعیةھا  تتكبد  أولیةباإلضافة إلى أي تكالیف مباشرة  

 افز تأجیر.األساسي أو الموقع الذي یوجد علیھ، مخصوًما منھ أي حو
 

الك حق استخدام االصل باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدء العقد الى نھایة العمر االنتاجي لحق ستھیتم ا
 استخدام االصل او نھایة االیجار أیھما أقرب.

 

یتم  ذلك،. باإلضافة إلى والمعدات الممتلكات ألصول على نفس أساساحق استخدام لیتم تحدید العمر اإلنتاجي المقدر 
 اعادة قیاس التزاماتوتعدیلھا من أجل    وجدت،، إن  خسائر التدنيصل بشكل دوري عن طریق  األ  استخدامحق    تخفیض
 .اإلیجار
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ویتم خصمھا باستخدام   البدء،یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئیًا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ  
 الجمعیة فإن معدل اقتراض  بسھولة،في عقد اإلیجار أو، إذا لم یكن باإلمكان تحدید ذلك المعدل  الضمنير الفائدة سع

 ستخدم كمعدل خصم.ی اإلضافي
 

 تتكون دفعات االیجار المستخدمة في قیاس التزام االیجار مما یلي: 
 

 بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة الثابتة، المدفوعات -
تقاس في البدایة باـستخدام المؤـشر أو المعدل كما في تاریخ   معدل،اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤـشر أو  دفوعاتم -

 البدء؛
 و التخریدیة؛المتوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة  لمبالغ -
إطار التجدید ومدفوعات اإلیجار في   باسـتخدامھ،سـتقوم  جمعیةالفي خیار الشـراء الذي من المؤكد أن  المسـتخدم سـعرال -

ة خیار  الجمعیةإذا كانت  االختیاري لفترة اإلنھاء المبكر لعقد اإلیجار ما   وغرامات التمدید،على یقین معقول من ممارـس
 في وقت مبكر.باستخدام خیار االنھاء على یقین معقول  الجمعیةلم تكن 

 

یتم إعادة قیاسھ عندما یكون ھناك تغییر في حیث  یتم قیاس التزام اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  
للمبلغ  الجمعیةإذا كان ھناك تغییر في تقدیر  المعدل،مؤشر أو المدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في 

تقییم ما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید  الجمعیةأو إذا غیرت  التخریدیة، المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة
 .أو اإلنھاء

 

ألصل أو  ایتم إجراء تسویة مقابلة على القیمة الدفتریة حق االستخدام    الطریقة،عندما یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار بھذه  
 .ألصل إلى صفراالمدرجة حق االستخدام إذا تم تخفیض القیمة  بیان األنشطةیتم تسجیلھا في 

 

ال تفي بتعریف االستثمار العقاري في "الممتلكات والمنشآت والمعدات" االصول التي حق االستخدام  الجمعیةتعرض 
 ." في بیان المركز المالياالقتراضوالتزامات اإلیجار في "القروض 

 

 عقود االیجار قصیرة االجل وایجار االصول منخفضة القیمة 
عدم االعتراف بحق استخدام االصول منخفضة القیمة وعقود االیجار قصیرة االجل والتي تتكون مدتھا   الجمعیةاختارت  

 شھراً أو أقل.  12
 

 عقد اإلیجار.عمر عقود على أساس القسط الثابت على مدى البمدفوعات اإلیجار المرتبطة بھذه  الجمعیةتعترف و
 

 17بموجب معیار المحاسبة الدولي 
كمستأجر بتصنیف عقود اإلیجار التي تقوم بنقل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة بشكل  الجمعیةقامت  المقارنة،في الفترة 

مة لقیأو ا  تم قیاس األصول المؤجرة مبدئیًا بمبلغ یساوي القیمة العادلة  كذلك،كبیر كإیجارات تمویلیة. عندما یكون األمر  
الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار ھي المدفوعات خالل فترة اإلیجار   انأیھما أقل.    ر،اإلیجااألدنى لمدفوعات    الحالیة للحد

 باستثناء أي إیجار عرضي. سدادھا،التي كان یتعین على المستأجر 
 

 تم حساب األصول وفقًا للسیاسة المحاسبیة المطبقة على ھذا األصل. ی الحقاً،
 

تم تصنیف األصول المحتفظ بھا بموجب عقود إیجار أخرى كعقود تأجیر تشغیلي ولم یتم االعتراف بھا في بیان المركز 
على أساس القسط  بیان األنشطة. تم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة في للجمعیةالمالي 

ف بحوافز التأجیر المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصاریف تم االعتراویالثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 
 .التأجیر على مدى مدة عقد اإلیجار

 

 كمؤجر
فإنھا تحدد عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار   كمؤجر، الجمعیةعندما تعمل  

 تشغیلي.
تقییم شامل لما إذا كان عقد اإلیجار ینقل جمیع المخاطر والمكافآت  بإجراء الجمعیةلتصنیف كل عقد إیجار، تقوم 

إذا لم یكن كذلك، فھو عقد    تمویل؛، فإن عقد اإلیجار ھو عقد  كذلكالمرتبطة بملكیة األصل األساسي بشكل كبیر. إذا كان  
جزء ال یمثل في االعتبار مؤشرات معینة مثل ما إذا كان عقد اإلیجار الجمعیةتأخذ  إیجار تشغیلي. كجزء من ھذا التقییم

 .االقتصادي لألصل العمراألكبر من 
في عقد اإلیجار الرئیسي والعقد من الباطن بشكل منفصل. تقوم   حصتھا  تعالجفإنھا    وسیًطا،مؤجًرا    الجمعیةعندما تكون  

ولیس   الرئیسي،صل الناشئ عن عقد اإلیجار  األ  استخدامإلى حق    بتقییم تصنیف عقد اإلیجار لعقد من الباطن مع اإلشارة
بتطبیقھ على اإلعفاء  الجمعیةباإلشارة إلى األصل األساسي. إذا كان عقد اإلیجار ھو عقد إیجار قصیر األجل تقوم 

 .فإنھ یصنف عقد اإلیجار من الباطن على أنھ عقد إیجار تشغیلي  أعاله،الموضح 



 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة
 فلسطین-القدس

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

11 
 

 
تطبق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  الجمعیةن مكونات التأجیر وغیر التأجیر، فإن إذا كان الترتیب یتضم

 .لتخصیص المقابل في العقد )15(
 

مدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود إیجار تشغیلیة كإیراد على أساس القسط الثابت على مدى  ب الجمعیة تعترف
 ."رىفترة اإلیجار كجزء من "إیرادات أخ

 

كمؤجر في الفترة المقارنة مختلفة عن المعیار الدولي إلعداد التقاریر  الجمعیةالسیاسات المحاسبیة المطبقة على ان 
تم تصنیف عقود اإلیجار من الباطن بالرجوع إلى  وسیطة،مؤجرة  الجمعیة. ومع ذلك، عندما كانت )16(المالیة رقم 

 األصل األساسي. 
 

 كمستأجر
 تشتمل الممتلكات والمعدات على أصول مملوكة ومؤجرة ال تفي بتعریف حق استخدام أصول. ال 

 

 األثر على القوائم المالیة:
ً اللتزامات اإلیجار، بعد ان تم تعدیلھ بأي مدفوعات تأجیر مدفوعة  مساوِ تم قیاس موجودات حق االستخدام بمبلغ   مسبقا

ولم ینتج قید ایة تعدیالت   2018كانون األول    31كما في    أو مستحقة تتعلق بعقد إیجار معترف بھ في قائمة المركز المالي
 بموجب ھذه الطریقة.  2019كما في األول من كانون الثاني  صافي األصولعلى 

 

 48,919أصول بقیمة  استخدامبحقوق  باالعتراف الجمعیة)، قامت 16عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
حیث أن تفاصیل حقوق استخدام األصول  ،  دوالر أمریكي  35,940بقیمة  والتزامات مقابل عقود اإلیجار    دوالر أمریكي

 . 11ض المستخدم موضحة في اإلیضاح رقم والتزامات عقود اإلیجار ومعدل سعر فائدة االقترا
 

 كما یلي:المركز المالي  قائمةالمتعلقة بعقود اإلیجار في  االلتزاماتواألصول  استخدامبعرض حق  الجمعیة تقوم

 بالدوالر األمریكي

أثر تطبیق المعیار الدولي  
) 16للتقاریر المالیة رقم (

كانون الثاني  1كما في 
2019 

   

 48,919  2018كانون االول  31إلتزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة كما في 
 35,940  2019كانون الثاني  1مخصومة باستخدام معدل اإلقراض كما في 

 
مقابل حقوق  استھالكاتبتسجیل  الجمعیة)، قامت 16ھذا وبموجب تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( 

العالقة بدالً من مصروف اإلیجارات التشغیلیة من خالل  ذاتعقود اإلیجار  التزاماتاألصول وفوائد مقابل  استخدام
 كما ھو مبین أدناه: 2019 لكانون االو 31في للسنة المنتھیة  األنشطةبیان 

 

 31في للسنة المنتھیة 
 بالدوالر األمریكي 2019 كانون االول 

 :بیان األنشطةالمبالغ المعترف بھا ضمن بنود  
 األصول إستھالك مقابل حق إستخدام  12,490
 فوائد مقابل إلتزامات عقود اإلیجار 2,621

 
 كمؤجر

 كمؤجر. الجمعیةایراد ایجارات من عقود االیجار  یوجدال 
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 االفتتاحیة  االرصدةاالثر على 
 كما یلي: 2019كانون الثاني  1على البیانات المالیة كما في  )16(المعیار الدولي لتقاریر المالیة  تطبیقان أثر 

 

 
 فیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل الجمعیة:

 الموجودات والمطلوبات المالیة -أ
 االعتراف والقیاس األولي -

وأدوات الدین بشكل أولي عند نشأتھا. یتم إثبات جمیع الموجودات والمطلوبات بالذمم المدینة والقروض  یتم االعتراف  
 طرفًا في األحكام التعاقدیة للموجودات او المطلوبات المالیة. الجمعیةصبح تالمالیة األخرى بشكل أولي عندما 

والمطلوبات المالیة بشكل أولي بالقیمة العادلة مضافًا إلیھ لألداة الغیر مصنفة كأداة بالقیمة العادلة    الموجوداتیتم قیاس  
 تكالیف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائھا أو إصدارھا.  بیان األنشطةمن خالل 

 
 التصنیف -

 الموجودات المالیة 
موجودات: بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل   الموجودات المالیة الى عند االعتراف األولي، یتم تصنیف 

 . بیان األنشطةأو بالقیمة العادلة من خالل صافي األصول 
 

المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشرطین التالیین ولم یتم تحدیدھا كأداة بالقیمة العادلة من   الموجوداتیتم قیاس 
 :بیان األنشطةخالل 

 المالیة محتفظ بھا في نموذج األعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة.  الموجوداتإن ھذه 
 ات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم. تكون في تواریخ محددة وھذه التدفق

إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تحدیدھا  صافي األصولالمالیة بالقیمة العادلة من خالل  الموجوداتیتم قیاس 
 : بیان األنشطةكأداة بالقیمة العادلة من خالل 

موذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة  أن ھذه الموجودات المالیة محتفظ بھا ضمن ن
 المالیة.  الموجوداتوبیع 

 تكون في تواریخ محددة وھذه التدفقات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم. 
مع عدم الحق بالرجوع عن   للجمعیةیجوز المبدئي باالستثمار في األسھم غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، ف االعترافعند 

. یتم إتخاذ ھذه القرارات لكل  صافي األصول قرارھا اختیار عرض التغییرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار في  
 استثمار بشكل منفصل.

 .  بیان األنشطةجمیع الموجودات المالیة االخرى بالقیمة العادلة من خالل  قیاسیتم 
 
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط: -لیة الموجودات الما
ھذا التقییم، یتم تعریف "أصل المبلغ" على أنھ القیمة العادلة لألصل المالي بتاریخ االعتراف األولي. یتم  ألغراض

تعریف "الفائدة" على أنھا االعتبار للقیمة الزمنیة للنقود وللمخاطر االئتمانیة المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة  
 رى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك ھامش ربح.زمنیة معینة وتكالیف اإلقراض األساسیة األخ

16لتطبیق المعیار الدولي لتقاریر المالیة  االثر المقدر   

بالدوالر 
 األمریكي 

كانون  31كما في 
2018االول    

التعدیالت المقدرة نتیجة تطبیق 
المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

16رقم   

التعدیالت المقدرة نتیجة 
تطبیق المعیار الدولي للتقاریر 

 1كما في  16المالیة رقم 
2019كانون الثاني   

     
حق استخدام 

 49,919 48,919  - االصول 
 - (5,200)  5,200 دفعات مقدمة
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في االعتبار  الجمعیةفي تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، اخذ 

ذلك تقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة تنطوي على مدة تعاقدیة یمكن أن تغیر  ویشملالشروط التعاقدیة لألداة. 
. عند إجراء  غ والفائدة فقطلمدفوعات ألصل المبتوقیت أو مقدار التدفقات النقدیة التعاقدیة وعلیھ ال تستوفي الشرط 

 بعین االعتبار: الجمعیةھذا التقییم، یأخذ 
 

 أن تغیر مقدار أو توقیت التدفقات النقدیة.األحداث الطارئة التي من شأنھا  -
 وامكانیة التمدید. المسبقمیزات الدفع  -
 بالتدفقات النقدیة من الموجودات المحددة. الجمعیةالشروط التي تحدد مطالبة  -

 
 االعتراف إلغاء -

 األصول المالیة
  الموجودات عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من  بالموجودات المالیة االعترافبإلغاء  الجمعیةتقوم 
 الموجوداتملكیة  ومنافع وجمیع مخاطربنقل الحقوق لتلقي التدفقات النقدیة التعاقدیة  جوھريبشكل  ، أو تقومةالمالی
 ومنافعع مخاطر ظ بجمیاحتفاالفیھا بشكل جوھري بنقل أو  الجمعیةتقم . أو التي لم لطرف اخر في معاملة ةالمالی

 . الموجودات المالیةتحتفظ بالسیطرة على ال الملكیة و
 

بالفرق بین القیمة المدرجة للموجودات التي تم الغاء االعتراف فیھا والقیمة المتحصلة    بیان األنشطةفي    االعترافیتم  
 المتعلقة بتلك الموجودات.  صافي األصولللبنك ویتم عكس الجزء المتراكم في 

 
  المالیةالمطلوبات 

 االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا.   بإلغاء  الجمعیةتقوم  
 

 المعدلةالمطلوبات المالیة 
 ات المالیةبإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتختلف التدفقات النقدیة للمطلوب  الجمعیةتقوم  
بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بالفرق بین القیمة   هجدید  مطلوبات مالیة. في ھذه الحالة، یتم إثبات  يجوھربشكل    ةالمعدل

 .بیان األنشطةوالمبالغ المدفوعة في  االعترافاتالدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إلغاء 
 

 التدني في قیمة الموجودات المالیة
 األدوات المالیة 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة على: ب الجمعیةتعترف 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة؛ -
 تمویلي. تأجیرذمم  -
 .الضمانات التعاقدیة -

 خسائر التدني على موجودات حقوق الملكیة. احتسابال یتم 
 .بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة طوال عمر القرض الجمعیةتقوم 

 
إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على عمر األداة المالیة ھي الجزء من الخسارة االئتمانیة المتوقعة والتي تنتج عن التعثر 

 الممكن لألدوات المالیة على طول عمر األداة المالیة. 
 

 المتوقعة ھي التقدیر المرجح لخسائر االئتمان والتي تقاس على النحو التالي:  االئتمانیةالخسائر 
 .البیانات المالیةالموجودات المالیة التي ال تنخفض قیمتھا االئتمانیة في تاریخ  -
 المالیة التي انخفضت قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة.الموجودات  -
 غیر المستغلة.  التزامات القروض -
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 . ود الضمانعق -
 

  المركز الماليبیان عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في 
 كما یلي:  المركز الماليبیان یتم عرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في 

 مطروحاً من اجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة بالكلفة المطفأة. -
 .یتم االعتراف بھا كمخصص عامة،التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة   -

بیان  فال یتم االعتراف بمخصص في  صافي األصول بالنسبة لسندات الدین التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل
ایھ حال فإن مخصص الخسارة   على   العادلة،لھذه الموجودات مقاسة بالقیمة  الدفتریةالمركز المالي وذلك كون القیمة 

 القیمة العادلة.  احتیاطيیتم االفصاح عنھ واالعتراف بھ في 
 

 
 تجاریة الأسس المحاسبة غیر  3.1

ة للربح وشملت اسبة الخاصة بالمؤسسات غیر الھادفلك لتتالئم وقواعد المحوذ لجمعیةلالمحاسبیة  نظمت السجالت
 الحسابات ما یلي:

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

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

 فرضتھا الجھات المانحة. 
 

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

وبناء على اتفاقیة موقعة بین الطرفین أصــبحت  2006حزیران   1بتاریخ صــندوق لجنة أصــدقاء مســتشــفیات القدس: 
حدى اللجان العاملة التابعة لمؤسـسـة فیصـل الحسـیني الخیریة، إن الصـندوق لجنة أصـدقاء مسـتشـفیات القدس رسـمیا إ

مخصــص لمنفعة ســت مســتشــفیات في القدس وھي مســتشــفى المقاصــد الخیریة ومســتشــفى المطلع (اوغســتا فیكتوریا)  
  ومـستـشفى العیون (ـسانت جون) ومـستـشفى الفرنـساوي (ـسانت جوزیف ومـستـشفى الھالل األحمر ومركز األمیرة بـسمة
لألطفال المعاقین و قد قرر مجلس إدارة مؤســســة فیصــل الحســیني الخیریة أن یتم اســتعمال االســتثمار األســاســي في 

في القدس ومن الممكن أن یتم  الـست  لـصالح المـستـشفیات الخیریة  الـصندوق لإلنفاق على البرامج الـصحیة في المؤـسـسة
 المستفیدین.الصرف من الصندوق بناء على اتفاق مع 

أما الفوائد الواردة على ھذا الحـساب البنكي الخاص بالصـندوق فیتم إنفاقھا على النـشاطات الصـحیة لصـالح المـستـشفیات 
 الست الخیریة في القدس وبالتالي یتم تحریر ما تم إنفاقھ من ھذا الصندوق.

 
استخدامھا محدودًا بسبب القیود التي تفرضھا  یتم تسجیلھا كزیادة في صافي األصول غیر المقیدة ما لم یكناإلیرادات: 

أي عندما ینتھي تقیید زمني محدد أو یتم تحدید الغرض، یتم  المانحین،الجھات المانحة. عندما تنتھي صالحیة قیود 
تصنیف صافي األصول المقیدة مؤقتًا على أنھا صافي أصول غیر مقیدة ویتم تسجیلھا كأصول صافیة یتم تحریرھا من 

 .القیود
 

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

المشاریع المتعلقة بھا ویتم قیدھا وتمثل التبرعات المؤجلة التبرعات التي تم استالمھا قبل الفترة الزمنیة الخاصة بتنفیذ 
 ضمن المطلوبات المتداولة. 

 استثمارات في األوراق المالیة: 3.3
تظھر االستثمارات في األوراق المالیة بالقیمة العادلة لتلك االستثمارات بتاریخ القوائم المالیة، ویتم قید الفروق بین التكلفة 

 ة.األنشط بیانوالقیمة العادلة لتلك االستثمارات في 
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 ممتلكات ومعدات 3.4
تظھر ممتلكات ومعدات بالكلفة التاریخیة بعد تنزیل االستھالك المتراكم وخسائر التدني إن وجدت. تشمل ممتلكات ومعدات 

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

 باستخدام طریقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي: یتم احتساب االستھالك 

 األعمار اإلنتاجیة   الممتلكات والمعدات
   

 سنوات  7-5  االجھزة المكتبیة 
 سنوات 11-7  مكتبيالثاث األ

 سنوات 10  برنامج المحاسبي 
   
 

 تعویض نھایة الخدمةمخصص  3.5
 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   3.6
بتاریخ بیان المركز المالي ناشئة عن (قانونیة أو تعاقدیة)    التزامات  الجمعیةیتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على  

 ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.   اقتصادیةمحتمل أن ینشأ عنھ تدفق خارج لمنافع    االلتزاماتأحداث سابقة وأن تسدید  
 

 وضریبة القیمة المضافةالضرائب  3.7
غیر خاضعة  الجمعیة من تبرعات المانحین وغیرھا من أنشطة ایراداتھفإن إ غیر ھادفة للربح، شركةلجمعیة اكون 

 لضریبة الدخل. 
 

 مجیة االبر المصاریف 3.8
ویتم  النفقات التي یمكن تحدیدھا بشكل موثوق على حسابات البرامج والمشاریع وعلى حسابات إداریة أخرى،تقید 

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

 المعامالت بالعمالت األجنبیة 3.9
على  للدوالرحویلھا خرى یتم تالمعامالت التي تتم بالعمالت األ أما ،بالدوالر االمریكيبسجالت محاسبیة  الجمعیة تحتفظ

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

 المعاملة.
بسعر الصرف   بالدوالر االمریكيإلى ما یعادلھا    الدوالر االمریكيوالمطلوبات بعمالت غیر    یتم تحویل أرصدة الموجودات •

 السائد في تاریخ البیانات المالیة. أسعار التحویل كانت كما یلي:
 كانون األول 31كما في   

 2018  2019  العملة
 3.7628  3.4664  دوالر/ شیقل

 1.14355  1.11986  دوالر / یورو 
 1.41043  1.41044  دوالر / دینار أردني

 . األنشطةتحسب فروق الصرف الناشئة عن الترجمة في بیان  •
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 المعاییر والتفسیرات الجدیدة وغیر المطبقة بعد .4

ان المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المذكورة أدناه قد تم إصدارھا بشكل نھائي ولكنھا غیر ساریة المفعول 
 بتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والمعدلة علماً أنھا متاحة للتطبیق المبكر:لجمعیة ابعد، حیث لم تقم 

 
 

 للجمعیة. بتاریخ سریانھا یعتبر غیر جوھري على البیانات المالیةر اعاله یان التأثیر المحاسبي لتطبیق المعای
  

 عاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلةعلى م تعدیالتال  الجدیدة والمعدلة عاییرالم
تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي  

 ". المالیة قوائمعرض ال" )1(رقم 
 

 .2020(یبدا من اول كانون الثاني 

 
 

 .تتعلق ھذه التعدیالت بشأن تعریف األھمیة

تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر 
  "األعمال "إندماج )3(المالیة 

 
 ).2020(یبدا من اول كانون الثاني 

نشر مجلس معاییر المحاسبة حیث  تعریف األعمالھذه التعدیالت توضیح 
الدولیة "اإلطار المفاھیمي إلعداد التقاریر المالیة" المعدل. یشمل ذلك التعریفات 

للموجودات والمطلوبات باإلضافة إلى إرشادات جدیدة بشأن القیاس المعدلة 
 وإلغاء االعتراف والعرض واإلفصاح.

 
أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، إلى جانب اإلطار المفاھیمي المعدل،  
تعدیالت على المراجع الخاصة باإلطار المفاھیمي في معاییر المعاییر الدولیة 

یة، حیث تحتوي الوثیقة على تعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المال
  1(والمعاییر المحاسبیة الدولیة أرقام  )14و 6و 3و 2(إلعداد التقاریر المالیة 

 12(وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أرقام    )38و  37و  34و  8و
 )32(المعاییر رقم وتفسیر اللجنة الدائمة لتفسیر  )22و 20(وتفسیر و  )19و

من أجل تحدیث تلك التصریحات فیما یتعلق باإلشارات واالقتباسات من إطار  
 العمل أو لإلشارة إلى ما تشیر إلیھ من نسخة مختلفة من اإلطار المفاھیمي

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  
 ) "عقود التأمین"17رقم (

 
 ).2022(یبدا من اول كانون الثاني 

ویوفر منھج قیاس وعرض أكثر اتساقا لجمیع عقود التأمین. وتھدف ھذه 
المتطلبات إلى تحقیق ھدف المحاسبة المتسقة القائمة على المبادئ لعقود التأمین. 

) محل المعیار الدولي 17ویحل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
 ." ) "عقود التأمین4إلعداد التقاریر المالیة رقم (

 
) قیاس مطلوبات التأمین 17یتطلب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم(

 بالقیمة الحالیة للوفاء ،  
تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد  

"القوائم المالیة  )  10التقاریر المالیة رقم (
ومعیار المحاسبة الدولي رقم   الموحدة"

"اإلستثمارات في المنشآت الحلیفة  )  28(
 )"2011والمشاریع المشتركة (

 
تم تأجیل تاریخ السریان إلى أجل غیر (

 )مسمى. وما یزال التطبیق مسموحا بھ

بمعاملة بیع أو مساھمة الموجودات من المستثمر في تتعلق ھذه التعدیالت 
  .الحلیفة أو المشروع المشترك المنشأة
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 النقد وما في حكمھ .5

 كانون األول  31كما في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

 1,882,909  1,770,791  ولدى البنوك  النقد في الصندوق
 1,441,912  762,686    مخصصةارصدة بنكیة 

  2,533,477  3,324,821 

 یلي: كما العملةحسب  2018كانون األول  31و 2019كانون األول  31كما في النقد وما في حكمھ رصید  تفاصیل
 ول األكانون  31كما في   

 2018  2019  األمریكيبالدوالر 
 1,323  598  صندوق النقد في ال 

 )56,331(  (11,834)  اإلسرائیليبالشیقل نقد لدى البنوك 
 2,317,381  1,852,574  األمریكيبالدوالر نقد لدى البنوك 

 783,801  289,706  نقد لدى البنوك بالدینار األردني
 278,647  402,433  نقد لدى البنوك بالیورو

  2,533,477  3,324,821 

حسب أغراض التخصیص  2018كانون األول  31و 2019كانون األول  31كما في النقد وما في حكمھ رصید  تفاصیل
 یلي: كما

 كانون األول  31كما في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

     حسابات غیر مقیدة في البنوك
 1,882,909  1,770,791  نقد في الصندوق ولدى البنوك

  1,770,791  1,882,909 
     مقیدة من قبل اإلدارةأرصدة بنكیة 

 214,187  245,413  مخصص تعویض نھایة الخدمة 
  245,413  214,187 

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

 783,282  517,033  األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین 
 العربي الصندوق بتمویل من القدس لمدارس التحتیة البنیة تطوبر مشروع
 324,289  -  التعاون مؤسسة عبر واالجتماعي االقتصادي لإلنماء

وترمیم وتجھیز المدارس في القدس بتمویل من الصندوق مشروع تأھیل 
 65,782  -  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

برنامج دعم الطلبة اللذین یعانون من صعوبات التعلم في القدس بتمویل من 
 47,777  240  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

 6,595  -  مشروع تطویر البنیة التحتیة للمدارس ـ منح عامة 
  517,273  1,227,725 
  2,533,477  3,324,821 

 
وبمعدل فائدة   2019 أولكانون  31دوالر أمریكي كما في  1,983,562مبلغ بفائدة بلغت قیمة الودائع البنكیة المربوطة  *

 %.2.28بمعدل فائدة سنویة  2018كانون األول  31دوالر أمریكي كما في  2,897,874مقارنة بمبلغ  %3.11سنویة 
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 مستحق من جھات مانحة .6

 كانون األول  31كما في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة 
 275,259  -  لمدارس القدس ةیالتحت ةیالبن ریمنحة مشروع تطو -التعاون 

  -  275,259 
 

 في األوراق المالیة استثمارات .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  2019 األولكانون  31في  كما 18,701بلغ عدد األسھم التي تملكھا الجمعیة سھم بعد االكتتاب. 11,299

 0.82مقارنة بسعر    2019كانون األول    31سھم كما بتاریخ    /دوالر    0.94 ، وبلغ سعر السھم السوقي2018كانون األول  
قیدت ضمن قائمة  دوالر امریكي 2,242بمبلغ  وقد نتج عن ذلك ربح 2018كانون األول  31سھم كما بتاریخ  /دوالر 
  ة.األنشط

 
  ارصدة مدینة اخرى .8

 كانون األول 31كما في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

 40,341  40,017  فوائد مستحقة القبض 
 5,200  3,400  مدفوعة مقدما ودفعات مصاریف 

 2,002  1,002  سلف للموظفین 
 30,520  25,026  قروض للمؤسسات 

 28  -  أخرى  
  69,445  78,091 
 (5,520)  (12,500)  *مخصص الخسائر اإلئتمانیةطرح: ی
  56,945  72,571 

 

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

 2018  2019  األمریكيبالدوالر 
     

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

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

الخیریة.   فیصل الحسیني  جمعیةلدى  رسمیةالقدس لجنة عمل  مستشفیاتأصبحت لجنة أصدقاء   2006 حزیران 1 بتاریخ
  الجمعیة في  ةیالصحالصندوق لإلنفاق على البرامج  بأن یتم استعمال االستثمار األساسي في الجمعیةقرر مجلس إدارة 

  صرفھا   لیتمالصندوق    لھذاالمقبوضة على الحساب البنكي    السنویةالفائدة    تقید    .الست في القدس  الخیریة  المستشفیاتلصالح  
 للمستشفیات المقدسیة ومن ثم تحریرھا. صحیةلنشاطات 

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

 2018  2019  بالدوالر األمریكي 
     الودائع 
 992  -  بالدینار األردني البنوك لدى ودائع
 653,952  701,329  بالدوالر األمریكي  البنوك لدى ودائع

 28,980  -  شیكات قید التحصیل 
  701,329  683,924 

     القروض
 176,470   176,470  *قرض مستشفى المقاصد

 3,071  3,071  القدس  لشبكة مستشفیاتقرض 
  179,541  179,541 

 863,465  880,870  المجموع 
 

 28دوالر أمریكي على أن یتم تسدیده في  176,470، تم منح قرض لمستشفى المقاصد بقیمة 2011أیار  12* بتاریخ 
تم تمدید فترة السداد لعام   2018. وفي العام 2017لسنة بحسب االتفاق. وقد تم تمدید فترة سداد القرض  2012شباط 
 الى تفاھمات تمت بین الطرفین. استنادا 2020
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 ممتلكات ومعدات، بالصافي .10

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

 .2019كانون األول  31زالت تعمل حتی 
 
أجھزة  للمؤسسة من خالل منحة مشروع برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدس، باالضافة الى  أثاث مكتبيتم شراء * 

من خالل منحة مشروع التطویر  ومعداتمن خالل منحة مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس في القدس  مكتبیة ومعدات
 بنك فلسطین.مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد االوروبي وبمساھمة من  15الشامل في 

 

 

والتي ما  دوالر أمریكي 102,783أصوًال مستھلکة بالکامل بمبلغ وقدره  للجمعیةتتضمن الممتلکات والمعدات المملوکة 
 2018كانون األول  31زالت تعمل حتی 

  

 بالدوالر األمریكي

أجھزة 
مكتبیة 
  اثاث مكتبي   ومعدات 

برنامج 
المحاسبة 

 المجموع  واخرى
2019:        
        الكلفة:

الرصید كما في األول من كانون الثاني 
2019 

101,942 
 

18,188 
 

64,215 
 

184,345 

 7,794  2,432  3,721  1,641 إضافات 
 192,139  66,647  21,909  103,583 2019كانون األول  31الرصید كما في 

        االستھالك المتراكم: 
الرصید كما في األول من كانون الثاني 

2019 
79,981 

 
14,924 

 
49,475 

 
144,380 

 11,343  4,903  903  5,537 إضافات 
 155,723  54,378  15,827  85,518 2019كانون األول  31الرصید كما في 

        

كانون األول  31القیمة الدفتریة، كما في 
2019 18,065  6,082  12,269  36,416 

 بالدوالر األمریكي

أجھزة 
مكتبیة 
  اثاث مكتبي   ومعدات 

برنامج 
المحاسبة 

 المجموع  واخرى
2018:        
        الكلفة:

الرصید كما في األول من كانون الثاني 
2018 88,112  16,819  59,007  163,938 

 20,407  5,208  1,369  13,830 إضافات 
 184,345  64,215  18,188  101,942 2018كانون األول  31الرصید كما في 

        االستھالك المتراكم: 
الرصید كما في األول من كانون الثاني 

2018 75,588  14,251  44,992  134,831 
 9,549  4,483  673  4,393 إضافات 

 144,380  49,475  14,924  79,981 2018كانون األول  31الرصید كما في 
        

كانون األول  31القیمة الدفتریة، كما في 
2018 21,961  3,264  14,740  39,965 
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 حق استخدام أصول والتزام إیجارات .11

"عقود االیجار" والذي نتج  16بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  2019كانون الثاني  1بتاریخ  الجمعیةقامت 
دوالر  36,940والتزامات بقیمة  أمریكي دوالر 48,919عنھ موجودات غیر متداولة تمثل حق استخدام اصول بمبلغ 

 لي:، ھذا وتمثلت الحركة على ھذه األرصدة خالل السنة كما یأمریكي
 

 المستأجرة: – األصولحق استخدام  -
  بالدوالر األمریكي

  2019كانون األول  31  
  الكلفة

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

 48,919 الرصید كما في بدایة السنة المعدل 
 - اإلضافات

 - اإلستبعادات
 48,919 الرصید كما في نھایة السنة  
  اإلستھالك المتراكم   

 - الرصید كما في بدایة السنة  
 12,490 اإلستھالك للسنة 

 - اإلستبعادات
 12,490 الرصید كما في نھایة السنة   

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

 المستأجرة: –األصول  استخداممقابل حق  -التزامات اإلیجار  -
كانون األول  31

2019 
 

والر األمریكيبالد  
  

كانون األول  31في  المدرجة في بیان المركز المالي المخصومة التزامات اإلیجار 35,940
2019*  

(أقل من سنة)  قصیرة األجل 13,750  
(أكثر من سنة وأقل من ثالث سنوات) طویلة األجل 22,190  

 %. 6اإلیجار باستخدام معدل فائدة  التزاماتتم خصم * 
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 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة .12

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

 2018  2019  بالدوالر األمریكي
 -  1,500  لبرامج التعلیممصاریف مستحقة 

مدرسة في القدس  15مصاریف مستحقة لمشروع التطویر الشامل في 
 73,821  38,755  بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین

مدرسة في القدس بتمویل   15فوائد مستحقة لمشروع التطویر الشامل في  
 3,553  6,001  فلسطینمن االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك 
 1,773  5,494  مستحق لدائرة ضریبة الدخل الفلسطینیة

 1,972  5,162  مصاریف وأتعاب مھنیة مستحقة
برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من  مستحقة لمشروعمصاریف 

صعوبات التعلم في مدارس القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء 
 25,972  240  االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدس  مستحقة لمشروعمصاریف 
بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر 

 46,215  -  مؤسسة التعاون
البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل   تطوبر  مستحقة لمشروعمصاریف  

من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة 
 518,497  -  التعاون

 6,960  -  مشروع تطویر البنیة التحتیة للمدارس
 2,037  3,241  مصاریف مستحقة أخرى

  60,393  680,800 
 

 منح مؤجلة االستحقاق .13

 األول كانون  31كما في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد  15مشروع التطویر الشامل في 
 681,730  279,251  األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین

مشروع برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من صعوبات التعلم في مدارس 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  القدس بتمویل من الصندوق العربي 

 9,998  -  عبر مؤسسة التعاون
مشروع برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدس بتمویل من الصندوق 

 9,683  -  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
  279,251  701,411 

 

 مخصص تعویض نھایة الخدمة  .14

 األول كانون 31كما في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

 185,656  214,189  الرصید في بدایة السنة  
 28,533  31,224  إضافات خالل السنة 
 -  -  دفعات خالل السنة  

 214,189  245,413  الرصید في نھایة السنة 
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 المطلوب لصندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس .15

 األول كانون 31كما في   
 2018  2019  بالدوالر األمریكي

 828,404  863,465  الرصید في بدایة السنة  
 39,640  17,453  فوائد بنكیة

 (4,579)  )48(  الصندوق العام –المحرر لنشاطات مشروع الصحة 
 863,465  880,870  الرصید في نھایة السنة 

 
 منح وتبرعات مقیدة  .16

 األولكانون  31للسنة المنتھیة في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

منحة مشروع  -وبمساھمة من بنك فلسطین  اإلتحاد األوربي
 974,104  480,479  مدرسة في القدس  15الشامل في  ریالتطو

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة  العربي الصندوق
من  عانونی نیالذ ةیمنحة مشروع برنامج دعم الطل - التعاون

 102,438  75,998  صعوبات التعلم في مدارس القدس 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة  العربي الصندوق
 1,546,263  266,008  لمدارس القدس  ةیالتحت ةیالبن ریمنحة مشروع تطو - التعاون
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة  العربي الصندوق
المدارس في  زیوتجھ لیمنحة مشروع برنامج تأھ - التعاون
 473,286  201,253  القدس 
 4,578  -  أخرى 

  1,023,738  3,100,669 
 

 تبرعات عامة  .17
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في   

 2018  2019  األمریكيبالدوالر 
 49,935  49,935  الحسیني سعاد السیدة 
 1,400  8,400  الحسیني فدوى السیدة 
 500  450  العمد زھیر السید

 -  2,500  الحسیني رزان السیدة 
 -  1,000  السیدان خالد ناظر وایاد مسروجي 

 -  500  الحسیني دیاال السیدة 
 8,400  -  الحسیني جھاد السیدة 
 1,400  -  الحسینية لبیبة السید

 -  4,390  أخرى
 -  48  المحرر من صندوق لجنة أصدقاء مستشفیات القدس

  67,223  61,635 
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 إیرادات أخرى .18

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

 1,750  200  رسوم العطاءات
 1,093  725  رسوم العضویة

 -  5,704  تحصیلھاتحصیل دیون مشكوك في 
 -  300  تبرعات عینیة (من السیدة فدوى الحسیني)

  6,929  2,843 
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 برامج ال مصاریفأ  .19

 
 

قطاع الشباب والثقافةقطاع الصحة
مشروع التطویر 
الشامل في 15 

2018مدرسة في القدس

بتمویل من االتحاد 
األوروبي وبمساھمة 

من بنك فلسطین

بتمویل من الصندوق 
العربي لالنماء االقتصادي 
االجتماعي عبر مؤسسة 

التعاون

بتمویل من 
مؤسسة فیصل 

الحسیني

بتمویل من الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي االجتماعي  

عبر مؤسسة التعاون

بتمویل من 
مؤسسة فیصل 

الحسیني

بتمویل من الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي االجتماعي عبر 

مؤسسة التعاون

بتمویل من مؤسسة 
 مصاریف فیصل الحسیني

 مصاریف البرامجالبرامج

4433,843272,440258,015-147,4787,55317,09915,43823,12641,4204,81611,224الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا
6,0631,972-----1,740-2,552--1,771اتعاب مھنیة واستشاریة

19,93221,460-----5,411-1,625--12,897مصاریف المأجور
1,2121,350-----711-302--199مصاریف اتصاالت

1,3291,071-------571--758مصاریف قرطاسیة ولوازم مكتبیة
4,0045,481-----1,412----2,592مصاریف تصلیحات وصیانة

4,0882,015---41-21216723334-3,401مصاریف مواصالت
0263----------مصاریف تأمین المكتب

2,9636,205--------304-2,658مصاریف ضیافة
381295--48-362923-49-196مصاریف بنكیة

                  -0----------مصاریف تطویریة
2116,3157,534----840-31,578-3,683مصاریف اداریة اخرى

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

40,62728,782----------40,627العلمي، والروبوتات والتكنولوجیا ... الخ)

مصاریف فحص ممارسات القیم المرتبطة بحقوق طفل، 
6,806452----------6,806التعلیم الجامع، الدیمقراطیة والتوعیة الجندریة

ج                    -188----------188مصاریف انتاج ادلة التدریب م (    
146,339180,310---------103,16543,174وتنسیق) و  ر و و  و ر 

03,605----------مساندة ومواد توضیحیة لصعوبات التعلم
4,614987---------4,614مصاریف أدوات ومواد للبحث العلمي

                  -287---------287مصاریف اجتماعات وورشات عمل
34,25029,945---------34,250مصاریف مشروع مسابقة القراءة

مصاریف مشروع مسابقات البحث العلمي في العلوم 
الطبیعیة والعلوم االجتماعیة والتاریخ والعربي والروبوتات 

75,63467,359---------64,35611,278شامال  مصاریف التدریب الفردي المیداني
                  -3,403---------3,403مصاریف مشروع مسابقات المعلمین / صعوبات التعلم

0654----------مصاریف كتب واثاث صفوف مدرسیة
13,841400,190---------13,841-مصاریف توفیر االت وادوات

308,897442,770-----55,472-224,513-28,912مصاریف توفیر اثاث واجھزة واجھزة حاسوب
2,5145,077-----358-19-1,985151مصاریف اعالنات جرائد

اظھار للممولین 15,7923,392----1,3004,72121673222-8,855مصاریف نشاطات مرئیة - 
9,35521,440------4,883--4,472مصاریف تقییم المشاریع
89,0471,508,070-----80,255-6,023--2,770مصاریف ترمیم وصیانة

9,226102,115-----9,226-----مصاریف اشراف ھندسي
7,5994,220------7,599----مصاریف حفل نھایة مشروع

                  -11,006---11,006-------مصاریف مشاریع صغیرة وطارئة
201,005----------20مصاریف برامجیة اخرى

04,387-----------مصاریف مشاریع الشباب
                  -809-809---------مصاریف برامجیة اخرى
010,378-----------مصاریف برامجیة اخرى

                  -6,864-6,864---------مؤسسات ثقافییة ومصاریف اخرى
14,70714,70715,598----------مصاریف تأبین وتوثیق تراث المرحوم فیصل الحسیني

480,34175,99818,968262,39231,015197,5815,06122,271488,11518,7611,120,5503,136,397
1,093,625

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول 

2019

برامج قطاع الصحة
برامج قطاع الشباب 

والثقافة
تراث فیصل 

الحسیني

قطاع التعلیم

منحة مشروع برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من 
صعوبات التعلم في مدارس القدس

منحة مشروع برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدسمنحة مشروع تطوبر البنیة التحتیة لمدارس القدس

برامج صغیرة 
اشتر/ي  وطارئة - 

زمنا في القدس
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 مصاریف عامة واداریةب -19

 األولكانون  31للسنة المنتھیة في   
 2018  2019  األمریكيبالدوالر 

 7,220  16,105  الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا
 1,972  3,391  اتعاب مھنیة واستشاریة

 15,432  9,889  مصاریف المأجور
 3,512  4,266  مصاریف اتصاالت

 813  2,152  مصاریف قرطاسیة ولوازم مكتبیة
 2,757  4,308  مصاریف تصلیحات وصیانة

 263  534  مصاریف تأمین المكتب
 -  1,103  مصاریف ضیافة 
 829  390   مصاریف بنكیة

 -  1,116  مصاریف تطویریة
 2,210  3,784  أخرى مصاریف اداریة 

 453  -  مصاریف إعالنات صحف
 7,500  1,000  اظھار للممولین -مصاریف نشاطات مرئیة 

  48,038  42,961 
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 عامة واداریة  البرامج ومصاریف ج مصاریف-19

 

قطاع الشباب والثقافةقطاع الصحة
مشروع التطویر 
الشامل في 15 

مدرسة في القدس

بتمویل من االتحاد 
األوروبي وبمساھمة 

من بنك فلسطین

بتمویل من الصندوق 
العربي لالنماء االقتصادي 
االجتماعي عبر مؤسسة 

التعاون

بتمویل من 
مؤسسة فیصل 

الحسیني

بتمویل من الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي االجتماعي  

عبر مؤسسة التعاون

بتمویل من 
مؤسسة فیصل 

الحسیني

بتمویل من الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي االجتماعي عبر 

مؤسسة التعاون

بتمویل من مؤسسة 
 مصاریف فیصل الحسیني

البرامج
 مصاریف عامة 

وإداریة
 مجموع 

المصاریف

     4433,843272,44016,105288,545-147,4787,55317,09915,43823,12641,4204,81611,224الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا
         6,0633,3919,454-----1,740-2,552--1,771اتعاب مھنیة واستشاریة

       19,9329,88929,821-----5,411-1,625--12,897مصاریف المأجور والتمویل
         1,2124,2665,478-----711-302--199مصاریف اتصاالت

         1,3292,1523,481-------571--758مصاریف قرطاسیة ولوازم مكتبیة
         4,0044,3088,312-----1,412----2,592مصاریف تصلیحات وصیانة

         4,088-4,088---41-21216723334-3,401مصاریف مواصالت
            534534-----------مصاریف تأمین المكتب

         2,9631,1034,066--------304-2,658مصاریف ضیافة
            381390771--48-362923-49-196مصاریف بنكیة

         1,1161,116-----------مصاریف تطویریة
       2116,3153,78410,099----840-31,578-3,683مصاریف اداریة اخرى

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

       40,627-40,627----------40,627العلمي، والروبوتات والتكنولوجیا ... الخ)

مصاریف فحص ممارسات القیم المرتبطة بحقوق طفل، 
         6,806-6,806----------6,806التعلیم الجامع، الدیمقراطیة والتوعیة الجندریة

ج              188-188----------188مصاریف انتاج ادلة التدریب م (    
     146,339-146,339---------103,16543,174وتنسیق)

         4,614-4,614---------4,614مصاریف أدوات ومواد للبحث العلمي
            287-287---------287مصاریف اجتماعات وورشات عمل

       34,250-34,250---------34,250مصاریف مشروع مسابقة القراءة
مصاریف مشروع مسابقات البحث العلمي في العلوم 

الطبیعیة والعلوم االجتماعیة والتاریخ والعربي والروبوتات 
       79,759-75,634---------64,35611,278شامال  مصاریف التدریب الفردي المیداني

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

     308,897-308,897-----55,472-224,513-28,912مصاریف توفیر اثاث واجھزة واجھزة حاسوب
         2,514-2,514-----358-19-1,985151مصاریف اعالنات جرائد

اظھار للممولین        15,7921,00016,792----1,3004,72121673222-8,855مصاریف نشاطات مرئیة - 
         9,355-9,355------4,883--4,472مصاریف تقییم المشاریع
       89,047-89,047-----80,255-6,023--2,770مصاریف ترمیم وصیانة

         9,226-9,226-----9,226-----مصاریف اشراف ھندسي
         7,599-7,599------7,599----مصاریف حفل نھایة مشروع

       11,006-11,006---11,006-------مصاریف مشاریع صغیرة وطارئة
              20-20----------20مصاریف برامجیة اخرى
            809-809-809---------مصاریف برامجیة اخرى

         6,864-6,864-6,864---------مؤسسات ثقافییة ومصاریف اخرى
       14,707-14,70714,707----------مصاریف تأبین وتوثیق تراث المرحوم فیصل الحسیني

            312-0----------مصاریف مشاریع اخرى
480,34175,99818,968262,39231,015197,5815,06122,271488,11518,7611,120,55048,0381,173,025

تراث فیصل 
الحسیني

2019

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول قطاع التعلیم

منحة مشروع برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من 
صعوبات التعلم في مدارس القدس

منحة مشروع برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدسمنحة مشروع تطوبر البنیة التحتیة لمدارس القدس

برامج صغیرة 
اشتر/ي  وطارئة - 

برامج قطاع الصحةزمنا في القدس
برامج قطاع الشباب 

والثقافة
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 فروقات العملة  (خسائر) .20
بالعمالت  لجمعیة فیصل الحسینيأرباح فروقات العملة عن إعادة تقییم الموجودات والمطلوبات النقدیة أو  خسائرنتجت 

ً  الدوالرمن جھات مانحة وذمم دائنة ومصاریف مستحقة) إلى األجنبیة (خاصة األرصدة البنكیة والمستحقات  سعار أل وفقا
عن تحقیق  لدوالر األمریكيالصرف السائدة كما بتاریخ بیان المركز المالي. وأسفرت التقلبات في أسعار الصرف مقابل ا

دوالر   24,788  بقیمةو دوالر من أصول الجمعیة)  681دوالر من البرامج و    30,61(  امریكيدوالر    30,743  بقیمة  خسارة
 ي. على التوال 2018و 2019كانون األول  31كما في  امریكي

 
 ذات العالقة االطرافالمعامالت مع  .21

أعضاء مجلس االدارة وأعضاء االدارة التنفیذیة والمدراء الرئیسین، الذین لھم تشمل األطراف ذات العالقة المعامالت مع 
 :2018و 2019القدرة على التأثیر بھا خالل العامي 

 
 كانون األول  31للسنة المنتھیة في  
 2018  2019 الدوالر األمریكي ب
    

 103,315  109,311 االدارة التنفیذیة والمدراء الرئیسینرواتب ومنافع 
 -  - منافع مجلس اإلدارة 
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 المالیة  المخاطرإدارة  .22

 لمحة عامة 
 : للمخاطر التالیة جراء استخدامھا لألدوات المالیة لجمعیةا تتعرض

 االئتمانمخاطر  -
 مخاطر السیولة -
 مخاطر السوق -
 مخاطر الفوائد -

السیاسات وطرق قیاس وإدارة  ،الجمعیة أھدافلكل من المخاطر أعاله،  الجمعیةیبین ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض 
 لرأس المال. لجمعیةاالمخاطر 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 

 
 االئتمانمخاطر 

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   االئتمانتمثل القیمة المدرجة للموجودات المالیة القیمة القصوى التي یمكن أن تتعرض لھا الموجودات لمخاطر  
 وھي كما یلي:البیانات المالیة 

 كانون األول  31كما في   
 2018  2019  مریكياألدوالر بال

 3,324,821  2,533,477  النقد وما في حكمھ
 275,259  -  مستحق من جھات مانحة

 15,335  17,579  استثمارات في األوراق المالیة
 72,571  56,945   أرصدة مدینة أخرى

  2,608,001  3,687,986 
 

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

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

 . لجمعیةالة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة واالضطراریة دون تحمل خسائر غیر مقبو
 

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

 التعاقدیة للمطلوبات المالیة: االستحقاقاتفیما یلي 
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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 مؤجلة الدفع منح 

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

 245,413  -  -  245,413  245,413 الخدمة 
 لجنة لصندوق المطلوب
 880,870  -  -  880,870  880,870 مستشفیات القدس أصدقاء

 1,501,767  1,501,767  353,394  -  1,148,473 
 

2018  

 بالدوالر األمریكي
 القیمة

  الدفتریة
 التدفقات النقدیة
  المتعاقد علیھا

 
  أشھر أو أقل 6

6 – 12 
  شھر 

 
 أكثر من عام

            
 -  -  680,800  680,800  680,800 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة

 -  -  701,411  701,411  701,411 منح مؤجلة الدفع 
مخصص تعویض نھایة 

 214,189  -  -  214,189  214,189 الخدمة 
 لجنة لصندوق المطلوب
 863,465  -  -  863,465  863,465 مستشفیات القدس أصدقاء

 2,459,865  2,459,865  1,382,211  -  1,077,654 
 

 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. 

  



 جمعیة فیصل الحسیني الخیریة 
 فلسطین-القدس

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

31 
 

 

 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   1مدخالت غیر األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  :  2المستوى  

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

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

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

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

 )3المستوى ( )2( المستوى )1( المستوى القیمة الدفتریة  األمریكيبالدوالر 
      9201األول كانون  31

 - - 2,533,477 2,533,477 النقد وما في حكمھ
 - 17,579 - 17,579 استثمارات في األوراق المالیة

 - 56,945 - 56,945 أخرى ارصدة مدینة 
مستشفیات  أصدقاء لجنة صندوق موجودات

 - 880,870 - 880,870 القدس
 - 36,416 - 36,416 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 - 36,429 - 36,429 حق استخدام أصول 
     

     8201كانون األول  31
 - - 3,324,821 3,324,821 النقد وما في حكمھ

 - 275,259 - 275,259 مستحق من جھات مانحة
 - 15,335 - 15,335 األوراق المالیةاستثمارات في 
  72,571  72,571 أخرى ارصدة مدینة 

مستشفیات  أصدقاء لجنة صندوق موجودات
 863,465 القدس

- 
863,465 

- 

 - 39,965 - 39,965 ممتلكات ومعدات، بالصافي 
 

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

 

تعتقد اإلدارة بأن القیمة الدفتریة لھذه الموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا العادلة نتیجة الستحقاق ھذه السندات 
 .العامتسعیر أسعار الفائدة خالل  على المدى القصیر أو إعادة
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 المقارنة  أرقام .24

لتتناـسب مع عرض البیانات المالیة للـسنة  2018كانون األول  31للـسنة المنتھیة في تم إعادة تـصنیف بعض أرقام المقارنة  
 الحالیة.

 

 حدث الحق .25

وتفشـیھ في عدة مناطق جغرافیة حول العالم  2020  سـنة مطلعفي  ) 19-إن حدث انتشـار فیروس كورونا المسـتجد (كوفید 
ــادیة واألعمال ــطة االقتص ــطرابات لألنش ــبباً اض ــكل متزاید  أن تتخذ العدید من الحكوماتجعل  مس ــارمة بش خطوات ص

للمســاعدة في احتواء أو تأخیر انتشــار الفیروس. وفي نفس الوقت، ھناك إدراك بأنھ ســیكون لھ تأثیر كبیر على المســتوى 
صـادي العالمي األمر الذي سـیؤدي إلى تقلب أسـعار األصـول وأسـعار صـرف العمالت كما ویمكن أن یكون لھ تأثیر  االقت

 على حجم المنح والتبرعات المقدمة من الممولین للمؤسسات الغیر ھادفة للربح.
 

من األحداث الواقعة بعد فترة لقة بھ  تفشي فیروس كورونا والتأثیرات المتعأن  تعتقد اإلدارة  ،  لجمعیةبالنسبة للبیانات المالیة ل
نظًرا  2019كانون األول  31على البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  صدور بیان المركز المالي والتي ال تتطلب تعدیالت

 لعدم التأكد من نتائج األحداث الجاریة.
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 البرامجقائمة اإلیرادات والمصاریف حسب  -1ملحق رقم 
 

  
إیرادات 

  مقیدة
إیرادات 

   المصاریف    غیر مقیدة

  
مخصصة 
  من المانحین

مخصصة 
من 

  المجموع  المؤسسة 
مصاریف 

  البرامج

شراء 
أصول 
  المجموع  ثابتة

الفائض 
 (العجز) 

               برامج قطاع التعلیم
               برنامج التطویر الشامل في مدارس القدس

 15منحة مشروع التطویر الشامل في 
مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد 

 -  (480,479)  (138)  (480,341)  480,479  -  480,479  األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین
برامج فرعیة منبثقة عن برنامج التطویر 

               الشامل
منحة مشروع برنامج دعم الطلیة الذین  
یعانون من صعوبات التعلم في مدارس 

بتمویل من الصندوق العربي القدس 
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر 

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

 -  (18,968)  -  (18,968)  18,968  18,968  -  مساھمة مؤسسة فیصل الحسیني -القدس 

               برنامج تطویر البنى التحتیة
منحة مشروع تطوبر البنیة التحتیة لمدارس  
القدس بتمویل من الصندوق العربي 

 واالجتماعي عبرلإلنماء االقتصادي 
 -  (266,008)  (3,616)  (262,392)  266,008  -  266,008  مؤسسة التعاون

البنیة التحتیة لمدارس    منحة مشروع تطوبر
 -  (31,015)  -  (31,015)  31,015  31,015  -  مساھمة مؤسسة فیصل الحسیني -القدس 
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إیرادات 

  مقیدة
إیرادات 

   المصاریف    غیر مقیدة

  
مخصصة 
  من المانحین

مخصصة 
من 

  المجموع  المؤسسة 
مصاریف 

  البرامج

شراء 
أصول 
  المجموع  ثابتة

الفائض 
 (العجز) 

منحة مشروع برنامج تأھیل وتجھیز 
بتمویل من الصندوق   -المدارس في القدس

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 -  (201,253)  (3,672)  (197,581)  201,253  -  201,253  عبر مؤسسة التعاون

منحة مشروع برنامج تأھیل وتجھیز 
مساھمة مؤسسة  -المدارس في القدس 

 -  (5,061)  -  (5,061)  5,061  5,061  -  فیصل الحسیني
 -              برامج صغیرة وطارئة

برامج قطاع  -ي زمنا في القدس /منح إشتر
 -  (22,271)  -  (22,271)  22,271  22,271  -  التعلیم (مخصصة من قبل المؤسسة) 

 -              برامج قطاع الصحة 

برامج قطاع  -ي زمنا في القدس /منح إشتر
 -  (48)  -  (48)  48  48  -  الصحة (مخصصة من قبل المؤسسة) 

 -              والثقافةبرامج قطاع الشباب 
برامج قطاع  -منح إشتر/ي زمنا في القدس 

(مخصصة من قبل  والثقافة الشباب 
 -  (8,115)  -  (8,115)  8,115  8,115  -  المؤسسة)

               أخرى
 -  (18,761)  -  (18,761)  18,761  18,761  -  تراث فیصل الحسیني

  1,023,738  104,239  1,127,977  (1,120,550)  (7,426)  (1,127,977)  - 
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 ملخص المنح والمشاریع: -2ملحق رقم 
 

 مدرسة في القدس:  15مشروع التطویر الشامل في 
 

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

ھدف البرنامح الرئیسي: المساھمة في ضمان أن یتمتع كل أبناء القدس بتعلیم ذو جودة عالیة، قادر على خلق مجتمع دیمقراطي، 
العلمي، وقادر على المنافسة عالمیا  على البحثواة الجندریة وحقوق االنسان، یتخذ أفراده قراراتھم بناء یحترم التعددیة والمسا

 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.
 مدرسة في القدس قادرة على توفیر تعلیم جامع وتضمن أن یحصل كل طالب /ة حقھ/ ـا في التعلیم. 15مع نھایة البرنامج  2
تسعى لتحقیق المساواة والعدالة لمختلف أفراد   مدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئات مدرسیة 15مع نھایة البرنامج  3

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

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

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

 .مدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئة مدرسیة مبتكرة وغنیة تكنولوجیا 15مع نھایة البرنامج  6

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

 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي   منحة برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم بتمویل من

 :واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
 

 103,000عبر مؤسسة التعاون. تبلغ میزانیة المشروع  مشروع ممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،
 . 2016حزیران  1شھرا ابتداء من  14دوالر أمریكي، ومدتھ 

 أھداف المشروع: 
 یة وریاضیة بشكل عملي ملموس.تدریب عدد من معلمي المدارس على استخدام الروبوتات في تعریض الطلبة لمفاھیم فیزیائ -
 توعیة عدد من معلمي المدارس في موضوع صعوبات التعلم. -
تنفیذ المعلمین المتدربین حصصا خاصة بمفاھیم ریاضیة وفیزیائیة ضمن المنھاج الفلسطیني عبر استخدام الروبوتات وبوعي  -

 الحتیاجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
 مجموعة من الطلبة الذین یعانون من صعوبات تعلم في بیئات تعلیمیة مختلفة.قیاس أثر استخدام الروبوتات على  -

 
معلم/ة من القدس ومن محافظة في الشمال وأخرى في الجنوب یتم تحدیدھما الحقا.عدد  40الفئة المستھدفة: عدد المتدربین ھو 
تم متابعتھم خالل فترة المشروع . كما سیستفید طالب/ة من القدس. وھم الطلبة الذین ست  100المستفیدین خالل فترة المشروع ھو  

طلبة المعلمین الذین سیتم تدریبھم في المحافظات الشمالیة والجنوبیة وھم من ست مدارس، علما انھ لن یتم فحص تطور أداء  
 الطلبة ولن یتم عمل تشخیصات، حیث سیتركز العمل فقط مع المعلمین.
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 یعانون من صعوبات التعلم في القدس:مشروع برنامج دعم الطلبة الذین 
 

 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 5طالب وطالبة من الصفوف االساسیة من  120معلمة ومعلم و 30في المشروع ھي دین والمستفی
 طالبات وطالب مقدسیین یدرسون تربیة أو تربیة خاصة.

 
 یھدف المشروع الى:

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

 مع الطلبة الذین یعانون من عسر تعلم في المدارس المستھدفة. 
 طالب وطالبة من خمس مدارس في القدس یعانون من عسر تعلم. 120دعم  -
 

 وترمیم وتجھیز المدارس في القدس:مشروع برنامج تأھیل 
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
طالب وطالبة، باالضافة الى معلمیھم وملعماتھم  3262مدارس في القدس وعددھم  8لبة والمستفیدون ھم ط الفئة المستھدفة

 .262والھیئات االداریة وعددھم 
 

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

 االعمال: 
 لالستخدام في مدرسة نور القدس. اّمنین وساحةتأھیل ملعب  -
 توفیر مظلتان اثنتان جدیدتان واحدة في مدرسة نور القدس وواحدة في مدرسة النظامیة الثانویة. -
 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 11تحسین البنیة التحتیة لألرصفة لتكون أكثر أمانا وتجھیزھا بمحطات انتظار عدد  -

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

 
أثاث جدید للطلبة ألربع غرف صفیة في مدرسة البیان األكادیمیة الخیریة، لغرفتین صفیتین في قسم الروضة لنفس المدرسة،   1

 مدرسة نور القدس) أثاث لجمیع الغرف الصفیة في مدرسة النظامیة الثانویة، وأثاث لست غرف صفیة في
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
طاولة وكرسي لمدرسة النظامیة  40طاولة وكرسي معلمین/ات في الغرف الصفیة لمدرسة البیان األكایدیمة الخیریة،   4

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

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

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

 نظام صوت جدید لمدرسة بنات أبو بكر الصدیق. 3 3
 اجھزة البتوبات لمدرسة بنات أبو بكر الصدیق وثالثة لموؤسسة فیصل الحسیني 6 4

 
 البنیة التحتیة لمدارس في القدس:مشروع تطویر 

 ھذا المشروع عن طریق مؤسسة التعاون بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، تبلغ میزانیة تم تمویل
.  تم تمدید المشروع 2017اذار   15من شھرا تبدأ  20دوالر أمریكي. مدة العمل على ھذا المشروع ھي  1,967,160المشروع 

 ألربعة اشھر اضافیة.
طالب وطالبة، باالضافة الى معلمیھم  2841مدارس في القدس وعددھم  5والمستفیدین في المشروع ھي طلبة  الفئة المستھدفة

 . 267وملعماتھم والھیئات االداریة لھا وعددھم 
 یھدف المشروع الى: 

لمستخدمین مع التركیز على إدخال أحدث نظم السالمة واألمان والتكنولوجیا تحسین الظروف البیئیة والصحیة والنفسیة ل
 واالستدامة في تلك المؤسسات. 

 االعمال:
 اوال من حیث البنیة التحتیة:

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

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

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

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

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

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

 تطویر المدخل الرئیسي في مدرسة جیل األمل، وتأھیل المدخل الرئیسي في مؤسسة األمیرة بسمة. -
 صیانة وتأھیل ساحة واحدة في مدرسة األمیرة بسمة، وساحة واحدة في مدرسة النظامیة الثانویة. -
 بسمة ولمدخل مدرسة نور القدس/ ومظلة متحركة في مدرسة النظامیة الثانویة.مظلة للساحة في مدرسة مؤسسة األمیرة  -
 درجا طوارىء حدیدیان مع المخارج الالزمة لھ في مدرسة النظامیة الثانویة ومدرسة نور القدس. -
 مصعد واحد خارجي حدیث في مدرسة جیل األمل.  -
 مولد كھربائي واحد في مدرسة األمیرة بسمة. -
 مدرسة الروضة الحدیثة. وحدة تكییف في  -
 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  -

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

 كامل لغرفة مصادر جدیدة في مدرسة جیل األمل، وأثاث كامل للمكتبة في مدرسة نور القدس. أثاثتوفیر  -
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توفیر أثاث جدید لالدارة في مدرسة نور القدس، ولغرفة المعلمات في مدرسة الروضة الحدیثة وخزائن للمطابخ في مدرسة  -
 النظامیة الثانویة.

في مدرسة جیل األمل،   5واحدة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة، وطاوالت معلمین/ات في مدرسة نور القدس، و 4توفیر  -
 في مدرسة الروضة الحدیثة. 16في مدرسة النظامیة الثانویة، و 40و
 

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

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  4أجھزة حاسوب محمولة لمدرسة الروضة الحدیثة، و  15أجھزة مخلتفة وھي    توفیر -
 ة مكتبیة اخرى لقسم االدارة في مدرسة نور القدس. حاسوب محمول وجھازا حاسوب مكتبي وأجھز

 
 تبرعات عامة:  –مشروع تطویر مجموعة من المدارس في مدینة القدس 

دوالر أمریكي، وتبلغ میزانیة ملحق  476,300المشروع ممول عن طریق تبرعات فلسطینیة عامة، تبلغ میزانیة المشروع 
، بینما بدأ بتنفیذ ملحق المشروع في 2010أمریكي. بدأ تنفیذ المشروع في شھر آذار من العام  دوالر  5,012,554المشروع 

مدرسة في القدس الشرقیة، رفع جودة التعلیم في أربعة    14شھر حزیران من نفس العام. یھدف المشروع إلى ترمیم وإعادة تأھیل  
لمعلمین، زیادة مشاركة األھل، وتطویر مھارات الطالب، كما مدارس في القدس الشرقیة، خلق بیئة مدرسیة صدیقة للطالب وا

 یھدف المشروع أیضا إلى تطویر وإعادة تأھیل البنیة التحتیة للمدارس.
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