
  الجمعية الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة

United Holy Land Fund 

  

  الجمعية:نبذة عن 
وهي منظمة إنسانية  ،منظمة أمريكية فلسطينية خيرية الجمعية الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة هي

وتمتثل ، م 1968الفلسطينيين المحتاجين منذ عام  معانتةغير سياسية. وقد عملت بجد للتخفيف من 
  كامل مع القوانين واللوائح المحلية الحكومية.بشكل  الجمعية

 

The United Holy Land Fund is an American Palestinian charitable, humanitarian 
nonpolitical organization. It has been diligently working to alleviate the plight of 
needy Palestinians since 1968, and in full compliance with the federal 
governmental rules and regulations. 

_______________________________________________________________ 

  مهمتنا
ل في بلده من خال ويحقق اكتفاء ذاتيللسالم  ومحباً  مساعدة الشعب الفلسطيني على أن يكون منتجاً 

 بناء وتعزيز ورعاية مؤسساته الصحية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية

Our Mission 

Helping the Palestinian people to be productive, peace loving and self-sufficient 
in their own country by building, enhancing and nurturing their health, social 
economical, and educational institutions. 



  رؤيتنا
البرامج المهنية والمدنية  ندعمونحن  ،األيتام واألرامل والمعوقين والمصابين نعمل على تلبية احتياجات

والتعليمية والصحية والتأهيلية، ومساعدة الفلسطينيين المحتاجين على مواجهة المصاعب الناجمة عن 
  اإلسرائيلي. االحتالل العسكري

  

Our Vision 

We cater to the needs of orphans, widows, and handicapped, injured. We 
support vocational, civic, educational, health and rehabilitation programs, and 
help needy Palestinians to cope with the hardships caused by the Israeli military 
occupation. 

_______________________________________________________________ 
 

  الهيكل التنظيمي للجمعية
لجنة تنفيذية في  من أعضاء المجلس الوطني الذين ينتخبون سنوياً  منتخباً  عضواً  (23)المنظمة  تضم

وشفافية المنظمة وكفاءتها  ،المحلية مناطقالمنظمة بمساعدة مئات المتطوعين في ال الخارج تعمل
من جميع  )٪83(ومن جميع األموال المقيدة،  )٪100( وتفانيها في مهمتها ال يعلى عليها، إذ تنشر

األموال العامة إلى الغرض المنشود منها. يتم إعداد بياناتها المالية وتدقيقها من قبل شركة المحاسبة 
  الماضية. )15ـ (مدى السنوات العلى ، Najjar and Gossien, LLCالعامة المعتمدة من 

 

Structure and Character 

The organization is governed by elected 23 dedicated National Board Members 
who annually elect an executive committee that oversees the organization 
affairs with the help of hundreds of volunteers in the local chapters, but only 2 
National Office paid staff. The organization’s transparency, efficiency and 
dedication to its mission is second to none, for it deploys 100% of all restricted 
funds, and 83% of all General Funds to its intended purpose. Its financial 



statements are prepared and audited by the highly regarded Certified Public 
Accounting firm of Najjar and Gossien, LLC for the last 15 years. 

 

  مصادر تمويل الجمعية
، والمؤسسات اء الناسرامج، نعتمد كليا على سخالتي تدفع لهذه الب الالزمة األموالولجمع التبرعات و 

الخيرية والدينية. باإلضافة إلى ذلك، تنظم المنظمة مأدبة سنوية لجمع التبرعات، وتستضيف المتحدثين 
الرئيسية (نيويورك / نيو جيرسي وشيكاغو  المناطقالمميزين والفنانين والفرق الشعبية الفلسطينية في 

  وكاليفورنيا).

UHLF Resources 

To raise the funds that pay for these programs, we depend wholly on the 
generosity of people like you, philanthropic and religious institutions. 
Additionally, the organization holds annual fundraising banquets, hosting 
distinguished speakers, entertainers and Palestinian Folklore Troupes in its 
main chapters (New York/New Jersey, Chicago and California). 

_______________________________________________________________ 
   حقائق ومعلومات:

) $ في بعض 500فصليًا لكل طالب مستفيد، ويصل المبلغ إلى (دوالر  )250( تغطي المنحة -
  ع الرسوم الدراسية.قواالجامعات بحسب 

 .كافة طالب في الجامعات الفلسطينية )365(يقوم البرنامج بتغطية  -
 الطلبة المستفيدين من المنحة كل عام يعادل عدد الطلبة الخريجين. -
 ) من كل عام دراسي.يفادة الطلبة في الفصول (األول، الثانإيتم  -
 بالجهة المانحة.يتم اختيار المستفيدين من المنحة من قبل لجنة خاصة  -
فالمنحة تقدم للطالب من خالل الطلبة، لحساب الجامعة نيابة عن يتم تحويل األموال مباشرة  -

 به.جامعته ونظام المنح المعمول 

_____________________________________________________________ 

 



 

Program stats & facts… 

-The grant offers $500 per semester toward tuition. 

-The program covers 365 sponsored students in all the Palestinian Universities. 

-The number of new students accepted in the program is equal to the number 
graduating from each university. 

-The grant is awarded to students enrolled in fall and spring semesters only. 

-The grants recipients are selected by a special UHLF committee. 

-Funds are transferred directly to the students’ perspective university on behalf 
of the students. 

  

  آلية الترشح للمنحة: 
  األوراق الثبوتية الالزمة. يجب تعبئة الطلب الخاص بالترشح بالمنحة وارفاق

  يمكنك تحميل الطلب عبر الرابط التالي: 

  لمزيد من المعلومات واالتصال بالجمعية:
  الموقع اإللكتروني

http://uhlf.info/ 

6000 79 th Street Suite 200 

Burbank, Illinois 60459 

United States Phone:  

)708 (430-9731  

uhlfusa@yahoo.com 


