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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

 
 
 
 

 إلى مجلس أمناءتقرير مدقق الحسابات المستقل 
 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 
 الـــرأي

والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما  (مفتاح)يق الحوار العالمي والديمقراطية للمبادرة الفلسطينية لتعمائم المالية لقد دققنا القو 
وقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  2016كانون األول  31في 

 المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.التاريخ واإليضاحات حول القوائم 
 

كانون األول  31كما في  فتاحمنواحي الجوهرية، المركز المالي لفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة ال
 ية الدولية.النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المال االمالي وتدفقاته هاوأداء 2016

 
 أساس الرأي

 لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات
ين الصادرة عن وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهني مفتاحعن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن 

المهني  مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك
 للمجلس. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

 
 ارة عن القوائم المالية مجلس اإلداإلدارة و مسؤولية 

عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة إلى تحديد  ةإن اإلدارة مسؤول
 . نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط

 

على االستمرار في أعمالها مستقباًل كمنشأة مستمرة  مفتاح، عند إعداد القوائم المالية، عن تقييم قدرة ةمسؤول اإلدارةكما أن 
عداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية، إال إذا كانت ني ة واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية وا 

 تصفية مفتاح أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. اإلدارة
 

 إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو  أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية إن

صدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.  غلط وا 
 

إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي يجري وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف 
قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط، ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت، منفردًة أو  دائمًا خطًأ جوهريًا عند وجوده. إن األخطاء

 مجتمعًة، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.



 

  

 

 

 

 
 
 

ًا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفق
 يلي:

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ إجراءات  −
إن خطر عدم تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي. 

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف 
 متعمد وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

أدلة التدقيق التي تم الحصول اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على  ة استخدامالتوصل إلى نتيجة حول مالءم −
عليها، التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة 
ذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى إيضاحات  مفتاح على االستمرار. وا 

ذات الصلة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق القوائم المالية 
التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم 

 استمرار مفتاح في أعماله كمنشأة مستمرة.
م لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس الحصول على فه −

 .مفتاحبهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية ل
 بها اإلدارة. تتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات التي قام −
قييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإليضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل ت −

 .المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل
 

ي نقاط ضعف مهمة إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أ
 في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

 
 الشرق األوسط –إرنست ويونغ 

 206/2012رخصة رقم 
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 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 قائمة المركز المالي
 6201كانون األول  31ا في كم
 
    2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 12.540  12.013  3  ممتلكات ومعدات
    12.013  12.540 

       موجودات متداولة
 805.126  366.233  4  مستحق من جهات مانحة 

 2.156  2.233    ولة أخرىموجودات متدا
 711.643  767.296  5  النقد والنقد المعادل

    1.135.762  1.518.925 
 1.531.465  1.147.775    مجموع الموجودات

       

       صافي الموجودات والمطلوبات 
       صافي الموجودات 

 178.158  242.343    صافي الموجودات غير المقيدة 
 178.158  242.343    صافي الموجودات  مجموع 

       

       مطلوبات غير متداولة
 12.540  12.013  6  إيرادات مؤجلة 

 78.600  106.376  7  الموظفين نهاية خدمةمخصص 
    118.389  91.140 

       مطلوبات متداولة
 163.245  115.952  8  ومستحقات ذمم دائنة

 1.098.922  671.091  10  منح مقيدة مؤقتاً 
    787.043  1.262.167 

 1.353.307  905.432    مجموع المطلوبات

 1.531.465  1.147.775    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 
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 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات
 6201كانون األول  31ة المنتهية في للسن
 
   2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات
 1.107.718  998.807  10 إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتاً 

 5.713  5.498  6 إيرادات مؤجلة متحققة
 110.000  180.715  9 إيرادات منح غير مقيدة

 (37.460)  9.705   يل عمالت أجنبيةتحو فروقات 
 1.178  1.828   إيرادات أخرى

   1.196.553  1.187.149 

      المصاريف
 1.107.718  998.807  11 مصاريف المشاريع

 98.448  128.063  12 مصاريف إدارية وعامة
 5.713  5.498  3 ممتلكات ومعدات استهالك
   1.132.368  1.211.879 
      

 (24.730)  64.185   في صافي الموجودات (النقصالزيادة )
 202.888  178.158   صافي الموجودات في بداية السنة

 178.158  242.343   صافي الموجودات في نهاية السنة
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 مفتاح - المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

 قائمة التدفقات النقدية
 2016كانون األول  31ة في للسنة المنتهي

 
   2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 (24.730)  64.185   في صافي الموجودات  (النقصالزيادة )

      
      تعديالت: 
 5.713  5.498  3 ممتلكات ومعدات استهالك

 (5.713)  (5.498)  6 إيرادات مؤجلة متحققة 
 31.721  39.886  7 الموظفين نهاية خدمةمخصص 

   104.071  6.991 
      التغير في رأس المال العامل

 (240.256)  438.893   مستحق من جهات مانحة
 906  (77)   موجودات متداولة أخرى

 146.889  (427.831)   منح مقيدة مؤقتاً 
 97.880  (47.293)   دائنة ومستحقات ذمم
 2.980  4.971   دات مؤجلةإيرا

 -  (12.110)   دفعات تعويض نهاية الخدمة
 15.390  60.624   صافي النقد من أنشطة التشغيل

      
      االستثمارأنشطة 

 (2.980)  (4.971)  3 شراء ممتلكات ومعدات
 (2.980)  (4.971)   االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 

      
 12.410  55.653   في النقد والنقد المعادلالزيادة 

 699.233  711.643   النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 711.643  767.296  5 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 المالية القوائمإيضاحات حول 
 2016األول كانون  31

 عـام .1
كمؤسستتة غيتتر ربحيتتة غيتتر حزبيتتة مقرهتتا  1998عتتام  (مفتتتاح) المبتتادرة الفلستتطينية لتعميتتق الحتتوار العتتالمي والديمقراطيتتةتأسستتت 

 القدس. يتمثل نشاطها في تعزيز الديمقراطيتة والحكتم الصتالح داختل المجتمتع الفلستطيني وذلتك متن ختالل تعزيتز المستاءلة العامتة
تهتتتدف مفتتتتاح لتكتتون منبتتتر للحتتتوار  .وتحتتدي القوالتتتب النمطيتتتة فتتي التتتداخل والختتار  واألفكتتتارلومتتتات عق الحتتر للمالتتتتدفو  الشتتفافيةو 

والحكتتتم القتتتائم علتتتى  ،المستتتاواة بتتتين الجنستتتينو  اإلنستتتانحقتتتوق و بمبتتتادل الديمقراطيتتتة الفلستتتطيني والتعتتتاون العتتتالمي التتتذي يسترشتتتد 
 ،ستهامنتذ تأسيف ،بالسياستات ونشتر المعلومتات الموثوقتة المقترحتات المتعلقتة مفتتاح بتقتديم تعهتدت ،من أجل هذه الغايتة .المشاركة

وصتتاغت سياستتات قصتتيرة وطويلتتة األجتتل واستتتراتيجيات خاصتتة  ،وضتتعت مفتتتاح قتتوة الحجتتة متتن مواقعهتتا فتتي فلستتطين والمنطقتتة
  عامل مع القضايا الملحة.للت

مشتركة للحوار والديمقراطية وذلك من خالل التواصل مع  تحافظ مفتاح على عالقات وشراكات دائمة في السعي لتحقيق رؤية
قليمياً و  المنظمات المماثلة لها محلياً    مع الجاليات الفلسطينية. لها إضافة إلى العالقات المشتركة ،ودولياً  ا 

 .2017نيسان  20بتاريخ  من قبل مجلس األمناء 2016كانون األول  31كما في  لمفتاحتم إقرار القوائم المالية 

 السياسات المحاسبية .2

 عداد اإلأسس 
 . معايير المحاسبة الدولية مجلسالصادرة عن  التقارير المالية الدوليةالمالية وفقًا لمعايير  قوائمتم إعداد ال

 .لمفتاحتم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس 

 ة التاريخية.تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلف

 التغيرات في السياسات المحاسبية 
 .إن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة

التي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم  والتفسيرات باإلضافة إلى ذلك، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدد من المعايير
، عند سريان مفعولها، أثر الجديدة والتفسيرات . تعتقد إدارة مفتاح بأنه لن يكون لتطبيق هذه المعاييرتبنيها بعد من قبل مفتاح

 القوائم المالية.إفصاحات على المركز أو األداء المالي أو حول 

 األسس والتقديرات 
تقتديرات وافتراضتات محاستبية ويتطلتب ذلتك قيتام إن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عتدة 

اإلدارة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية. تقتوم اإلدارة بمراجعتة تقتديراتها وافتراضتاتها واجتهاداتهتا بشتكل 
 موجتتوداتم الدفتريتتة للى القتتيمستتمر بنتتاًء علتتى المعلومتتات المتتتوفرة وخبراتهتا الستتابقة متتن اجتتل تشتتكيل أستتاس إلصتدار األحكتتام علتت

 . نظرًا الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. والمطلوبات
 

  متلكات والمعداتاألعمار اإلنتاجية للم

 الية.وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة م ممتلكات والمعداتتقوم إدارة مفتاح بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لل
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية

 إيرادات المنح 
القيتام  المنحتة يمتلقتتعهدات المانحين غير المشروطة هي تلك التعهدات التي يعطيهتا المتانح دون وجتود أيتة شتروط مستبقة علتى 

 بها للحصول على هذه المنحة.

 ي:عتراف بإيرادات المنح من تعهدات المانحين غير المشروطة كما يليتم اإل

 حصول على تعهد غير مشروط من المانح. العتراف بالمنح غير مقيدة االستخدام أو الوقت كإيراد عند يتم اإل 

 الغترض أو  عندما يتحقق كإيراد زمنعتراف بالمنح المقيدة مؤقتًا والمخصصة لتنفيذ غرض معين أو مرتبطة بمرور تم اإلي
 . للمنحة مرور الزمن المحدد

 اإليرادات المؤجلة
 كإيرادات ابه االعترافكإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة ويتم  من خالل المنحالتي تم الحصول عليها  معداتالو الممتلكات  م قيديت

  والمعدات. للممتلكاتبشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع  في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات

 تحقق المصاريف
 د حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.يتم قيد المصاريف عن

 الموجودات المالية دنيت
يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا 

 .والتغير في صافي الموجودات الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة النشاطات

 النقد المعادلو لنقد ا
ستتتحق ختتالل فتتترة ثتتالث وودائتتع قصتتيرة األجتتل ت البنتتوكلتتدى  حستتابات جاريتتةنقتتد فتتي الصتتندوق و  متتن والنقتتد المعتتادلالنقتتد  يتكتتون

 شهور أو أقل، بعد تنزيل حسابات الجاري مدين القائمة، إن وجدت.

 المستحق من جهات مانحة
مخصتتص المتتنح المشتتكوك فتتي ر المشتتروط بعتتد تنزيتتل المبتتالغ المستتتلمة و تظهتتر المستتتحقات متتن جهتتات مانحتتة بقيمتتة التعهتتد غيتت

ل كامتل مبلتغ التعهتد غيتر عنتدما يصتبح متن غيتر المترجح تحصتي احتساب مخصص المنح المشكوك في تحصيلها. يتم تحصيلها
 المشروط.
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 ومعدات  ممتلكات
إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات  ،التدني المتراكمةتظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر 

والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا 
ات عند تحققها. يتم تحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجود

 احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي  
 (سنوات)

 5-4 أجهزة مكتبية
 7-6 أثاث مكتبي

 5 تحسينات مأجور

عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو  أييتم شطب 
، والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص بندأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب ال بندمن استخدام ال

 ، في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.بندوصافي القيمة الدفترية لل

 إن لزم األمر.  ،واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً  اتموجودتتم مراجعة القيم المتبقية لل

 تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم مفتاح بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون 

 لحاالت التالية:الموجودات متداولة في ا

 من المتوقع أن تتحقق أو ان يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية -

 محتفظ بها لغرض المتاجرة -

 بعد تاريخ القوائم المالية، أو من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شهراً  -

ل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التباد -
 .عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية

 أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

 من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية -

 المتاجرة محتفظ بها لغرض -

 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية، أو -

 .ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة تتجاوز اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية -

 أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة. 
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 ضريبة الدخل 

 ا غير خاضعة لضريبة الدخل.إنهلذلك فمؤسسة غير هادفة للربح،  مفتاح تعتبر

  مستحقاتو  ذمم دائنة
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها 

 من قبل المورد.

 العمالت األجنبية
. يتتم تحويتل الموجتودات معدل سعر الصرف الشتهريالتي تتم بالعمالت األخرى إلى الدوالر األمريكي وفقًا ل يتم تحويل المعامالت

، يتم إظهتار في تاريخ القوائم المالية كماوالمطلوبات النقدية التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف 
 النشاطات والتغير في صافي الموجودات. أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة

 ممتلكات ومعدات  .3
 المجموع  تحسينات المأجور  أثاث مكتبي  أجهزة مكتبية 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
        : الكلفة

 319.709  28.495  67.249  223.965 2016كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 4.971  -  1.747  3.224 إضافات

 324.680  28.495  68.996  227.189 2016كانون األول  31الرصيد كما في 
        

        االستهالك المتراكم:

 307.169  28.495  65.553  213.121 2016كانون الثاني   1الرصيد كما في
 5.498  -  529  4.969 االستهالك للسنة
 312.667  28.495  66.082  218.090 2016كانون األول  31الرصيد كما في 

 

        صافي القيمة الدفترية 

 12.013  -  2.914  9.099 2016كانون األول  31كما في  

 12.540  -  1.696  10.844 2015كانون األول  31كما في  
 

 دوالر أمريكتتي 298.944 لتتتي متتا زالتتت مستتتخدمة فتتي أنشتتطة مفتتتاح مبلتتغبلغتتت قيمتتة الممتلكتتات والمعتتدات المستتتهلكة بالكامتتل وا
 على التوالي. ،2015و 2016كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  294.028و
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 مستحق من جهات مانحة  .4
 

 رصيد
  إضافات  بداية السنة

 النقد 
 المستلم

 فروقات  
تحويل عمالت 

  أجنبية
 رصيد

 نهاية السنة
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 264.787  -  (157.980)  -  106.807 (Arab fundالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ) 
 -  184.160  -  (190.891)  6.731 (NRO)مكتب الممثلية النرويجية 

 44.000  -  (178.000)  80.000  142.000 نيسكرتاريا حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنسا
 74.060  76.454  (76.482)  -  74.032 (IRO)مكتب الممثلية اإليرلندية 

 48.260  -  (37.265)  -  10.995 (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 11.321  -  (9.986)  -  21.307 (02331مشروع أمل )عقد  -أوكسفام 
 -  138  (3.581)  -  3.443 (04684)عقد  2ع أمل مشرو  -أوكسفام 
 -  420  (7.370)  -  6.950 (03394المرأة في الشرق األوسط )عقد  صوت تعزيز –أوكسفام 
 -  286  (7.399)  -  7.113 (04208مشروع العدالة الضريبية ورصد الميزانية )العقد  -أوكسفام 
 -  (10)  (354)  -  364 تدريب –أوكسفام 
 5.288  94  (50.256)  55.450  - (04861مشروع النزاع والهشاشة )عقد  -أوكسفام 
 10.893  (530)  (102.804)  114.227  - (04854مشروع تمويل التنمية )عقد  -أوكسفام 

 42.102  19.752  (60.568)  79  1.365 (UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )
 10.580  124.183  (122.687)  (51)  12.025 (GIZ) التعاون األلماني
 -  -  (155.715)  155.715  - (9 إيضاحوفد الكونغرس إلى فلسطين ) -القطاع الخاص 

 16.816  (340)  (5.679)  22.835  - الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
 12.691  161  (13.630)  26.160  - لجنة االنتخابات المركزية

 60.000  -  -  60.000  - (APIC)   ربية الفلسطينية لالستثمارالشركة الع
 805.126  734.776  (1.180.647)  6.978  366.233 
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 النقد المعادلو النقد  .5
 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 392.798  298.513 النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى بنوك
 318.845  468.783 ودائع ألجل لدى البنوك 

 767.296  711.643 
 

 بلغتت ستنوية بمتوسط سعر فائتدة المالية لقوائمتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ا تمثل الودائع لدى البنوك ودائع قصيرة األجل
 .، على التوالي2015و 2016خالل عامي  %0.36 و 1.86%

 

دوالر  78.600ودوالر أمريكتي  106.376 بقيمتة قيتدةائتع مود 2015و 2016 األولكتانون  31تتضمن الودائتع ألجتل كمتا فتي 
 . الموظفين نهاية خدمة مقابل مخصص على التوالي ،أمريكي

 إيرادات مؤجلة .6
يمثل البند كلفة الممتلكات والمعتدات التتي تتم الحصتول عليهتا ختالل الستنة متن المتنح المقيتدة مؤقتتا والتتي يتتم تستجيلها كتإيرادات 

ها كإيرادات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل. فيما يلتي الحركتة علتى اإليترادات المؤجلتة مؤجلة ويتم االعتراف ب
 خالل السنة: 

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 15.273  12.540 رصيد بداية السنة
 2.980  4.971 (10إضافات )إيضاح 

 (5.713)  (5.498) إيرادات مؤجلة متحققة 
 12.540  12.013 رصيد نهاية السنة

 الموظفين نهاية خدمةمخصص  .7
 الموظفين خالل السنة: نهاية خدمةفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص 

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 46.879  78.600 رصيد بداية السنة
 31.721  39.886 إضافات خالل السنة
 -  (12.110) دفعات خالل السنة
 78.600  106.376 رصيد نهاية السنة
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 ذمم دائنة ومستحقات .8
 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 117.257  43.384 شيكات مؤجلة الدفع 
 37.510  64.899 ذمم دائنة

 8.478  7.669 مصاريف مستحقة
 115.952  163.245 

 منح غير مقيدةايرادات  .9
 المؤسسةيم منح غير مقيدة لدعم أنشطة بتقدوأحد أعضاء المجلس  من القطاع الخاص عدة مؤسساتقامت  ،2016 عام خالل
 كما يلي: دوالر أمريكي 180.715 بقيمة
 2016 
 دوالر أمريكي 

 75.000 (CCCشركة المقاولين الموحدة )
 35.000 بنك فلسطين

 25.000 السيد سامر خوري، عضو في مجلس إدارة مفتاح
 25.000 كة التوريدات والخدمات الطبية المساهمةشر 

 15.000 (PsDF) مؤسسة فلسطين للتنمية
 5.000 السيد جور  سليم

 715 شركة الزهرة
 180.715 
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 منح مقيدة مؤقتًا  .10
فيما . لتحقيق الهدف والمبلغ المصروف من كل منحةدة مؤقتًا التي تم الحصول عليها المقي وتمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المنح ،تحقيق هدف معينل تخضع يمثل هذا البند المنح المقيدة مؤقتًا والتي

 : 2016خالل عام المنح المقيدة مؤقتًا  رصيدالتي تمت على  الحركة يلي ملخص

 
رصيد بداية 

  السنة
 إضافات خالل

  السنة 

إيرادات متحققة 
من المنح المقيدة 

 مؤقتاً 

 
 إيرادات

  مؤجلة 
 إيرادات

 دفوائ 

فروقات  
عمالت 
  أجنبية

رصيد نهاية 
 السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 -  -  -  -  100.908  -  (100.908) (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 89.914  124.183  (105.689)  -  -  338  108.746 (GIZالتعاون األلماني )
 -  14.603  -  (15.065)  -  -  462 (OXFAM Novib-Buza)منظمة أوكسفام الهولندية 

 24.416  (1.604)  -  -  (29.430)  55.450  - (04861مشروع النزاع والهشاشة )عقد  -أوكسفام 
 60.005  (3.427)  -  -  (50.795)  114.227  - (04854مشروع تمويل التنمية )عقد  -أوكسفام 

 -  196.824  -  (187.289)  (3.607)  -  (5.928) (NROمكتب الممثلية النرويجية )
 74.060  76.454  (76.683)  (949)  -  1.150  74.032 (IROمكتب الممثلية اإليرلندية )

 -  -  -  -  (200.000)  80.000  120.000 سكرتاريا حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني
 264.113  -  (163.681)  (415)  -  -  100.017 (Arab fundالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )

 -  151  -  -  (22.986)  22.835  - الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
 -  19.752  (19.452)  -  -  (300)  - (UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )

 -  669  -  -  (26.829)  26.160  - لجنة االنتخابات المركزية
 60.000  -  -  -  -  60.000  - (APIC) الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 243.875  -  5.375  -  -  -  238.500 منح أخرى 
 1.098.922  579.061  (998.807)  (4.971)  5.375  (8.489)  671.091 
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 مصاريف المشاريع .11

 

 

 
نامج األمم بر  

 المتحدة اإلنمائي 
برنامج األمم المتحدة  

 اإلنمائي 
 

 التعاون األلماني 
 

 التعاون األلماني
صندوق األمم المتحدة  

  أوكسفام  للسكان 
منظمة أوكسفام 

 أوكسفام  الهولندية
 

 

 

 
مؤتمر "دعوة المرأة 

إلى المساواة 
  الوطنية"

تعزيز -سيادة القانون 
وصول المرأة إلى 

مساءلة األمنية ال
  واالجتماعية

دعم أدوار النساء في 
القيادة النشطة في 

LGUs    
تعزيز مشاركة المرأة في 

LGUs  مشروع تمويل التنمية  دعم حماية المرأة  
 أمن وسالم 

  راع والهشاشةنال  المرأة
 المجموع
 الجزئي

ر أمريكيدوال  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 104.862  14.983  6.670  29.892  2.800  8.524  16.993  15.050  9.950  رواتب موظفي البرامج

 53.187  2.242  422  11.011  9.295  -  19.550  9.522  1.145  مدربين واستشاريين في مجال البحوث
 5.941  3.410  2.531  -  -  -  -  -  -  الرأي العام عاستطال

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  مصاريف سفر وبدل مهمات
 14.934  -  -  -  -  -  9.047  -  5.887   مصاريف منسقات الميدانيات

 605  -  -  -  -  -  -  605  -  تدريب متطوعين ومكافأت فرص الظل
 27.785  164  56  139  95  -  16.131  8.922  2.278  ومنشورات مطبوعات

 24.104  1.838  562  730  3.616  -  11.074  1.360  4.924  ورش عمل وتدريب
قامة  19.501  1.031  255  25  380  -  8.897  875  8.038  مواصالت وا 

 28.523  -  -  -  2.000  -  6.851  5.392  14.280  نشاطات وحمالت إعالمية
 174.580  8.685  3.826  11.905  15.386  -  71.550  26.676  36.552  المصاريف المباشرة للبرنامج
 9.534  150  3.467  200  900  1.075  1.732  1.960  50  رواتب إداريين ومنافع أخرى

 740  -  -  740  -  -  -  -  -  التدقيق أتعاب
 12.800  2.297  855  3.226  -  1.225  2.007  1.760  1.430  رىرواتب الرقابة والتقييم ومنافع أخ
 23.074  2.447  4.322  4.166  900  2.300  3.739  3.720  1.480  مصاريف إدارة البرامج والمنح

 9.692  1.845  -  3.760  -  645  975  1.367  1.100  إيجارات
 2.620  753  -  318  201  91  275  641  341  مياه وكهرباء وتدفئة
 3.579  657  247  691  165  73  459  202  1.085  هاتف وبريد وفاكس
 2.711  -  -  -  -  -  -  -  2.711  مصاريف الدعاية

 221  60  -  63  -  57  8  6  27  مصاريف بنكية واخرى
 18.823  3.315  247  4.832  366  866  1.717  2.216  5.264  مصاريف إدارية أخرى

 321.339  29.430  15.065  50.795  19.452  11.690  93.999  47.662  53.246  المجموع
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 تشتمل مصاريف المشاريع على ما يلي:

  

 المجموع الجزئي

 
مكتب الممثلية 

  النرويجية
مكتب الممثلية 

  اإليرلندية

سكرتاريا حقوق 
االنسان والقانون 

  اإلنسانيالدولي 

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

  واالجتماعي
لجنة االنتخابات 

  المركزية
الوكالة اإليطالية 
 للتعاون اإلنمائي

 

   

  الدعم العام الرئيسي   
منح لمشروع توليد 

  الدخل

زيادة مشاركة 
المواطنين في 
  االنتخابات

تواصل توجيه نقاط 
  سوق العمال

مجموع مصاريف 
  ¤ 2016يع المشار 

مجموع مصاريف 
 2015 المشاريع

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 263.354  278.610  4.699  6.540  30.400  51.374  23.242  57.493  104.862  رواتب موظفي البرامج

ستشاريين في مجال البحوث  178.128  95.097  9.052  3.819  19.970  1.726  1.110  6.233  53.187  مدربين وا 
 35.375  7.316  -  -  -  1.375  -  -  5.941  إستطالع الرأي العام

 25.590  1.044  -  -  -  225  222  597  -  مصاريف سفر وبدل مهمات
 55.057  60.035  -  682  1.226  21.118  3.317  18.758  14.934   ياتمصاريف منسقات الميدان

 6.685  2.997  1.744  648  -  -  -  -  605  تدريب متطوعين ومكافأت فرص الظل
 48.681  62.173  2.421  -  2.396  9.881  1.334  18.356  27.785  مطبوعات ومنشورات
 90.120  73.746  2.229  10.324  7.167  10.601  5.682  13.639  24.104  ورش عمل وتدريب
قامة  90.692  60.945  2.221  4.747  5.045  9.852  5.785  13.794  19.501  مواصالت وا 

 34.227  30.971  -  -  2.448  -  -  -  28.523  نشاطات وحمالت إعالمية
 326  400  -  -  -  -  -  400  -  مصاريف عضوية

 -  15.879  -  -  -  4.045  4.110  7.724  -  ر الموظفينتطوي
 55.925  86.331  -  -  85.413  918  -  -  -  مصاريف مباشرة أخرى

 620.806  496.934  17.667  20.220  123.665  59.741  21.560  79.501  174.580  المصاريف المباشرة للبرنامج
 113.421  116.601  200  -  5.350  58.010  16.405  27.102  9.534  رواتب إداريين ومنافع أخرى

 5.368  9.184  -  -  400  3.850  944  3.250  740  التدقيق أتعاب
 35.725  28.667  -  -  -  8.619  944  6.304  12.800  رواتب الرقابة والتقييم ومنافع أخرى

 154.514  154.452  200  -  5.750  70.479  18.293  36.656  23.074  مصاريف إدارة البرامج والمنح
 25.400  25.500  400  -  2.500  5.825  4.754  2.329  9.692  إيجارات

 13.756  21.079  -  -  728  8.239  4.517  4.975  2.620  مياه وكهرباء وتدفئة
 6.792  7.528  13  63  586  858  1.309  1.120  3.579  هاتف وبريد وفاكس

 4.977  5.050  -  -  -  1.522  1.456  2.072  -  مواصالت
 4.345  4.215  -  -  -  1.372  1.031  1.812  -  قرطاسية ومستلزمات مكتبية

 643  1.031  -  -  46  200  288  497  -  مصاريف ضيافة 
 11.799  3.053  -  -  -  -  -  342  2.711  مصاريف الدعاية

 1.130  1.067  7  6  6  390  105  332  221  بنكية واخرى مصاريف
 202  288  -  -  -  -  128  160  -  والهيئة العامة اإلدارةمصاريف اجتماعات مجلس 

 69.044  68.811  420  69  3.866  18.406  13.588  13.639  18.823  مصاريف إدارية أخرى
 1.107.718  998.807  22.986  26.829  163.681  200.000  76.683  187.289  321.339  المجموع
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 مصاريف إدارية وعامة .12
 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 82.069  67.675 وبدل مهماتخارجية مصاريف سفر 
 -  13.211 ومواصالت قامةا

 1.451  4.458 ورش عمل
 4.050  - دارييناإلموظفين الرواتب ومنافع 

 -  34.000 ة مؤتمراترعاي
 10.878  8.719 مصاريف اخرى

 128.063  98.448 

 ذات عالقة  جهاتمعامالت مع  .13
واإلدارة العليتتا. يتتتم اعتمتتاد  إلدارةايمثتتل هتتذا البنتتد المعتتامالت التتتي تمتتت متتع جهتتات ذات عالقتتة والتتتي تتضتتمن أعضتتاء مجلتتس 

 .مفتاح ادارةذات العالقة من قبل  سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات
 التالية مع جهات ذات عالقة: الحركات الموجوداتصافي النشاطات والتغير في تشمل قائمة 

 

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  25.000 ايرادات منح غير مقيدة
    

    تعويضات ومنافع اإلدارة العليا:
 59.540  55.240 منافع قصيرة األجل

 4.640  4.732 تعويض نهاية الخدمة 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .14

 ومطلوبات مالية. مالية تتألف األدوات المالية من موجودات
 

  .والنقد والنقد المعادل ات مانحةالموجودات المالية من المستحق من جه ألفتت
 

 .المستحقاتو  دائنةالذمم الالمطلوبات المالية من  ألفتت
 

 ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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 إدارة المخاطر .15
 مخاطر التغير في أسعار الفائدة

 الخاضعةو  لدى البنوك الودائع قصيرة األجل تغيرات في أسعار الفائدة علىال نتيجة مخاطر أسعار الفائدةل مفتاحتتعرض 
 .سعار فوائد متغيرةأل

حساسية قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات للتغيرات الممكنة المعقولة علتى أستعار الفوائتد  لجدول التالي مدىيمثل ا
ومعتتاكس ألثتتر الزيتتادة المبينتتة  إن أثتتر التتنقص المتوقتتع فتتي أستتعار الفائتتدة مستتاو   متتع بقتتاء جميتتع المتغيتترات األختترى المتتؤثرة ثابتتتة.

 أدناه:
   

في سعر  الزيادة
  دةالفائ

قائمة األثر على 
النشاطات والتغير في 
 صافي الموجودات

 دوالر أمريكي  أساسنقطة    
6201       

 597  20   دوالر أمريكي 
      

5201      
 638  20   دوالر أمريكي 

 
 مخاطر السيولة

ة متتن أجتتل مالئمتتة التزاماتهتتا قصتتيرة تعمتتل مفتتتاح علتتى إدارة مختتاطر الستتيولة وذلتتك عتتن طريتتق التأكتتد متتن تتتوفر األرصتتدة النقديتت
 يتم تمويل نشاطات مفتاح من قبل عدة مانحين. األجل وتمويل نشاطاتها التشغيلية.

 خالل فترة تقل عن ثالثة شهور. مفتاح الماليةتستحق معظم مطلوبات 
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 مخاطر العمالت األجنبية
وذلك عن  ،لديها النقدية تجة عن الموجودات والمطلوباتمدى تعرض مفتاح لمخاطر العمالت األجنبية النا التالييبين الجدول 

لة في أسعار صرف نتيجة للتغيرات الممكنة المعقو النشاطات والتغير في صافي الموجودات حساسية قائمة طريق قياس مدى 
في أسعار الصرف إن أثر النقص المتوقع ، مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة. الدوالر األمريكيمقابل العمالت األجنبية 

 مساو  ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

الزيادة في سعر صرف  
العمالت مقابل الدوالر 

  األمريكي 

 التأثير على
قائمة النشاطات والتغير  

 في صافي الموجودات
 دوالر أمريكي  %  
6201     

 21.950  20  وحدة النقد األوروبي
 (38.923)  20  الشيقل اإلسرائيلي

     

5201     
 39.838  20  وحدة النقد األوروبي
 (21.258)  20  الشيقل اإلسرائيلي

 المخاطر في المنطقة الجغرافية ركزت .16
يزيد من خطر ممارسة  أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة جميع مفتاحتمارس 
 .هائبًا على أداسلذلك  ألنشطتها وقد يؤثر مفتاح


