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  مجلس أمناءإلى تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 مفتاح - المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

 
والتي تتكون من قائمة  مفتاح - للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطيةالمالية المرفقة  لقد دققنا القوائم

صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية التغير في وقائمة النشاطات و  1031كانون األول  13المركز المالي كما في 
 .والمعلومات اإليضاحية األخرىات المحاسبية وملخص ألهم السياس ،للسنة المنتهية في ذلك التاريخ

 مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
باإلضافة إلى ، مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية اإلدارةإن 

من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو  إلعداد قوائم مالية خالية ة الضروريتحديد نظام الرقابة الداخلي
 خطأ.

 مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، 

طيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخمنا وتتطلب 
 القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. إن اختيار تلك 
ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة اإلجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما في 

للمنشأة ذي الصلة  ةعن اإلحتيال أو الخطأ. عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي
ليس بهدف إبداء رأي حول بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف و 

للمنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية  ةمدى فعالية نظام الرقابة الداخلي
 التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية. 

 صلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي ح

 الـــرأي
كانون األول  13كما في  لمفتاحفي رأينا، إن القوائم المالية ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 

 لتقارير المالية الدولية.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير ا 1031

 الشرق األوسط –إرنست ويونغ 
 102/1031رقم  رخصة

 
 فلسطين  –رام اهلل 

 1032نيسان  12
 



 

 القوائم المالية جزءًا من هذه 35إلى 3تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
3 

 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 قائمة المركز المالي
 1031كانون األول  13
 
    1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 311001  301303  1  ممتلكات ومعدات
       موجودات متداولة

 2321112  2051315  2  مستحق من جهات مانحة 
 -  51122    موجودات متداولة أخرى

 2211330  5251005  5  النقد والنقد المعادل
    313251512  313021501 

 311021533  313021212    مجموع الموجودات
       

       صافي الموجودات والمطلوبات 
       صافي الموجودات 

 1031125  1111002    صافي الموجودات غير المقيدة 
 1031125  1111002    مجموع صافي الموجودات  

       
       مطلوبات غير متداولة

 331211  301303  2  ايرادات مؤجلة 
 3131201  321152  2  نافع الموظفينمخصص م

    121055  3011112 
       مطلوبات متداولة

 201002  011002  1  ومستحقات  ذمم دائنة
 2201035  1151150  30  منح مقيدة مؤقتاً 

    0121222  1331031 

 310051112  0231213    مجموع المطلوبات

 311021533  313021212    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 
 



 

 جزءًا من هذه القوائم المالية 35إلى  3تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
 1 

 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات
 1031كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 
   1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات
 2151051  0151222  30 ح المقيدة مؤقتاً إيرادات متحققة من المن
 -  151000  0 إيرادات منح غير مقيدة
 301511  21203  2 إيرادات مؤجلة متحققة

 -  11022   أرباح تحويل عمالت أجنبية
 225  11023   إيرادات أخرى

   0221115  2121110 

      المصاريف 
 2151051  0151222  33 مصاريف المشاريع

 331112  21022  1 ممتلكات ومعدات هالكاست
 51122  -   خسائر تحويل عمالت أجنبية

   0211252  2211311 

 (51031)  131213   في صافي الموجودات)النقص( الزيادة 
 1021311  1031125   صافي الموجودات في بداية السنة

 1031125  1111002   صافي الموجودات في نهاية السنة
 



 

 جزءًا من هذه القوائم المالية 35إلى  3تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
 1 

 مفتاح - درة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطيةالمبا

 قائمة التدفقات النقدية
 1031كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 
   1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 (51031)  131213   )النقص( في صافي الموجودات الزيادة 

      

      الت: تعدي
 331112  21022   ممتلكات ومعدات استهالك

 (301511)  (21203)   إيرادات مؤجلة متحققة 
 111112  101200   مخصص منافع الموظفين

   211202  111012 
      التغير في رأس المال العامل

 (1321021)  (3111103)   مستحق من جهات مانحة

 251000  -   مستحق من مجلس األمناء
 01212  (51122)   موجودات متداولة أخرى

 2101210  121022   منح مقيدة مؤقتاً 
 21111  121030   دائنة ومستحقات ذمم

 21520  321020   إيرادات مؤجلة
 (131211)  (3021211)   منافع الموظفين المدفوعة 

 3101535  (3011052)   من أنشطة التشغيل )المستخدم في( صافي النقد
      

      أنشطة اإلستثمار
 (21520)  (321020)   شراء ممتلكات ومعدات

 (21520)  (321020)   صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
      

 3211022  (1311012)   الزيادة في النقد والنقد المعادل)النقص( 
 2021351  2211330   النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 2211330  5251005  5 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة



 
 

 2 

 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 المالية القوائمإيضاحات حول 
 1031كانون األول  13

 عـام .3
كمؤسستتة غيتتر ربحيتتة غيتتر حزبيتتة  3001عتتام  (مفتتتاح) المبتتادرة الفلستتطينية لتعميتتق الحتتوار العتتالمي والديمقراطيتتةتأسستتت 

مقرهتتا القتتدس. يتمشتتل نشتتتاطها فتتي تعزيتتز الديمقراطيتتة والحكتتتم الصتتالح داختتل المجتمتتع الفلستتتطيني وذلتتك متتن ختتالل تعزيتتتز 
تهتتدف مفتتتاح  .وتحتتدي القوالتتب النمطيتتة فتتي التتداخل والختتار  واألفكتتارلومتتات عالتتتدفق الحتتر للمو  الشتتفافيةو  المستتاءلة العامتتة
 ،المستاواة بتين الجنستين ،اإلنستانحقتوق  ،بمبتاد  الديمقراطيتةار الفلسطيني والتعاون العالمي الذي يسترشتد لتكون منبر للحو 

مفتتاح بتقتديم المقترحتات المتعلقتة  بالسياستات ونشتر المعلومتات  تعهتدت ،متن أجتل هتذه الغايتة .والحكم القائم على المشاركة
وصتاغت سياستات قصتيرة وطويلتة  ،من مواقعها في فلستطين والمنطقتةوضعت مفتاح قوة الحجة  ، سهامنذ تأسيف ، الموشوقة

  عامل مع القضايا الملحة.األجل واستراتيجيات خاصة للت
 

تحافظ مفتاح على عالقات وشراكات دائمة في السعي لتحقيق رؤية مشتتركة للحتوار والديمقراطيتة وذلتك متن ختالل التواصتل 
قليمياو  مع المنظمات المماشلة لها محلياً    مع الجاليات الفلسطينية. لها إضافة إلى العالقات المشتركة ،ودولياً  ا 

 
 .1032نيسان  12بتاريخ  مناءمن قبل مجلس األ 1031كانون األول  13كما في  لمفتاحتم إقرار القوائم المالية 

 المالية  قوائمأسس إعداد ال 3.1
 . معايير المحاسبة الدولية مجلسالصادرة عن  الدوليةالتقارير المالية المالية وفقًا لمعايير  قوائمتم إعداد ال

 .لمفتاحتم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمشل عملة األساس 
 تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية.

 التغيرات في السياسات المحاسبية  1.1
 .استخدامها في السنة السابقة إن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التي تم

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

 القوائم المالية.إفصاحات ء المالي أو حول أو األدا

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية

 إيرادات المنح 
 المنحتة يمتلقتتعهدات المانحين غير المشروطة هي تلتك التعهتدات التتي يعطيهتا المتانح دون وجتود أيتة شتروط مستبقة علتى 

 القيام بها للحصول على هذه المنحة.

 عهدات المانحين غير المشروطة كما يلي:عتراف بإيرادات المنح من تيتم اإل

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

 عنتتدما يتحقتتق كتتإيراد زمتتنعتتتراف بتتالمنح المقيتتدة مؤقتتتًا والمخصصتتة لتنفيتتذ غتترض معتتين أو مرتبطتتة بمتترور تم اإليتت 
 . للمنحة محددالغرض أو مرور الزمن ال
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 اإليرادات المؤجلة
 كإيرادات ابه االعترافكإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة ويتم التي تم الحصول عليها دون مقابل  معداتالو الممتلكات  يتم قيد

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

 ق المصاريفتحق
 يتم قيد المصاريف عند حدوشها وفقًا لمبدأ االستحقاق.

 الموجودات المالية تدني
يتم إجراء تقييم في نهاية كتل ستنة ماليتة لتحديتد متا إذا كتان هنتاك دليتل موضتوعي يشبتت تتدني موجتود متالي محتدد. إذا وجتد 

 .والتغير في صافي الموجودات تمشل هذا الدليل، فإنه يتم إشبات أية خسارة تدني ضمن قائمة النشاطا

 النقد المعادلو النقد 
وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فتترة شتال   البنوكلدى  حسابات جاريةنقد في الصندوق و  من والنقد المعادلالنقد  يتكون

 شهور أو أقل.

 المستحق من جهات مانحة
مخصتص المتنح المشتكوك فتي يل المبالغ المستتلمة و تظهر المستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشروط بعد تنز 

عنتدما يصتبح متن غيتر المترجح تحصتيل كامتل مبلتغ التعهتد  احتساب مخصص المنح المشكوك في تحصتيلها. يتم تحصيلها
 غير المشروط. 

 ومعدات  ممتلكات

إن وجتتدت. تشتتمل كلفتتة تظهتتر الممتلكتتات والمعتتدات بالكلفتتة بعتتد تنزيتتل االستتتهالك المتتتراكم وخستتائر التتتدني المتراكمتتة 
الممتلكتتتات والمعتتتدات الكلفتتتة المتكبتتتدة الستتتتبدال أي متتتن مكونتتتات الممتلكتتتات والمعتتتدات ومصتتتاريف التمويتتتل للمشتتتاريع 
اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف. يتم إشبات جميتع النفقتات األخترى فتي قائمتة النشتاطات والتغيتر فتي 

احتستتاب االستتهالك باستتتخدام طريقتتة القستط الشابتتت وفقتتًا للعمتر اإلنتتتاجي المتوقتتع  صتافي الموجتتودات عنتتد تحققهتا. يتتتم
 كما يلي:

العمر اإلنتاجي  
 (سنوات)

 5-2 أجهزة مكتبية
 2-2 أشا  مكتبي

 5 تحسينات مأجور

 بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة أييتم شطب 
اقتصادية متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي 
يمشل الفرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل، في قائمة النشاطات والتغير في صافي 

 الموجودات.

وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقًا إن لزم  تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية
 األمر. 
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 ضريبة الدخل 
 ا غير خاضعة لضريبة الدخل.إنهلذلك فمؤسسة غير هادفة للربح،  مفتاحتعتبر 

  و مستحقات ذمم دائنة
لمة سواء تمت أو لم تتم يتم إشبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المست

 المطالبة بها من قبل المورد.

 األسس والتقديرات 
محاستبية ويتطلتب ذلتك  وافتراضاتإن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات 

 وافتراضتتتتاتهاوم اإلدارة بمراجعتتتتة تقتتتتديراتها ختتتتالل تطبيتتتتق السياستتتتات المحاستتتتبية. تقتتتت اجتهتتتتاداتقيتتتتام اإلدارة باستتتتتخدام عتتتتدة 
علتى القتيم  إلصدار األحكتام أساسمن اجل تشكيل  بشكل مستمر بناًء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة واجتهاداتها
  . نظرًا الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.والخصوم  لألصولالدفترية 

 
 للموجودات الملموسة وغير الملموسة ةر اإلنتاجياعماأل

بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في  مفتاحتقوم إدارة 
 نهاية كل سنة مالية. 

 

 العمالت األجنبية
بتتتاريخ المعاملتتة. يتتتم  كمتتاريكتتي وفقتتًا ألستتعار الصتترف يتتتم تحويتتل المعتتامالت التتتي تتتتم بتتالعمالت األختترى إلتتى التتدوالر األم

فتي تتاريخ  كمتاتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصترف 
 دات.، يتم إظهار أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجو القوائم المالية
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 ممتلكات ومعدات  .1
 المجموع  تحسينات المأجور  أشا  مكتبي  أجهزة مكتبية 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
        : الكلفة

 1001520  111205  221111  1021302 1031الرصيد كما في أول كانون الشاني 
 321020  -  31120  311213 إضافات

 1321220  111205  221112  1301032 1031كانون األول  13صيد كما في الر 
        

        المتراكم: االستهالك

 1111523  111205  211120  3021202 1031الرصيد كما في أول كانون الشاني 
 21022  -  31301  51215 للسنة االستهالك

 1051521  111205  221523  1011211 1031كانون األول  13الرصيد كما في 
 
        صافي القيمة الدفترية 

 301303  -  31222  321215 1031كانون األول  13كما في  

 311001  -  3,500  30,200 1031كانون األول  13كما في  
 

 1501023و 1211230 بلغتتت قيمتتة الممتلكتتات والمعتتدات المستتتهلكة بالكامتتل والتتتي متتا زالتتت مستتتخدمة فتتي أنشتتطة مفتتتاح مبلتتغ
 على التوالي. 1031و 1031كانون األول  13دوالر أمريكي كما في 
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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 

 3221315  (221011)  (552)  3101500  - (Arab fund) الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 311000  111000  (111200)  -  21200 (NDCمركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية )

 3001010  512  (121222)  -  211121 (OXFAM Novib) هولنديةمنظمة أوكسفام ال
 -  -  151010  -  (151010) (UNDP)األمم المتحدة اإلنمائي برنامج 

 -  3111031  (3151213)  (11301)  - (NRO)مكتب الممشلية النرويجية 
 -  211515  -  (231310)  (31112) (UN Women) ساواة بين الجنسين وتمكين المراةهيئة األمم المتحدة للم

 -  211113  (201123)  (11200)  - (KAS)راضي الفلسطينية مؤسسة كونراد أديناور األلمانية في األ
 121150  -  (3211250)  3251000  - القنصلية األمريكية

 31521  501101  (231325)  11003  31231  (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان
 1111101  321251  (121)  1201211  - المجلس الشقافي البريطاني

 -  021115  (051325)  (31320)  -  (MFAI) ن الخارجية في إيرلنداوزارة الشؤو 
 111350  (311350)  -  51000  - (PACCالهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد )

 3021151  311211  (3111232)  -  201350 (IRIالمعهد الجمهوري الدولي )
 2321112  310111252  (1211223)  11011  2051315 
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 النقد المعادلو د النق .5
 1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 1021315  1211212 النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى بنوك
 2101012  1111221 ودائع ألجل لدى البنوك 

 5251005  2211330 
 

 ستنوية بمتوسط سعر فائتدة  المالية ئملقواتستحق خالل شالشة أشهر من تاريخ ا تمشل الودائع لدى البنوك ودائع قصيرة األجل
 .1031و 1031خالل عامي % 015 بلغت

 
 أمريكتتيدوالر  3131201و 321152 بقيمتتة قيتتدةودائتتع م 1031و 1031 األولكتتانون  13تتضتتمن الودائتتع ألجتتل كمتتا فتتي 

 . منافع الموظفين قييد هذا المبلغ مقابل مخصصعلى التوالي. قامت مفتاح بت

 إيرادات مؤجلة .6
البنتتد كلفتتة الممتلكتتات والمعتتدات التتتي تتتم الحصتتول عليهتتا ختتالل الستتنة متتن المتتنح المقيتتدة مؤقتتتا والتتتي يتتتم تستتجيلها يمشتتل 

كتإيرادات مؤجلتتة ويتتتم االعتتتراف بهتتا كتتإيرادات بشتتكل منتتتظم وفقتًا للعمتتر اإلنتتتاجي المتوقتتع لألصتتل. فيمتتا يلتتي الحركتتة علتتى 
 اإليرادات المؤجلة خالل السنة: 

 1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 35,202  331211 رصيد بداية السنة
 2,520  321020 (30إضافات )إيضاح 

 (30,511)  (21203) إيرادات مؤجلة متحققة 
 33,211  301303 رصيد نهاية السنة

 مخصص منافع الموظفين .7
 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص منافع الموظفين خالل السنة:

 1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 322,022  3131201 رصيد بداية السنة
 11,112  101200 إضافات خالل السنة
 (13,211)  (3021211) *دفعات خالل السنة
 313,201  321152 رصيد نهاية السنة

 

قيمتتتته  بلغتتتتوالتتتذي  ظفينمنتتتافع المتتتو مخصتتتص  دفتتتع 1031أيتتتار  15س األمنتتتاء فتتتي جلستتتته المنعقتتتدة فتتتي * قتتترر مجلتتت
دوالر أمريكتي إلتى متوظفين  52،102وتتم دفتع المبلتغ المتبقتي بقيمتة    فتي تتاريخ الجلستةكمتا  دوالر أمريكتي 3111325
 مستقيلين.
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 ذمم دائنة ومستحقات .8
 1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 25,221  221012 شيكات مؤجلة الدفع 
 32,302  321251 ذمم دائنة

 2,201  21020 مصاريف مستحقة
 3,115  - أخرى

 011002  20,002 

 منح غير مقيدةايرادات  .9
 دوالر أمريكي. 151000قيمتها بلغت ، قام أحد أعضاء مجلس األمناء بتقديم منحة غير مقيدة 1031خالل 
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 منح مقيدة مؤقتًا  .30
لتحقيق  والمبلغ المصروف من كل منحةالمقيدة مؤقتًا التي تم الحصول عليها  وتمشل الفرق بين إجمالي مبلغ المنح ،معين تحقيق هدفل تخضع يمشل هذا البند المنح المقيدة مؤقتًا والتي

 : 1031خالل عام المنح المقيدة مؤقتًا  رصيدالتي تمت على  الحركة فيما يلي ملخص. الهدف

  رصيد بداية السنة 
 إضافات خالل

  السنة 

إيرادات متحققة 
المقيدة  من المنح
 مؤقتاً 

 
 إيرادات

  مؤجلة 
 إيرادات

 فوائد 

 
فروقات 

 رصيد نهاية السنة  عمالت أجنبية
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3221315  (121231)  -  -  (211)  011112  - (Arab fund) الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 -  -  -  111000  (131550)  (250)  - (NDCمركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية )

 3021252  512  (231202)  -  -  -  211521 (OXFAM Novib) الهولنديةمنظمة أوكسفام 
 -  -  -  -  201511  -  (201511) (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 -  3111031  (3311513)  (21303)  -  (11303)  - (NRO)مكتب الممشلية النرويجية 
 -  -  -  -  31232  -  (31232) (NED)  الصندوق الوطني للديمقراطية

 -  211022  -  (211211)  -  -  (550) (UN Women) ساواة بين الجنسين وتمكين المراةللمهيئة األمم المتحدة 
 -  211113  (231351)  -  -  (11320)  - (KAS)ونراد أديناور األلمانية في األراضي الفلسطينية مؤسسة ك

 121523  -  -  (31100)  (3101350)  3251000  - القنصلية األمريكية
 -  501101  (231302)  -  -  31101  - (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان
 221020  021115  (211551)  (11202)  -  312  051322  (MFAI) لنداوزارة الشؤون الخارجية في إير 
 1111100  311211  (3151021)  (31212)  -  -  521113 (IRIالمعهد الجمهوري الدولي )

 1221231  321122  -  -  (101312)  1201211  - مجلس الشقافي البريطانيال
 111350  (321220)  -  -  -  51530  - (PACCالهيئة الفلسطينية لمكافحة الفساد )

 1151101  -  31112  -  -  -  1121233 منح أخرى 
 2201035  310111252  (0151222)  (321020)  31112  51050  1151150 
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 مصاريف المشاريع .33
 

  UN women  UNDP  Arab Fund  UNFPA  KAS  IRI  OXFAM Novib  NED   

 

الموازنة  
ع المستجيبة للنو 
  اإلجتماعي

تقوية القيادات 
النسوية 

 السياسية الشابة

 نميةت 
المجتمعات 
 المحلية

المساواة بين  
الجنسين وتمكين 

  المرأة

الحوكمة  عزيزت
من خالل تمكين 
  طالب اإلعالم

دعم االنتخابات 
  مشروع )أمل(  المحلية 

تعزيز الحوار بين الشباب 
 حول بناء الدولة

 
 المجموع
 الجزئي

ر أمريكيدوال    دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 1231311  131  111500  021102  111113  101113  101502  101113  121315  رواتب ومصاريف متعلقة بها

 101020  -  11200  01050  -  31050  11200  200  11320  ات إيجار 
 11015  -  -  025  -  313  31201  231  501  مياه وكهرباء وتدفئة
 21301  -  12  21123  20  32  012  31122  212  هاتف وبريد وفاكس

قامة سفر صاريفم  111051  2  31550  321002  123  31211  11220  31203  31330  وا 
ف مصاريات ومنشورات و معلوم

 مشاريع أخرى
 

111212  301212 
 

211002  121150  21052  321253  312  11 
 

3111101 
 231100  102  21200  321323  -  21211  11512  21022  31251  مصاريف تدريب

 551110  500  51000  101112  525  21122  11052  21223  11151  استضافة وفود واجتماعات 
 11320  -  -  210  -  -  210  -  210  أتعاب مهنية

 11021  -  22  521  -  1  225  520  31312  أخرى
 5121321  31232  231202  3151021  231351  231302  121231  201511  211211  المجموع
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 مصاريف المشاريع )تابع(

 
 
 
 
 

  

 المجموع الجزئي

 NDC  MFAI  NRO  PACC  لشقافي البريطانيمجلس اال  القنصلية األمريكية     

  األساسي الدعم العام   

االستراتيجية 
الوطنية لمحاربة 

  الفساد
 في مراكز نساء
 قيادية 

 

  تجاوب
مجموع مصاريف 

 1031مصاريف المشاريع   ¤ 1031المشاريع 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 1021010  2111225  311125  511311  31150  221552  111325  301011  1231311  رواتب ومصاريف متعلقة بها
 101500  121250  11300  11000  300  11200  11000  11000  101020  إيجارات

 351111  331120  31121  31111  -  11051  31031  212  11015  مياه وكهرباء وتدفئة
 11521  11211  1  103  305  152  131  122  21301  هاتف وبريد وفاكس

قامة سفر  311122  501230  11115  321252  11201  21100  21315  000  111051   وا 
مصاريف مشاريع ات ومنشورات و معلوم

 152  3111101  أخرى
 

11253  21113  11220  121220 
 

113  3211012  3011325 
 231520  001013  01201  101001  11122  331015  301123  11201  231100  مصاريف تدريب

 211120  3021022  01210  321113  21223  51012  01021  21511  551110  استضافة وفود واجتماعات 
 21000  21000  115  210  -  31305  100  100  11320  أتعاب مهنية

 -  11152  -  -  -  21322  21322  -  -  ضريبةف ير امص
 21231  01132  112  31512  -  11352  11002  110  11021  أخرى

 2151051  0151222  101312  3101350  321220  3311513  211551  131550  5121321  المجموع
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 ذات عالقة  جهاتمعامالت مع  .31
واإلدارة العليتا. يتتم اعتمتاد  األمنتاءند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس يمشل هذا الب

 .مفتاح  ادارةسياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل 
 

 ذات عالقة:التالية مع جهات  الحركات الموجوداتصافي النشاطات والتغير في تشمل قائمة 
 

 1031  1031 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  151000 منح غير مقيدة
    لياتعويضات ومنافع اإلدارة الع

 221113  211132 منافع قصيرة األجل
 21022  21300 تعويض نهاية الخدمة 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .31
 وبات مالية.ومطل مالية تتألف األدوات المالية من موجودات

 

  .والنقد والنقد المعادل األمناء،المستحق من أعضاء مجلس  ،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.

 رإدارة المخاط .34

 مخاطر التغير في أسعار الفائدة
 الخاضعةو  لدى البنوك الودائع قصيرة األجل تغيرات في أسعار الفائدة علىال نتيجة مخاطر أسعار الفائدةل مفتاحتتعرض 

 .سعار فوائد متغيرةأل
لتة علتى أستعار حساسية قائمة النشاطات والتغيتر فتي صتافي الموجتودات للتغيترات الممكنتة المعقو  يمشل الجدول التالي مدى

ومعاكس ألشر الزيتادة  إن أشر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساو   الفوائد مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤشرة شابتة.
 المبينة أدناه:

في سعر  الزيادة   
  الفائدة

قائمة األشر على 
 النشاطات 

 دوالر أمريكي  أساسنقطة    
1103       

 552  10+   دوالر أمريكي 
      
1103      

 021  10+   دوالر أمريكي 
 مخاطر السيولة

تعمل مفتاح على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر األرصدة النقدية من أجل مالئمة التزاماتهتا قصتيرة 
 يتم تمويل نشاطات مفتاح من قبل عدة مانحين. األجل وتمويل نشاطاتها التشغيلية.

 خالل فترة تقل عن شالشة شهور. مفتاح الماليةق معظم مطلوبات تستح
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 مخاطر العمالت األجنبية
لديها. وذلك  النقدية مدى تعرض مفتاح لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن الموجودات والمطلوبات التالييبين الجدول 

لة في أسعار نتيجة للتغيرات الممكنة المعقو ت النشاطات والتغير في صافي الموجوداحساسية قائمة عن طريق قياس مدى 
إن أشر النقص المتوقع في ، مع بقاء جميع المؤشرات األخرى شابتة. الدوالر األمريكيمقابل العمالت األجنبية صرف 

 أسعار الصرف مساو  ومعاكس ألشر الزيادة المبينة أدناه:

 

 
 صرف العمالتالزيادة في سعر 

  مقابل الدوالر األمريكي 
 لتأشير علىا
 قائمة النشاطات 

 

  دوالر أمريكي  %  
1031      

  01252  30+  وحدة النقد األوروبي
  (31021)  30+  الشيقل اإلسرائيلي
  11121  30+  الجنيه البريطاني

      
      
1103      

  11021  30+  وحدة النقد األوروبي
  (11201)  30+  الشيقل اإلسرائيلي

 ز المخاطر في المنطقة الجغرافيةتركي .35
يزيد من خطر  أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة جميع مفتاحتمارس 
 .هائسلبًا على أداذلك  ألنشطتها وقد يؤشر مفتاحممارسة 


