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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

 
 

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

 
والتي تتكون من قائمة المركز  مفتاح - للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطيةمالية المرفقة لقد دققنا القوائم ال
صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية التغير في وقائمة النشاطات و  4201كانون األول  31المالي كما في 
 .والمعلومات اإليضاحية األخرىالمحاسبية وملخص ألهم السياسات  ،في ذلك التاريخ

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

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

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

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

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

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

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

 ا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلن

 الـــرأي
 4201كانون األول  31كما في  لمفتاحفي رأينا، إن القوائم المالية ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 

 ارير المالية الدولية.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التق
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 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 قائمة المركز المالي
 4201كانون األول  31
 
    4201  2013 
 مريكيدوالر أ  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 19.101  15.273  3  ممتلكات ومعدات
       موجودات متداولة

 605.187  564.870  4  مستحق من جهات مانحة 
 5.244  3.062    موجودات متداولة أخرى

 565.095  699.233  5  النقد والنقد المعادل
    1.267.165  1.175.526 

 1.194.627  1.282.438    مجموع الموجودات
       

       صافي الموجودات والمطلوبات 
       صافي الموجودات 

 232.906  202.888    صافي الموجودات غير المقيدة 
 232.906  202.888    مجموع صافي الموجودات  

       

       مطلوبات غير متداولة
 19.101  15.273  6  ايرادات مؤجلة 

 17.854  46.879  7  مخصص منافع الموظفين
    62.152  36.955 

       مطلوبات متداولة
 98.907  65.365  8  ومستحقات  ذمم دائنة

 825.859  952.033  10  منح مقيدة مؤقتاً 
    1.017.398  924.766 

 961.721  1.079.550    مجموع المطلوبات

 1.194.627  1.282.438    وجودات والمطلوبات مجموع صافي الم
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 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات
 4201كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   4201  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات
 935.777  1.004.525  10 إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتاً 

 6.601  5.908  6 إيرادات مؤجلة متحققة
 25.000  -  9 إيرادات منح غير مقيدة

 3.946  -   أرباح تحويل عمالت أجنبية
 3.061  980   إيرادات أخرى

   1.011.413  974.385 

      المصاريف
 935.777  1.004.525  11 مصاريف المشاريع

 -  25.000  12 مصاريف إدارية وعامة
 6.977  5.908  3 ممتلكات ومعدات استهالك

 -  5.998   خسائر تحويل عمالت أجنبية
   1.041.431  942.754 

 31.631  (30.018)   الزيادة في صافي الموجودات)النقص( 
 201.275  232.906   صافي الموجودات في بداية السنة

 232.906  202.888   صافي الموجودات في نهاية السنة
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 مفتاح - المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

 قائمة التدفقات النقدية
 2014كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 31.631  (30.018)   الزيادة  في صافي الموجودات  لنقص()ا
      

      تعديالت: 
 6.977  5.908   ممتلكات ومعدات استهالك

 (6.601)  (5.908)   إيرادات مؤجلة متحققة 
 30.600  29.025   مخصص منافع الموظفين

   (993)  62.607 
      التغير في رأس المال العامل

 (188.801)  40.317   جهات مانحةمستحق من 
 (5.246)  2.182   موجودات متداولة أخرى

 84.944  126.174   منح مقيدة مؤقتاً 
 27.910  (33.542)   دائنة ومستحقات ذمم

 14.070  2.080   إيرادات مؤجلة
 (194.438)  -   منافع الموظفين المدفوعة 

 (198.954)  136.218   غيلمن )المستخدم في( أنشطة التش صافي النقد
      

      أنشطة اإلستثمار
 (14.070)  (2.080)   شراء ممتلكات ومعدات

 (14.070)  (2.080)   صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
      

 (213.024)  134.138   )النقص(  في النقد والنقد المعادل الزيادة
 778.119  565.095   السنةالنقد والنقد المعادل في بداية 

 565.095  699.233  5 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 المالية القوائمإيضاحات حول 
 2014كانون األول  31

 عـام .1
كمؤسستتة غيتتر ربحيتتة غيتتر حزبيتتة مقرهتتا  1998عتتام  مفتتتاح - اطيتتةالمبتتادرة الفلستتطينية لتعميتتق الحتتوار العتتالمي والديمقر تأسستتت 

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

والحكتتتم القتتتائم علتتتى  ،المستتتاواة بتتتين الجنستتتين ،اإلنستتتانحقتتتوق  ،بمبتتتادل الديمقراطيتتتةالفلستتتطيني والتعتتتاون العتتتالمي التتتذي يسترشتتتد 
 ستهامنتذ تأسيف ، مفتاح بتقديم المقترحتات المتعلقتة  بالسياستات ونشتر المعلومتات الموثوقتة تعهدت ،من أجل هذه الغاية .المشاركة

وصتاغت سياستات قصتيرة وطويلتة األجتل واستتراتيجيات خاصتة  ،وضعت مفتتاح قتوة الحجتة متن مواقعهتا فتي فلستطين والمنطقتة ،
  عامل مع القضايا الملحة.للت

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

 .5201نيسان  30بتاريخ  مناءمن قبل مجلس األ 2014كانون األول  31كما في  لمفتاحتم إقرار القوائم المالية 

 المالية  قوائمأسس إعداد ال .2
 . معايير المحاسبة الدولية مجلسالصادرة عن  تقارير المالية الدوليةالالمالية وفقًا لمعايير  قوائمتم إعداد ال

 .لمفتاحتم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس 

 تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية.

 التغيرات في السياسات المحاسبية 
 .تلك التي تم استخدامها في السنة السابقةإن السياسات المحاسبية مطابقة ل

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

 القوائم المالية.إفصاحات حول 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية

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

تطبيق السياسات المحاسبية. تقوم اإلدارة بمراجعتة تقتديراتها وافتراضتاتها واجتهاداتهتا بشتكل  اإلدارة باستخدام عدة اجتهادات خالل
ى القتتيم الدفتريتتة ل صتتول مستتتمر بنتتاًء علتتى المعلومتتات المتتتوفرة وخبراتهتتا الستتابقة متتن اجتتل تشتتكيل أستتاس إلصتتدار األحكتتام علتت

 فعلية عن التقديرات. . نظرًا الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الوالخصوم
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 األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة

تقوم إدارة مفتاح بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية ل صول الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل 
 سنة مالية.

 إيرادات المنح 
القيتام  المنحتة يمتلقتلتعهدات التي يعطيهتا المتانح دون وجتود أيتة شتروط مستبقة علتى تعهدات المانحين غير المشروطة هي تلك ا

 بها للحصول على هذه المنحة.

 عتراف بإيرادات المنح من تعهدات المانحين غير المشروطة كما يلي:يتم اإل

 من المانح.  حصول على تعهد غير مشروطالعتراف 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
في  كإيرادات ابه االعترافيتم كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة و التي تم الحصول عليها دون مقابل  معداتالو الممتلكات  يتم قيد

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

 تحقق المصاريف
 يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.

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

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

 النقد المعادلو النقد 
دائتتع قصتتيرة األجتتل تستتتحق ختتالل فتتترة ثتتال  وو  البنتتوكلتتدى  حستتابات جاريتتةنقتتد فتتي الصتتندوق و  متتن والنقتتد المعتتادلالنقتتد  يتكتتون

 شهور أو أقل.

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

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
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات 

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

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

العمر اإلنتاجي  
 (سنوات)

 5-4 أجهزة مكتبية
 7-6 أثا  مكتبي

 5 تحسينات مأجور

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

 التخلص وصافي القيمة الدفترية ل صل، في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.

 تتم مراجعة القيم المتبقية ل صول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقًا إن لزم األمر. 

 ضريبة الدخل 
 ا غير خاضعة لضريبة الدخل.نهإلذلك فمؤسسة غير هادفة للربح،  مفتاحتعتبر 

  و مستحقات 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
بتتاريخ المعاملتتة. يتتم تحويتتل  كمتتار األمريكتي وفقتًا ألستتعار الصترف يتتم تحويتل المعتتامالت التتي تتتتم بتالعمالت األختترى إلتى التتدوال

فتتي تتتاريخ القتتوائم  كمتتاالموجتتودات والمطلوبتتات النقديتتة التتتي تستتتحق القتتبض أو التتدفع بتتالعمالت األجنبيتتة وفقتتًا ألستتعار الصتترف 
 الموجودات.، يتم إظهار أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة النشاطات والتغير في صافي المالية
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 ممتلكات ومعدات  .3
 المجموع  تحسينات المأجور  أثا  مكتبي  أجهزة مكتبية 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
        : الكلفة

 314.649  28.495  66.237  219.917 2014الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 2.080  -  1.012  1.068 إضافات

 316.729  28.495  67.249  220.985 2014كانون األول  31الرصيد كما في 
        

        المتراكم: االستهالك

 295.548  28.495  64.571  202.482 2014الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 5.908  -  486  5.422 االستهالك للسنة
 301.456  28.495  65.057  207.904 2014كانون األول  31الرصيد كما في 

 

        صافي القيمة الدفترية 

 15.273  -  2.192  13.081 2014كانون األول  31كما في  

 19.101  -  1.666  17.435 2013كانون األول  31كما في  
 

 288.900و 290.772 بلغتت قيمتة الممتلكتات والمعتتدات المستتهلكة بالكامتل والتتتي متا زالتت مستتتخدمة فتي أنشتطة مفتتتاح مبلتغ
 على التوالي. ،2013و 2014كانون األول  31دوالر 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
 يدوالر أمريك  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 129.590  -  (112.456)  (2.473)  14.661 (Arab fund) الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 -  -  6.400  -  (6.400) (NDCمركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية )

 73.873  406.623  (308.848)  (6.173)  165.475 (OXFAM Novib-Buza) هولنديةمنظمة أوكسفام ال
 75.200  (70.000)  -  5.200  - (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 -  167.987  (153.571)  (14.416)  - (NRO)مكتب الممثلية النرويجية 
 -  -  (26.250)  -  26.250 القنصلية األمريكية

 1.612  29.693  (32.282)  1.448  471  (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان
 283.302  -  (192.830)  2.414  92.886 (DFID) الوكالة البريطانية للتنمية

 5.000  6.180  (5.000)  -  6.180 (PACC) الفلسطينية الفساد مكافحةهيئة 
 50.876  (20.184)  (695)  29.997  - (GIZ)التعاون األلماني

 250.000  -  (80.000)  330.000  - سكرتاريا حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني
 -  -  (13.455)  13.455  - الصندوق الكندي

 -  -  87.360  (87.360)  -  (MFAI) وزارة الشؤون الخارجية في إيرلندا
 -  -  79.160  -  (79.160) (IRIالمعهد الجمهوري الدولي )

 605.187  1.167.374  (1.187.796)  (19.895)  564.870 
 



 9 

 النقد المعادلو النقد  .5
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 242.627  296.366 النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى بنوك
 322.468  402.867 ودائع ألجل لدى البنوك 

 699.233  565.095 
 

 ستتنوية بمتوستتط ستتعر فائتتدة  الماليتتة لقتتوائمتستتتحق ختتالل ثالثتتة أشتتهر متتن تتتاريخ ا تمثتتل الودائتتع لتتدى البنتتوك ودائتتع قصتتيرة األجتتل
 .، على التوالي2013و 2014خالل عامي % 0.5 % و0.36 بلغت

 

علتتى  أمريكتتيدوالر  17.854و 46.879 بقيمتتة قيتتدةودائتتع م 2013و 2014 األولكتتانون  31تتضتتمن الودائتتع ألجتتل كمتتا فتتي 
 . منافع الموظفين قييد هذا المبلغ مقابل مخصصالتوالي. قامت مفتاح بت

 رادات مؤجلةإي .6
يمثل البند كلفة الممتلكات والمعتدات التتي تتم الحصتول عليهتا ختالل الستنة متن المتنح المقيتدة مؤقتتا والتتي يتتم تستجيلها كتإيرادات 
مؤجلة ويتم االعتراف بها كإيرادات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع ل صل. فيما يلتي الحركتة علتى اإليترادات المؤجلتة 

 ة: خالل السن

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 11.632  19.101 رصيد بداية السنة
 14.070  2.080 (10إضافات )إيضاح 

 (6.601)  (5.908) إيرادات مؤجلة متحققة 
 19.101  15.273 رصيد نهاية السنة

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

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 181.692  17.854 رصيد بداية السنة
 30.600  29.025 إضافات خالل السنة
 (194.438)  - دفعات خالل السنة*
 17.854  46.879 رصيد نهاية السنة

 138.145قيمته  والذي بلغت ع الموظفينمنافمخصص  دفع 2013أيار  25س األمناء في جلسته المنعقدة في * قرر مجل
 دوالر أمريكي إلى موظفين مستقيلين. 56.293وتم دفع المبلغ المتبقي بقيمة  كما في تاريخ الجلسة دوالر أمريكي
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 ذمم دائنة ومستحقات .8
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 77.086  48.074 شيكات مؤجلة الدفع 
 14.752  10.096 ذمم دائنة

 7.069  7.195 مصاريف مستحقة
 65.365  98.907 

 منح غير مقيدةايرادات  .9
 دوالر أمريكي. 25.000قيمتها بلغت ، قام أحد أعضاء مجلس األمناء بتقديم منحة غير مقيدة 2013 عام خالل
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 منح مقيدة مؤقتًا  .10
فيما . لتحقيق الهدف والمبلغ المصروف من كل منحةالمقيدة مؤقتًا التي تم الحصول عليها  ثل الفرق بين إجمالي مبلغ المنحوتم ،تحقيق هدف معينل تخضع يمثل هذا البند المنح المقيدة مؤقتًا والتي

 : 2014خالل عام المنح المقيدة مؤقتًا  رصيدالتي تمت على  الحركة يلي ملخص

 
رصيد بداية 

  السنة
 إضافات خالل

  السنة 

إيرادات متحققة 
من المنح 

 ؤقتاً المقيدة م

 
 إيرادات

  مؤجلة 
 إيرادات

 فوائد 

فروقات  
عمالت 
  أجنبية

رصيد نهاية 
 السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 -  -  -  -  92.284  -  (92.284) (Arab fund) الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 63.548  406.623  (131.994)  -  -  (18.116)  320.061 (OXFAM Novib) الهولنديةمنظمة أوكسفام 
 75.200  (57.640)  -  -  -  17.560  - (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 -  167.987  (152.648)  (924)  -  (14.415)  - (NRO)مكتب الممثلية النرويجية 
 -  -  -  -  (34.541)  -  34.541 صلية األمريكيةالقن

 -  29.693  (31.016)  -  -  1.323  - (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان
 95.144  87.360  (94.220)  (924)  -  (1.910)  85.450  (MFAI) وزارة الشؤون الخارجية في إيرلندا

 -  -  -  -  54.321  -  (54.321) (IRIالمعهد الجمهوري الدولي )
 244.613  -  (188.539)  (116)  -  (2.015)  53.943 (DFID) الوكالة البريطانية للتنمية

 -  -  -  -  5.510  6.180  (11.690) (PACC) الفلسطينية الفساد مكافحةهيئة 
 50.876  (42.293)  -  -  (759)  7.824  - (GIZ) التعاون األلماني
 230.000  -  -  (116)  (99.884)  330.000  - النسان والقانون الدولي اإلنسانيسكرتاريا حقوق ا
 -  -  -  -  (13.455)  13.455  - الصندوق الكندي

 237.195  -  1.297  -  -  -  235.898 منح أخرى 
 825.859  1.167.374  (1.004.525)  (2.080)  1.297  (35.892)  952.033 
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 يعمصاريف المشار  .11
 تمل مصاريف المشاريع على ما يلي:تش

 

 
 

 UNDP*  الصندوق الكندي
 

Arab Fund 
 

UNFPA  GIZ  IRI  OXFAM Novib  
OXFAM Novib & 

BuZa 
 

 

 
تعزيز دور العضوات  

  في المجالس المحلية
تقوية القيادات النسوية 

 السياسية الشابة
المجتمعات  نميةت 

 المحلية
المساواة بين الجنسين  

ن المرأةوتمكي   
تقوية قدرات أعضاء 
سالم المرأةأمن و   مشروع )أمل(  دعم االنتخابات   المجالس المحلية  

 المجموع 
 الجزئي

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 113.346  32.636  18.912  11.805  6.647  12.000  14.883  15.163  1.300  موظفي البرامجرواتب 

 61.682  16.021  1.335  8.394  12.521  3.073  14.470  2.040  3.828  استشاريين في مجال البحو مدربين و 
 24.000  -  -  -  -  -  -  24.000  -  استطالع الرأي العام

قامة سفر صاريفم  815  815  -  -  -  -  -  -  -  وا 
 28.689  8.657  2.228  12.902  1.549  679  1.000  1.374  300   مصاريف منسقي المشاريع

 600  600  -  -  -  -  -  -  -  ومصاريف أخرى متطوعين تدريب
 16.430  6.353  83  5.751  825  584  1.520  1.071  243  منشوراتمعلومات و 
 51.765  8.247  3.057  6.817  13.630  2.826  11.071  2.750  3.367  بتدريو  ورش عمل
قامةمواصالت و   39.521  8.354  3.963  3.701  5.680  3.463  8.125  2.071  4.164  ا 
 1.200  -  -  -  -  1.200  -  -  -  حمالت إعالميةنشاطات و 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  مصاريف عضوية
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  موظفينتطوير ال

 40.751  -  1.350  -  -  4.604  34.797  -  -  مصاريف مباشرة أخرى
 265.453  49.047  12.016  37.565  34.205  16.429  70.983  33.306  11.902  المصاريف المباشرة للبرنامج

 10.287  976  5.418  1.714  537  267  1.225  150  -  أخرىع فمنارواتب إداريين و 
 1.000  -  -  -  -  -  -  1.000  -  مصاريف التدقيق

 7.485  4.832  -  1.500  900  -  -  -  253  أخرىرواتب الرقابة والتقييم ومنافع 
 18.772  5.808  5.418  3.214  1.437  267  1.225  1.150  253  مصاريف إدارة البرامج والمنح

 9.600  2.000  3.000  400  -  1.100  1.900  1.200  -  اتإيجار 
 4.031  97  19  663  -  617  1.854  781  -  مياه وكهرباء وتدفئة
 4.631  2.182  29  185  4  455  1.041  735  -  هاتف وبريد وفاكس

 263  -  263  -  -  -  -  -  -  مواصالت
 535  39  53  270  -  -  120  53  -  قرطاسية ومستلزمات مكتبية

 749  35  130  189  -  117  278  -  -   مصاريف ضيافة
 -  - - - - -  -  -  -  -  -  مصاريف الدعاية
 422  279  31  30  -  31  -  51  -  مصاريف بنكية

 20.231  4.632  3.525  1.737  4  2.320  5.193  2.820  -  مصاريف إدارية أخرى
 417.802  92.123  39.871  54.321  42.293  31.016 ذ 92.284  52.439  13.455  المجموع
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  دوالر أمريكي 5.201 خالل السنة PAACو  UNDPالمحملة على المشروع مصاريف بلغت. PAACو UNDP وهما اثنينتم تمويل مشروع "اليوم العالمي ضد الفساد" بشكل مشترك من قبل مانحين  *
 على التوالي. ،دوالر أمريكي 11.690دوالر أمريكي و 57.640 خالل السنة ما قيمته PAACو  UNDPعلى المحملة مصاريفكما بلغ إجمالي ال على التوالي. دوالر أمريكي، 2.570و

 

  

 المجموع الجزئي

 NRO  MFAI  

سكرتاريا حقوق 
االنسان والقانون 
  DFID  القنصلية األمريكية  PACC*  الدولي اإلنساني

UNDP and 
*PAAC 

 

   

  الدعم العام الرئيسي   
االستراتيجية الوطنية 

  ربة الفسادلمحا
 في مراكز نساء

  تجاوب  قيادية
اليوم العالمي ضد 

  الفساد
مجموع مصاريف المشاريع 

2014 ¤  
مجموع مصاريف 

 2013المشاريع 
 أمريكيدوالر   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 256.516  237.127  -  27.045  1.952  2.478  24.104  26.326  41.876  113.346  برامجموظفي الرواتب 
 78.671  136.663  -  59.180  100  -  1.261  4.604  9.836  61.682  مدربين و استشاريين في مجال البحو 

 -  42.000  -  -  -  -  18.000  -  -  24.000  استطالع الرأي العام
قامة سفر صاريفم  9.535  1.165  -  -  -  -  -  75  275  815  وا 

 59.995  53.344  -  2.063  300  -  20.037  713  1.542  28.689   مصاريف منسقي المشاريع
 1.103  1.500  -  -  -  400  -  250  250  600  تدريب متطوعين ومصاريف أخرى

 73.408  27.801  -  2.876  161  1.730  2.023  1.936  2.645  16.430  معلومات و منشورات
 100.206  113.301  -  35.440  2.732  1.312  5.545  5.399  11.108  51.765  ورش عمل  وتدريب

قامة  79.665  97.401  1.271  29.457  1.491  1.111  3.312  7.383  13.855  39.521  مواصالت وا 
 14.340  33.092  6.500  -  23.059  -  -  841  1.492  1.200  حمالت إعالميةنشاطات و 

 500  300  -  -  -  -  -  -  300  -  مصاريف عضوية
 1.000  3.101  -  -  -  -  3.101  -  -  -  تطوير الموظفين

 67.686  56.985  -  11.861  4.373  -  -  -  -  40.751  مصاريف مباشرة أخرى
 486.109  566.653  7.771  140.877  32.216  4.553  53.279  21.201  41.303  265.453  المصاريف المباشرة للبرنامج

 102.327  102.787  -  8.967  50  -  6.478  29.473  47.532  10.287  أخرىرواتب إداريين ومنافع 
 6.000  6،000  -  500  -  -  1.500  1.500  1.500  1.000  مصاريف التدقيق

 15.358  31.334  -  1.429  -  1.762  4.210  7.213  9.235  7.485  رواتب الرقابة والتقييم ومنافع أخرى
 123.685  140.121  -  10.896  50  1.762  12.188  38.186  58.267  18.772  مصاريف إدارة البرامج والمنح

 25.500  25.500  -  6.200  100  -  3.500  3.000  3.100  9.600  اتإيجار 
 15.580  15.415  -  2.001  29  -  2.367  3.011  3.976  4.031  مياه وكهرباء وتدفئة
 8.105  7.126  -  750  49  90  914  190  502  4.631  هاتف وبريد وفاكس

 6.338  5.342  -  490  -  77  1.210  1.255  2.047  263  مواصالت
 2.753  3.407  -  182  -  -  893  910  887  535  سية ومستلزمات مكتبيةقرطا 

 1.980  1.409  -  1  145  160  240  1  113  749   مصاريف ضيافة
 86  1.492  -  -  -  -  1.017  -  475  -  مصاريف الدعاية
 9.125  933  -  97  -  -  172  140  102  422  مصاريف بنكية

 69.467  60.624  -  9.721  323  327  10.313  8.507  11.202  20.231  إدارية أخرىمصاريف 
 935.777  1.004.525  7.771  188.539  34.541  9.120  99.884  94.220  152.648  417.802  المجموع
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 عامةمصاريف إدارية و  .12
 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  25.000 رواتب ومنافع اإلدارة
 25.000  - 

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

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

 

 2014  2013 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 25.000  - منح غير مقيدة
    تعويضات ومنافع اإلدارة العليا

 48.817  58.780 جلمنافع قصيرة األ
 4.100  4.560 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 ل دوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

 إدارة المخاطر .15
 مخاطر التغير في أسعار الفائدة

 الخاضعةو  لدى البنوك الودائع قصيرة األجل تغيرات في أسعار الفائدة علىال نتيجة مخاطر أسعار الفائدةل مفتاحتتعرض 
 .ةسعار فوائد متغير أل

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

 أدناه:
سعر في  الزيادة   

  الفائدة
قائمة األثر على 

 النشاطات 
 دوالر أمريكي  أساسنقطة    

2014       
 806  20+   دوالر أمريكي 

      

2013      
 645  20+   دوالر أمريكي 
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 مخاطر السيولة
ة التزاماتهتتا قصتتيرة تعمتتل مفتتتاح علتتى إدارة مختتاطر الستتيولة وذلتتك عتتن طريتتق التأكتتد متتن تتتوفر األرصتتدة النقديتتة متتن أجتتل مالئمتت

 يتم تمويل نشاطات مفتاح من قبل عدة مانحين. األجل وتمويل نشاطاتها التشغيلية.
 خالل فترة تقل عن ثالثة شهور. مفتاح الماليةتستحق معظم مطلوبات 

 مخاطر العمالت األجنبية
لديها. وذلك عن  النقدية ت والمطلوباتمدى تعرض مفتاح لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن الموجودا التالييبين الجدول 

لة في أسعار صرف نتيجة للتغيرات الممكنة المعقو النشاطات والتغير في صافي الموجودات حساسية قائمة طريق قياس مدى 
إن أثر النقص المتوقع في أسعار الصرف ، 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 
 دوالر أمريكي  %  

2014     
 (46.166)  20+  وحدة النقد األوروبي
 -  20+  الشيقل اإلسرائيلي
 7.814  20+  الجنيه البريطاني

     
2013     

 18.912  20+  وحدة النقد األوروبي
 (2.156)  20+  الشيقل اإلسرائيلي
 7.736  20+  الجنيه البريطاني
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يزيد من خطر ممارسة  أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة جميع مفتاحتمارس 
 .هائسلبًا على أداذلك  ها وقد يؤثرألنشطت مفتاح


