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 2019التقرير المالي مؤسسة ابن رشد  

 

 .فيما يلي القيم المأخوذة من العام السابق بين قوسين للمقارنة

 

إلى نفقات  فيها يورو(. ويعزى االنخفاض الكبير  13298.21يورو ) 7314.85بأصول متداولة قدرها 2019 انتهى عام 

 .جائزة ابن رشد في هذا العاممنح 

 

نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر جميع المتبرعين على كرمهم، ونحن نعتمد على تبرعاتكم في المستقبل حتى نتمكن من 

 .احاالستمرار في متابعة أهدافنا بنج

 

 

 

 جدول المحتويات 
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 :األعضاء إحصائيات

 ( أعضاء في جميع أنحاء العالم. 2018في نهاية  104) 105ابن رشد مؤسسة ، كان لدى 2019ديسمبر  31في 

 

٪(. نظًرا ألن بعض األعضاء دفعوا  22-) 3555إلى  4577في نفس الفترة، انخفض الدخل من رسوم العضوية: من 

الدخل من رسوم  أعلى من المتوسط، وكان  2018 ولذالك كان عام ، 2018في  2017و  2018مستحقاتهم عن عامي 

  .2017عام ل الدخل من رسوم العضويةمشابها ب 2019العضوية 

 

 :نفقات الجمعية

 

 

 :بين قوسين( 2018للمجاالت التالية )قيم العام السابق  2019يمكن تخصيص نفقاتنا لعام 

 

 (1،204.99)  2،612.06  األعضاء التواصل معاإلدارة / االتصاالت /  •

 (372.00)   7،043.06 جائزة ابن رشد •

  (5،691.10)   3،123.94  لفلسفةا وديوانابن رشد محاضرات  •

 (4،545.19)   0.00 مهرجان زيت وزعترمشاريع مثل  •

 (11،866.37)  12،779.46 نفقاتإجمالي ال

 

 
 

 

 

تكليف مستشار ضريبي بإعداد  -1مما كانت عليه في العام السابق لألسباب التالية:  2019كانت نفقات اإلدارة أعلى في عام 

تصنيف المؤسسة حسابات السنوات الثالث الماضية وتقديم اإلقرارات الضريبية إلى مكتب الضرائب من أجل تأمين 

2612; 20%

7043; 55%

3124; 25%

€ 201912.774,06نفقات المؤسسة 

اإلدارة والتواصل

جائزة ابن رشد

محاضرات ابن رشد

المشاريع
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 تم تعيين طالبحيث في مجال مسك الدفاتر واإلدارة،  -2. (لتكاليف سنويًاال يتم تكبد هذه ا)  مرة أخرى ةغير ربحيكمؤسسة 

 .للمساعدة لعدة أسابيعجامعة 

 

، لكنها تقع ضمن النطاق 2019، زادت النفقات بشكل طبيعي في عام 2018قم بتسليم جائزة ابن رشد في عام نظًرا ألننا لم ن 

 .ة ابن رشدجائزتسليم المعتاد ل

 

 يورو.  3،124بنفقات قدرها (، سنويمحاضرات أو أحداث مماثلة )انظر التقرير ال 9تم عقد  2019في عام 

 . نشر فكرة المؤسسة في نطاق اوسعفي السنوات األخيرة، ساهمت المحاضرات أيًضا في جذب األعضاء و

 2582بمقدار )تبرعات لمحاضرات تم استالمها خصيًصا لهذه االتي تبرعات الهذه النفقات من خالل معظم تم تغطية 

 .(يورو

 

 :دخل الجمعية

 

 :بين قوسين( في الفئات التالية 2018)قيم العام السابق   2019لعام الدخل يمكن تصنيف 

 

 (4577.00)  3555.00 رسوم العضوية  •

 (3449.00)  3241.10 التبرعات المستلمة  •

  (305.23-)  0.00  محاضراتال /اريع المنح المرتبطة بالمش •

 (0.00)  000.  دخل آخر  •

 (7720.77)  6796.10 إجمالي اإليرادات  

 

 

 

 

 

 

3555; 52%
3241; 48%

0%

€6796,10: 2019دخل مؤسسة ابن رشد لعام 

رسوم العضوية

تبرعات

دعم من المؤسسات
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قام العديد من  العام الذي أقل مما كانت عليه في العام السابق،   2019كانت مدفوعات رسوم العضوية في عام  توقعناكما 

 .  لعدة سنين مستحقةال  رسوم العضويةاألعضاء بسداد 

نها  رسوم العضوية تبرع إضافي. نود أن نشكر يضيفون الى عددًا قليالً جدًا من األعضاء الجدد نجد أيضا ان   لألسف

ما يدفعه تتراوح . إضافيةبتبرعات جميع األعضاء الذين يدعمون عمل الجمعية ليس فقط برسوم عضويتهم ولكن بالخاص 

 !مكشكرا جزيال ليورو سنويًا.  200و  100بين هذه األعضاء 

 

 معظم التبرعات التي تم تلقيها كانت تبرعات من األعضاء إللقاء محاضرات محددة. 

بشكل عام، كانت القيمة أقل مما كانت عليه في العام السابق. نأمل في الحصول على تبرعات سخية من أعضائنا وأصدقائنا 

 .في الجمعية مرة أخرى في السنوات القادمة

 

 .خاص بالمشاريع ودخلأ، لذلك لم يكن هناك نفقات  2019لم تكن هناك مشاريع كبرى إضافية في عام 
 

 2019ديسمبر  31األصول المتداولة / السيولة كما في 

 

 . MGVO عبر االنترنت المؤسسات حسابات إلى برنامج إدارة ال، قمنا بتحويل 2019ام في ع

 ين قوسين أدناه. بللسنة السابقة أرقام الحسابات تجدون 

تقليل عدد الحسابات وسجالت النقد إلى حساب جاري  2019، قررنا في عام  MGVOتحويل الحاسبات الى برنامج بعد 

 واحد وسجل نقدي واحد.  

يناير  4في  Giro 00 وتم تحويل الرصيد إلى حساب  ،وفقًا لذلك 03إلى  01من  )البنكية( تم إغالق الحسابات الجارية

2019. 

 

 

 31.12.2018 المبلغ 31.12.2019 المبلغ رقم الحساب 

 (€ 0,00) € 1,00 صندوق النقود العام (1000) 0921

 (€ 0,00) القه تم اغ صندوق النقود للمحاضرات  (1001)         

         (1003) Kasse Projekte  (€ 0,00) تم اغالقه 

0945 (1200) Volksbank Giro 00 7313,75 € (9570,09 €) 

0946 (1201) Volksbank Giro 01  (€ 3424,94) تم اغالقه 

         (1202) Volksbank Giro 02  (€ 0,0) تم اغالقه 

0948 (1203) Volksbank Giro 03  (€ 303,18) تم اغالقه 

0950 (1210) PayPal 0,10 € 0,0€ 

 (€ 13298,21) € 7.314,85 األصول المتداولة 

 

 * يورو خسارة  5983.36 الربح / الخسارة 

 

 

 مصطلح الربح والخسارة هو مصطلح محاسبي تم تطويره للشركات الهادفة إلى الربح. 

 12مقارنة بما كان عليه قبل  2019يعني هذا المصطلح أنه كان لدينا أموال أقل في نهاية عام  للمؤسسةفي التقرير المالي 

 شهًرا. 

 .ألهداف المؤسسةإنفاقها بالعكس علينا لربح ملزمة بعدم جمع األموال، وغير الهادفة لمؤسسة ال

. هذا مبلغ جيد ويمكن استخدامه لألنشطة في  2019يورو في نهاية عام  7،314الشيء المهم هو األصول الحالية البالغة 

 .2020عام 


