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 2020مؤسسة ابن رشد  ل التقرير المالي  

 

 .فيما يلي القيم المأخوذة من العام السابق بين قوسين للمقارنة

 

هو  لزيادة الكبيرة السسبب الرئيسي ليورو(.  7314.85يورو )  13.986,42بأصول متداولة قدرها  2020 انتهى عام

منح خاصة  اما السبب الثاني فهو حصول المؤسسة على إلى العام المقبل،  2020 ة ابن رشد لعامجائزمنح تأجيل حفل 

  31ى نصرف منها الكثير حت، لم  19، ولكن بسبب فيروس كوفيد  2020في عام  اتلقيناهتي بمهرجان زيت وزعتر، ال

 .2020ديسمبر 

 

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

 .االستمرار في متابعة أهدافنا بنجاح
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 :األعضاء إحصائيات

 ( أعضاء في جميع أنحاء العالم. 2019في نهاية  105) 103ابن رشد مؤسسة ، كان لدى 2020ديسمبر  31في 

 

كانت هذه هي السنة الثانية على   ٪(.17-) 2950إلى  3555في نفس الفترة، انخفض الدخل من رسوم العضوية: من 

، عضاءلكثير من االشاق والوضع المالي ال Covid 19 أهمها  لذلك،التوالي التي تنخفض فيها اإليرادات. هناك عدة أسباب 

 .تذكير األعضاء بشكل كاٍف لدفع رسوم العضوية 2020وألسباب تتعلق بالوقت لم يكن من الممكن في عام 

  رسوم العضوية.إيرادات ولتحقيق نمو متجدد في  2021في عام هذا الوضع  تغييرسنبذل قصارى جهدنا ل

 
 

 عدد األعضاء مكان النشوء
Palestine 42 

Germany 21 

Syria 20 

Lebanon 5 

Jordan 3 

Egypt 2 

Iraq 2 

Tunisia 2 

UK 2 

Bosnia 1 

Sudan 1 

Libya 1 

France 1 

 103 العدد الكامل 

 

 
 

 

42

21

20

5

3
2

2

2
2 1 11 1

عدد االعضاء حسب بلد النشوء

Palestine Germany Syria Lebanon Jordan Egypt Iraq

Tunisia UK Bosnia Sudan Libya France

31.12.2020بلد اإلقامة   عدد األعضاء 
Germany 64 

Palestine 24 

United States 3 

France 2 

Jordan 2 

Egypt 1 

Switzerland 1 

Iraq 1 

Tunisia 1 

Poland 1 

Saudi Arabia 1 

Belgium 1 

Lebanon 1 

 103 العدد الكامل 
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 :الجمعية نفقات

 

ابن رشد  ةجائزمنح اضطررنا إلى تأجيل حفل  Covid 19بسبب   :بشكل كبير 2020تم تخفيض نفقاتنا في عام 

ر مع المعهد  ياألحداث األخرى مثل المحاضرات وما شابه ذلك. فقط في يناير تمكنا من تنظيم حدث كب ومعظم

باقي السنة  في سنوات من الثورة التونسية،  9بمناسبة حلول يوم احتفال األلماني المغاربي للثقافة واإلعالم 

فعالياته  بعض   وعقد 2020مشروع "مهرجان زيت وزعتر للفنون والثقافة الفلسطينية" الذي تم إعداده خالل عام 

 .2020نوفمبر وديسمبر من عام في 

 

 :بين قوسين( 2019مجاالت التالية )قيم العام السابق في ال 2020يمكن تخصيص نفقاتنا لعام 

 

   (2.612,06)  1.074,79  األعضاء التواصل معاإلدارة / االتصاالت /  •

 (7.043,06)   0,00 جائزة ابن رشد •

 (94 ,3.123)   1.164,88  لفلسفةا وديوانابن رشد محاضرات  •

 (0,00)   3.980,42 مهرجان زيت وزعترمشاريع مثل  •

 (12.779,46)  6.220,09 نفقاتإجمالي ال

 

 
 

  2020مساعدين في عام لم يتم توظيف أقل بكثير مما كانت عليه في العام السابق، ألنه  2020كانت نفقات اإلدارة في عام 

)المؤسسة عليها ارسال تقرير   مستشار ضرائب 2020نكلف في قلة األحداث. باإلضافة إلى ذلك، لم لتوفير المال ول

 . لمؤسسة الضرائب مرة كل ثالثة سنين(

 

ابن صفحة يورو. يتم تغطية جميع نفقات  0 في هذا المجال ، كانت النفقات 2020في عام ة ابن رشد جائزتسليم دم نظًرا لع

اإلدارة.من نفقات أو الخادم إلرسال رسائل البريد اإللكتروني الجماعية في األنترنت رشد   

 

1075; 17%

0; 0%

1165; 19%

3980; …

€20206220.09نفقات المؤسسة 

اإلدارة والتواصل

جائزة ابن رشد
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حلقة نقاش واحتفال بالذكرى التاسعة للثورة سفة وحدث أكبر مع لديوان الفحدث واحد ل، كان لدينا فقط 2020في عام 

 التونسية.

 

من  من خالل منح  هايتم تغطية معظمفمشروع ابن رشد "مهرجان زيت وزعتر للفنون والثقافة الفلسطينية"، نفقات  بالنسبة ل

 .هذا المشروعوالتبرعات الخاصة بمؤسسات 

 

 :دخل الجمعية

 

 :بين قوسين( في الفئات التالية 2019بق )قيم العام السا  2020لعام الدخل يمكن تصنيف 

 

 ( 3555.00) 2950.00 رسوم العضوية  •

 ( 3241.10) 4401.75 التبرعات المستلمة  •

 ( 0.00) 5360.51 محاضراتال /اريع المنح المرتبطة بالمش •

 ( 0.00) 149.40 دخل آخر  •

 ( 6796.10) 12891.66 إجمالي اإليرادات  

 

 

 
 

 Covidأقل مرة أخرى مما كانت عليه في العام السابق. قد يكون هذا بسبب   2020كانت مدفوعات رسوم العضوية في عام 

 أو ألننا لم نذكر األعضاء بشكل كاٍف لدفع مستحقاتهم.  19

 

بتبرعات  جميع األعضاء الذين يدعمون عمل الجمعية ليس فقط برسوم عضويتهم ولكن هنا بالخاص . نود أن نشكر 

 ! بفضلكم صار الكثير ممكنا !كمشكرا جزيال ليورو سنويًا.  200و  100بين ما يدفعه هذه األعضاء تتراوح . إضافية

 

بين التبرعات التي تم تلقيها   معظم التبرعات الواردة كانت تبرعات من األعضاء لتنفيذ محاضرات ومشاريع محددة. ومن

سنوات من   9يورو تبرعات للمحاضرات ) 190يورو تبرعات عامة للجمعية، و  828.75يورو، كانت   4401.75والبالغة 

 يورو لتنفيذ مهرجان زيت وزعتر.  3413حدث ثورة تون( و 

 

من   ةتأمين منحبمنح مؤسسية لتنفيذ مهرجان زيت وزعتر. نحن فخورون جدًا بأننا نجحنا حصلنا على باإلضافة إلى ذلك، 

والباقي سوف نحصل عليه   2020دوالر منها في  5000أول استالم دوالر ، وقد تم بالفعل  6000بقيمة  مؤسسة القطان

 1162 استالم)تم  egegnungStiftung Bيورو من مؤسسة  1660يضاف إلى ذلك  حسب التكاليف النهائية للمهرجان.

2950; 23%
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يورو12891.66: 2020دخل مؤسسة ابن رشد لعام 

رسوم العضوية

تبرعات

دعم من المؤسسات
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الممولة من الحكومة  Engagemant Global مؤسسة  يورو من 1984( و 2021والباقي في  2020في يورو منها 

 وبالتالي لم يتم تضمينها في األرقام المذكورة أعاله. 2021، والتي تم دفعها في بداية عام األلمانية

 

مؤسسة ابن رشد  مشروع في تاريخلتمويل خارجي قمنا بتنظيمه بأكبر  أكبر حدثكبير إلى حد مهرجان زيت وزعتر يعد 

 عاًما.  22الذي يبلغ 

 

التي    2019عام في ( جامعة )طالبالمساعدين تكاليف الموظفين رسوم حكومية بسبب  يورو هو  149الدخل اآلخر البالغ 

 .2020الى المؤسسة في عام   أرجعتتم دفعها اكثر من المفروض والتي 

 

قام العديد  العام الذي  أقل مما كانت عليه في العام السابق،  2019رسوم العضوية في عام دخل المؤسسة من كان  قعناتوكما 

 .  لعدة سنين مستحقةال رسوم العضويةمن األعضاء بسداد 

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

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

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

 
 

 2020ديسمبر  31األصول المتداولة / السيولة كما في 

 

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

 بين قوسين أدناه. للسنة السابقة أرقام الحسابات تجدون 

 

 

 31.12.2019     غ المبل 31.12.2019  المبلغ رقم الحساب 

 (€ 1,00) € 1509,59 صندوق النقود العام  (1000) 0921

0945 (1200) Volksbank Giro 00 12476,83 € (7313,75 €) 

0950 (1210) PayPal 0,00 € (0,10 €) 

 (€ 314,85 7) € 986,42 13 األصول المتداولة 

 

 * ربحيورو   6671,57 الربح / الخسارة 

 

 

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

  12مقارنة بما كان عليه قبل  2020في نهاية عام اكثر يعني هذا المصطلح أنه كان لدينا أموال  للمؤسسةفي التقرير المالي 

 شهًرا. 

 .ألهداف المؤسسةإنفاقها بالعكس علينا غير الهادفة للربح ملزمة بعدم جمع األموال، ومؤسسة ال

حجوزة  ال تزال ممن مؤسسات مخصصة  منحيورو  4000الي هناك حو يورو 13986.42من األصول الحالية البالغة 

لألحداث في سياق مهرجان زيت وزعتر )في نهاية المشروع يوجد حساب تفصيلي(. لذلك هذا المال غير متوفر للنفقات  

 .حيث أن استالمها كان مشروطا بنفقات مخصصة للمهرجان األخرى

 

،  2020في عام  Covid 19تنفيذ سوى عدد قليل من األنشطة بسبب في التقرير السنوي، لم نتمكن من  تم التوضيحكما 

بعد نهاية جائحة  2021/22في وتمكننا من حفظ األموال لمنح جائزو ابن رشد القادمة بحيث كانت النفقات منخفضة 

 .  Covid 19الكورونا 


