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 2018 لعام مؤسسة ابن رشد للفكر الحر: التقریر المالي 

 مقدمة:
دعم والبفضل رسوم العضویة والتبرعات ف. ابن رشدلمؤسسة  ناجحةً  سنةً  2018سنة  تكان
 الفلسفة. دیوانجلسات العدید من المحاضرات والمشاریع و تنظیم ، تمكنا منحكوميال

بین موضوعةً تجدون قیم السنة السابقة  ،للمقارنةو. 2018التقریر المالي لعام عرض نفي ما یلي، 
 .قوسین

 €).  18683،24( یورو 13298.21 ھيكانت الموجودات المتداولة ، 2018في نھایة 

"ضوء للمستقبل"، الذي تلقینا من أجلھ ما مجموعھ الكبیر إلى مشروع  االنخفاضسبب یرجع 
نھایة  ، في (BMBF)األلمانيمن وزارة التربیة والبحوثات  ،ة حكومیةفي شكل منح ،یورو 5924.97

 .2018في عام  بأكملھ، ولكن اإلنفاق كان تقریبًا 2017عام 

المزید من قي تلأمل نو ،ھمعلى كرمالمؤسسة  وأصدقاءداعمین الالمؤسسة  أعضاءنشكر جمیع 
 .2019التبرعات الجدیدة في عام 
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 :األعضاءإحصائیات 
 عضًوا حول العالم.) 2017نھایة  120( 104مؤسسة ابن رشد كان لدى  31.12.2018في 

السبب الرئیسي لذلك ھو أنھ بحلول كان و، 2017عام بالمقارنة مع نھایة  األعضاءانخفض عدد 
عضویة نھاء ، كان علینا إورسوم العضویة ةعضویلاستخدام نظام جدید ل، وبعد 2018نھایة عام 

 لمدة عامین أو أكثر.ھم رسوم العضویة فععدم دل ،بعض األعضاء

لدفع  أكثر تنظیًما،بشكل  ،األعضاءتذكیر  استطعناوباستخدام النظام الجدید، ، نفسھا خالل الفترة
 2017یورو في عام  3300من المؤسسة من رسوم العضویة  إیراداترفع  إلى ىأدمما ، الرسوم

 .2018في عام  ٪) 38(+  یورو 4577إلى 

ال فنحن ، 2017و 2018رسوم عضویة  ،2018في عام  ،ادفعو قد األعضاءن بعض ونظًرا إلى أ
 .2019عام  ، فيرسوم العضویة بنفس المقدار إیراداتتكون  أننتوقع 

لمنشأ، حیث أن العدید من قامة وبلد ااإلمكان من یوضح الجدوالن التالیان عدد األعضاء لكل 
 :نشوئھم بلدأعضائنا ال یعیشون في 

النشوء مكان  مكان اإلقامة 31.12.2018  
 % عدد األعضاء البلد  % عدد األعضاء البلد
Germany 73 70%  Palestine 34 33% 
Palestine 18 17%  Germany 26 25% 
Jordan 2 2%  Syria 24 23% 
USA 2 2%  Lebanon 5 5% 
France 2 2%  Egypt 5 5% 
Egypt 2 2%  Jordan 2 2% 
Tunesia 1 1%  Tunisia 1 1% 
Switzerland 1 1%  Sudan 1 1% 
Belgium 1 1%  Bosnia 1 1% 
Poland 1 1%  England 1 1% 
Saudi Arabia 1 1%  Jemen 1 1% 
 Libya 1 1%   104 المجموع

    USA 1 1% 

    Iraq 1 1% 

  104 المجموع    
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 نفقات المؤسسة:
 :في المجاالت التالیةبین قوسین)  2017(قیم عام  2018یمكن تصنیف نفقات المؤسسة في عام 

 رقام بالیورو.كل األ

 )466.95( 1204.99 خدمات األعضاءاإلدارة / االتصاالت /  •
 )5472.85(  372.00 حفل منح جائزة ابن رشد •
 )2111.45( 5691.10 ودیوان الفلسفة محاضرات ابن رشد •
  )4،545.19( 4598.28 صادق جالل العظمحفل ذكرى مشاریع مثل  •

 .)(المشاریع ال تمول من رسوم العضویة ضوء للمستقبلمشروع أو 

   )12596.44(  11866.37 إجمالي اإلنفاق 
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 :ذلك كان. وسبب أعلى مما كانت علیھ في العام السابق 2018كانت نفقات اإلدارة 

  أونالینجدید إدارة نظام البدء في استخدام  -1
فعھا ود ،)Email-Serverف نظام المراسالت (تكالیبفي المؤسسة عضو تبرع  ،سنوات 3في آخر  -2

 .نفقاتتولت الجمعیة ھذا ال 2018ابتداء من عام من حسابھ. 
 .ةتكالیف اإلدار أیضا، زادت فعالیاتلعدد الكبیر من الإلى انظًرا  -3

ضئیلة. في  2018، ظلت نفقات الجوائز في عام 2019 إلى 2018جائزة ابن رشد لعام تأجیل  عم
 .یورو في ھذا المجال 7000نتوقع إنفاق حوالي  2019عام 

المھا (ال تفي وقت قریب من اس األموالن یتم صرف ألمانیا أطلب قانون المؤسسات الخیریة في یت
 عام في، على المحاضرات من األموالالمزید إنفاق  داریةاإلت الھیئة لذلك قرر .ن)یاكثر من سنت

في السنین . لقد كانت المحاضرات مفیدة والضرائبلتجنب اي مشاكل مع وزارة المالیة ، 2018
 .تسلیط المزید من الضوء على المؤسسةو ،في كسب أعضاء جدد ،الماضیة

، وفي نھایة حكومیة منحة٪ عن طریق 100لمستقبل بنسبة لضوء مشروع تمت تغطیة نفقات 
 سوف یبقى للمؤسسة. ،یورو 303بمبلغ المشروع دعم المشروع، نتج عن 
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 :إیرادات المؤسسة
 :الفئات التالیةحسب بین قوسین)  2017( 2018یمكن تصنیف إیراداتنا لعام 

 یورو) 3300 ( 4577 رسوم العضویة  •
 )یورو 5578(  3449 التي تم تلقیھاالعامة التبرعات  •
 یورو) 8137( 250  اریعالمشخاصة بالالمنح  •
 )یورو 250( 0.00 اإلیرادات األخرى •

 )یورو 17016( 8276 إجمالي اإلیرادات

 
 

ھو تحسین مراقبة الزیادة . والسبب في أٌم إیجابيٌّ ومفرحٌ الزیادة في اإلیرادات من رسوم العضویة 
  رسوم العضویة.عضاء بدفع م تذكیر األمدفوعات العضویة، بما في ذلك تحسین نظا

 

محددة. فعالیات إلجراء  ،التبرعات التي تم تلقیھا كانت عبارة عن تبرعات مخصصة من األعضاء
بزیادة  2019بشكل عام ، كانت قیمة التبرعات أقل مما كانت علیھ في العام السابق. نأمل في عام 

 .2019في عام  ةمؤسسالسخیة من أعضائنا وأصدقاء الالتبرعات 
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ل وزارة التربیة والبحث العلمي من قبضوء للمستقبل ، تم تمویل مشروع اریعالمشخصوص في 
)BMBF(،  وبالتالي، فإن 2018وتم تنفیذ المشروع في  2017ولكن حصلنا على الدعم في سنة .

 .2018نفقات المشروع قد تحولت إلى 

 

 31.12.2018كما في  موجوداتال /المتداولةاألصول 
 31.12.2017 31.12.2018 الحساب 

 )€ 2423( €  0 خزینة 1000
 )€ 6621( € 9570 حساب البنك  1200
 )€ 776( € 3424  2حساب البنك  1201
 *) €1239( € 0  3حساب البنك  1202
 )€ (622 € 303  4حساب بنك  1203

 *)€ 18683( € 13298 موجودات مجموع ال

المستقبل الذي حصلنا على  ھو عبارة عن مصاریف مشروع ضوء ویور 5385: الربح / الخسارة
 .2018 عامتكالیفھ  صرفتو، 2017 ، عامتمویلھ

جائزة الما تبقى من : ھذا 1239.43€ بمقدار  2018تم سداد / صرف االلتزامات طویلة األجل في  *
 ). 2012المالیة لرزان زیتونة (الفائزة بجائزة 

. خالل اغیابیًّ تھا وحصلت على جائز، 2012الى برلین عام  لم تتمكن السیدة زیتونة من الوصول
جزاء من مبلغ أرسال إب ،تحت إشراف رزان زیتونة ،المؤسسة تعطاء الجائزة، قامإ العام الذي تال

شراء كتب لمكتبات في المناطق المحررة. ولكن ل ،نیلنشطاء سوری ،عبر الویسترن یونیون ،الجائزة
نا في ). لعدة سنوات، ك2013في سوریا ( زیتونةالسیدة  اختطفت ،بعد حوالي عام من حفل الجائزة

، عندما استولت قوات النظام 2018أمل في اإلفراج عن السیدة زیتونة، لكن في ربیع عام المؤسسة ن
ت الھیئة اإلداریة ، قررلھاالعثور على أي أثر ولم یتم  على المناطق التي اختطفت فیھا السیدة زیتونة،

-Jasminمنظمة یورو ل 1239.43والبالغة یة (ملكیة السیدة زیتونة) لتبرع بأموال الجائزة المتبقا
Hilfe eV   وھي منظمة غیر ربحیة مسجلة في ألمانیا، تھتم بشكل خاص باألطفال في مخیمات

معسكرات تضم حوالي  6الالجئین السوریین في البقاع في لبنان. تدعم الجمعیة حالیًا ما مجموعھ 
للتعلیم (الكتب دفعناھا لھم طفال. أكد لنا النادي إنفاق األموال التي معظمھم من األ - اشخصً  2700

 .قدر المستطاع ،السیدة زیتونةحسب رغبة ورواتب المعلمین). نحن مقتنعون بأننا تصرفنا 
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