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ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 .1ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 ﺍﻻﺳﻢ :ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ. ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.846502-7210 :§1 - Föreningens namn och registreringsnummer
- Namn: Det Skandinaviska Trossamfundet I Sverige (WAKF ).
- WAKF registreringsnummer: 846502-7210.
 .2ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﻳﻨﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺷﻌﺒﻲ ﻭﻣﺴﺠﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻊﺍﻟﻌﺎﻡ.
 ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻷﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻷﻱ ﺣﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺏ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﻋﻤﻼً.
 ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ.§2 – Definition
- WAKF är en religiös, kulturell folkförsamling, registrerad som ideel förening.
- Den är en självständig, politiskt obunden och följer Ahl Al-sunnah Waljamaah uppfattningar.
Förenigen samarbetar med alla myndigheter och institutioner enligt de traditioner som inte
strider mot svenska lagar
 .3ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ
 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ. ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ. ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻸﺳﺮﺓ. ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﻢ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﻭﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ. ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ. ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.§3 – Ändamål
- Att bevara, främja och förstärka den islamiska identiteten.
- Att öka kunskaper om islam.
- Att främja social gemenskap.
- Att stödja familjer.
- Att stödja ungdomar.
- Att bemöta och korrigera felaktiga uppgifterna om islam och muslimer
- Att bekämpa den ökande intolerans, rasism och islamfobi.
- Att hjälpa till en positiv integration.
- Att stödja humanitära frågor.
 .4ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻲ :ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ.§4 - Beslutande organ
- Föreningens beslutande organ är föreningsstämman (årsmötet), extra årsmöte och styrelsen.

 ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ.5
. ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ§5 – Firmateckning
- Föreningens firmatecknas av ordförande.

 ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.6
. ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ31  ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ1  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ﻣﻦ-

§6 – Räkneskapsår
- Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.7
 ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﺸﻮﺏ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﻱ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺗﺒﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
. ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ§7 - Stadgetolkning
- Uppstår tvekan om tolkning av dess stadgar hänskjuts frågan till nästkommande
föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
- Dessa stadgar godkännes på arabiska och svenska och kan vid behov tolkas till olika språk.
: ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.8
 ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ.ﻟﻸﻋﻀﺎء
. ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ%80 ( ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ9) ( ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ3)  ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ,(2)  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ،(1)  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻓﻲ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻋﻀﻮ100  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﻋﻦ,ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
. ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ6  ﻭ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﺎﺩﻱ، ﻧﺎﻓﺬﺍ ً ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
§8 – Stadgeändring
- Dessa stadgar kan bara ändras på föreningsstämman (årsmötet). Då stadgeändring ska ske
måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.
- För att vara giltig måste ändringen antas med tvåtredjedelar av antalet närvarande
röstberättigade medlemmar.
Ändring av följande paragraf, föreningens namn (§1), form (§2), ändamål (§3), stadgeändringar (§8)
och upplösning (§9) kräver att minst 80% av antalet närvarande röstberättigade medlemmar bifaller
förslaget, dock minst ett hundra medlemmar. För att vara giltigt måste beslutet fattas på två på
varandra sammanträden med minst 6 månader emellan, varav minst ett är ordinarie.
: ﺣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ.9
 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻮﻝ، ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ
. ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﺘﻔﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻊ،( ﻋﻨﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺴﺪﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭﻻً )ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ. ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ،ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻗﻒ
§9 – Upplösning av WAKF
- Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på föreningsstämman (årsmötet).
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
- Krav som finns under paragraf 8 måste uppfylas för att beslutet skall vara giltigt.
- Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till
verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på den sista
föreningsstämman.

ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﻀﺎء
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
 ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ.10
 ﻭﻗﺒﻞ ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ، ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻧﻈﻤﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ
. ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﻄﻴﺎ ً ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ§10 - Medlemskap och medlemsavgift
- Medlem i föreningen är en person som är bosatt i Skandinavien, följer islam enligt Ahl AlSunnah Wal jamma uppfattning, accepterar och följer föreningens stadgar, samt vill verka för
föreningens ändamål.
- Medlem skall lämna en skriftlig medlemsansökan till styrelsen och betalar sina
medlemsavgifter.
 ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ.11
. ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻣﺎ ﺧﻄﻴﺎ ً ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ. ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ§11 - Medlems utträde
- Medlem som vill utträda ur föreningen skall lämna en skriftlig anmäla till styrelsen.
- Utträdet ur föreningen blir aktuell först efter en månad.
 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ.12
: ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.ً  ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺪﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻪ ﺧﻄﻴﺎo
: ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ، ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﺎء ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺿﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪo
.ً  ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﺗﺤﺬﻳﺮﺍ
. ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ
. ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ً
. ﻳﻮﻣﺎ ﻻﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ14  ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻧﺎﻓﺬﺍ ً ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻬﻠﺔ. ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ. ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﻄﻴﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻳﺤﻖ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ§ 12 – Medlemsuteslutning
- Styrelsen har rätt att utesluta en medlem vid följande fall:
o Medlem som inte har betalat medlemsavgifter i ett år trotts en skriftlig påminnelse från
styrelsen.
o Medlem som bryter mot stadgan, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen,
verksamhet eller ändamål. Denna medlem kan tilldelas:
 En varning
 En tidsbegränsad uteslutning som mest omfattar tre månader från beslutsdagen
 Vid allvarliga fall uteslutas medlemmen av föreningen direkt.
- Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar fått tillfälle att
yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
- Beslutet om uteslutning, motivering samt möjlighet till överklagan skall inom en vecka
skriftligen tilldelas den berörde.
- Överklagande sker till årsmöte
- Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

 .13ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﻀﺎء
 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ. ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ "."17 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ.§13 - Medlems rättigheter och skyldigheter
- Medlem har rätt att delta i verksamhet och sammankomster som anordnas för medlemmarna.
- Valbarhet, rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet behandlas under § 17.
- Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens beslutande organ.
- Medlem skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
FÖRENINGSSTÄMMAN (ÅRSMÖTET), INFORMATIONSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
 .14ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ،ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ،ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ "" 10
 ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
 ﻳﺤﻖ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
 ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻄﻴﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  3ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
§14 – Definition, tid, plats
- Föreningsstämman (årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ och består av alla
registrerade medlemmar som uppfyller villkor enligt § 10
- Ordinarie Föreningsstämma hålls i mars månad vart annat år ( udda år). Styrelsen bestämmer
om tid och plats.
- Styrelsen och valberedningen har rätt att inbjuda några erfarna och kompetenta individer som
tros kunna tillföra föreningsstämma med vettiga förslag. De har rätt att delta i diskussioner men
har ingen rösträtt.
- Alla medlemmar liksom styrelseledamöter har rätt att lägga fram förslag att behandlas vid
årsmötet.
- Förslag som önskas behandlas under föreningsstämman skall vara valberedningskommittén
tillhanda senast tre veckor före mötet. Valberedningskommittén bör diskutera dessa förslag
med styrelsen innan de lämnas vidare till föreningsstämman.
 .15ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ:
 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ،ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ. ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺧﻄﻴﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ. ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺣﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥﻳﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ .
§15 – Kallelse
- Kallelse till föreningsstämma skall ske senast sex veckor före ordinarie stämma.
- Alla medlemmar skall kallas till möte. Kallelse skall ske skriftligt.

-

-

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt en lista på
kandidater till föreningens stadgarförskrivna positioner skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
 ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.16
: ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ.1
. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻟﻪ.2
. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﺪﻗﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ ﻭﻋﺎﺩﻳﻦ ﻟﻼﺻﻮﺍﺕ.3
. ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻬﺎ.4
. ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.5
. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.6
. ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.7
. ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.8
. ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ.9
. ﺑﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ.10
. ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.11
. ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.12
. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.13
 ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ.14
. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.15
. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.16
. ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ.17

§16 - Ärenden vid Föreningsstämman:
- Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande och mötets sekreterare
3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av röstlängd för mötet
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelse
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Valberedningssammanställning
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedare
16. Diskussion av övriga frågor
17. Mötets avslutande
 ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.17
.( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ10)  ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﺫﺍ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺳﻨﺔ، ﻋﺎﻣﺎ18 ( ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ10)  ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ.ﻛﺎﻣﻠﺔ
. ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ً ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻺﺩﺭﺍﺓ ﺇﺫﺍ-

 ﺳﻨﺔ18 ﺑﻠﻎ
.( ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ10) ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
.ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ً ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
.ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ

o
o
o
o

§17 – Valbarhet, rösträtt samt yttranderätt på årsmötet
- Alla medlemmar som har uppfyllt krav enligt §10 har yttranderätt på mötet.
- Medlem som har uppfyllt krav enligt §10 i minst ett år har rösträtt på möte.
- Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
- Valbar till styrelsen är en medlem som:
o Har fyllt 18 år
o Har uppfyllt krav enligt §10 i minst två år
o Är praktiserande muslim och har ett gott rykte
o Har varit verksam i någon av WAKF aktiviteter/verksamheter i minst 6 månader:
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.18
 ﻋﻀﻮﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺫﻟﻚ75  ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮﺭ.ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
50  ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻳﺆﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً ﺑﺤﻀﻮﺭ. ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ, ﻋﻀﻮﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
 ﻳﺆﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ً ﺁﺧﺮﺍ ً ﻭ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﻤﻦ، ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ.ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
§18 – Beslutförhet
- Föreningsstämman är beslutsmässig om minst 75 röstberättigade medlemmar är närvarande på
mötet, senast en timme efter mötets öppnande.
- Om föreningsstämman inte blir beslutsmässig skjuts mötet upp automatisk till veckan därpå, på
samma ställe och samma tid, då blir mötet giltigt vid närvaro av minst 50 röstberättigade
medlemmar.
- Om detta inte uppfylles skjuts mötet upp automatisk till veckan därpå på samma ställe och
samma tid, då blir mötet giltigt med de närvarande röstberättigade medlemmarna.
:ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.19
ً
. ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺧﻄﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ، ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.ً ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ
 ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ، ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ
.( 9) ( ﻭ8)  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ§19 - Beslut och omröstning
- Beslut fattas med bifallsrop eller efter omröstning om mötets ordförande begär detta.
- Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, genom relativ majoritet, vilket innebär
att förslag som erhållit högsta antalet röster bifalles.
- Även val avgörs genom relativ majoritet vilket innebär att de som erhållit högsta antalet röster
är valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
- För stadgeändring och upplösning av WAKF gäller särskilda villkor enligt i §8 och §9.
: ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ.20
 ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ.ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻤﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺧﻄﻴﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ

§20 – Informationsmöte
- Styrelsen skall kalla medlemmarna till informationsmöte som skall hållas i mars månad vart
annat år (jämna år). Styrelsen bestämmer om tid och plats.
- Kallelsen med förslag till dagsordning för extra årsmöte skall skickas till medlemmarna senast
två veckor före mötet.
 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.21
. ﻳﺤﻖ ﻟﻺﺩﺭﺍﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻁﺎﺭﺉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺧﻄﻴﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
 ﺍﻹﺩﺭﺍﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻁﺎﺭﺉ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻤﺴﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ.ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
.ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ،  ﻳﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ14  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ. ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻳﺤﻖ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ. ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻘﻂ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ.( ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ19) ( ﻭ18)( ﻭ17) ( ﻭ14)  ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ§21 - Extra årsmöte
- Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Kallelsen med förslag till dagsordning för
extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet.
- Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 50 medlemmar av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
- När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte
att hållas inom två månader från erhållen begäran.
- Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen
utlysa sådant möte och skicka kallelsen.
- På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
- Såvida dessa stadgar ej föreskriver annat gäller bestämmelserna § 14, § 17, § 18 och § 19 även
för extra mötet.

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
VALBEREDNINGEN
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.22
. ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ.( ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ10)  ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ. ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ( ﺃﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ3  ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ )ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ. ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ§22 - Sammansättning
- Valberedningen består av fem medlemmar som väljs vart annat år vid ordinarie
föreningsstämman.
- Valbar är en medlem som har uppfyllt krav enligt §10 i minst ett år.
- En styrelsemedlem är inte valbar till valberedningen.
- Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.
- Beslut fattas genom enkel majoritet.

 ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ.23
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ، ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
.  ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ4  ﺇﺣﺼﺎء ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.15 ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﻋﻀﺎء ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ
. ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ، ﺗﺸﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻁ ﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
§23 – Rättigheter och åligganden
- Valberedningen skall ta emot förslag på personer till föreningens stadgarförskrivna positioner.
Förslag på personer till föreningens stadgarförskrivna positioner tas emot senast fyra veckor
före årsmötet
- Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet inventera medlemmarnas rösträtt och
valbarhet
- Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet ta fram en lista på kandidater för
föreningens stadgarförskrivna positioner. Listan skall vara tillgänglig till all medlemmar enligt
det som anges i kallelsen enligt § 15
- Övervakar valprocessen allt från inbjudningar och fram till slutet av årsstämman och
utfärdande av protokollet.
- Medlem av valberedningen har rätt att kandidera till styrelsen om den säger sig upp från
valberedningen senast tre månader före föreningsstämman.
ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻮﻥ
REVISORER
 ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻮﻥ.24
. ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﺪﻗﻘﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻗﻖ ﻋﻀﻮﺍ ً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
§24 - Revision
- Två revisorer väljs vid ordinarie föreningsstämman för granskning av föreningens räkenskaper
och förvaltning.
- Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
- Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
- Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före
årsmötet.

ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ
STYRELSEN
.25ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
 ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭ ﻋﻀﻮﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﻛﻞﺳﻨﺘﻴﻦ.
 ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﺎ ً ﻟﻪ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺍ ً ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ً ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ،ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎءﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
 ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻛﺜﺮﻣﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ. ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻠﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ. ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺣﻀﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ ً .ﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ.
 ﻳﺤﻖ ﻟﻌﻀﻮﻱ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ. ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻋﻀﻮﺍ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﺎﻥﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
 ﻋﻨﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
§25 - Sammansättning
- Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter som väljs vid ordinarie
föreningsstämman vart annat år.
- Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
befattningshavare som behövs.
- En styrelseledamot kan inte utses till ordförande för mer än två gånger i rad.
- Det finns ingen begränsning till hur många gånger man kan bli vald som styrelseledamot.
- Styrelsen skall sammanträda minst en gång per månad.
- Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst tre ordinarie ledamöter
begärt detta.
- Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst fem av dess ledamöter är
närvarande.
- För alla beslut krävs att minst hälften av närvarande styrelseledamöter är ense om beslutet. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
- Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden. Avvikande
mening skall antecknas till protokollet.
- Suppleanter hat rät att närvara vid styrelsemötena men har ingen rösträtt.
- Vid utträde av en ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎء ﺍﻟﻮﻗﻒ
FÖRTROENDERÅDET
 .26ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﻨﺎء ﺍﻟﻮﻗﻒ
 ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ  7ﺍﻟﻰ  12ﻋﻀﻮﺍ ﻭﺗﺘﻢ ﺗﺰﻛﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 -ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻣﻨﺎء ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﺟﺴﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻭﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻢ.

§26 - Förtroenderådet
- Rådet består av personer med expertis inom islamiska aktiviteter i Europa och islamiska
världen.
- Rådet består av 7 till 12 medlemmar som rekommenderas av styrelsen och redovisas i det
första föreningsstämman .
- Förtroenderådet är ett rådgivande organ som stödjer föreningen med sin erfarenhet och sina
råd.
: ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ
.. ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ )ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ( ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.2013  ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ17  ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓSlutliga ord.
Dessa stadgar träder i kraft efter godkännande vid första föreningsstämma.
Undantaget gäller tidsbestämmelser i §17 fram till det första vald styrelse i mars månad 2013

