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 .1إلاسم واملقر
إسم الجمعية "الرابطة إلاسالمية في شفيرين" ومقرها مدينة شفيرين .وسيضاف إلى إلاسم "جمعية مسجلة" بعد إدراجها
سجل الجمعيات (في املحكمة إلادراية).
 .2ألاهداف واملهمات
تعتبر الجمعية بأن مهمتها هي إنشاء ألاسس املبنية على أرضية الدستور التي ستمكن من التأسيس ملجتمع إسالمي مستدام
ً
ً
ً
كي تستطيع مساعدة املسلمين املقيمين هنا في جميع شؤونهم العقائديةً ،
دينيا وروحيا واجتماعيا ثقافيا.
الرابطة إلاسالمية تأخذ على عاتقها إقامة مسجد يقوم بجانب دوره الديني الرئيس باإلضافة على أن يكون ملتقى لحوار
ألاديان واملجتعمات ويساهم في دفع عجلة التفاهم في مجتمع متعدد الثقافات.
ً
اهتماما ً
خاصا ليس فقط لعالقات املسلمين الطيبة مع بعض وإنما لعالقات املسلمين مع
ولذلك فإن الرابطة إلاسالمية تولي
ألاشخاص واملجموعات غير املسلمة لكي تساعد في تغيير ألاحكام املسبقة عن إلاسالم و املسلمين وتبديد املخاوف التي
ترسخت في ألاذهان منذ قرون ماضية وذلك عن طريق التعريف الصحيح باإلسالم حتى يمكن لسكان هذا البلد إستمرارية
التعايش (السلمي) مع بعض و تطويره إلى ألافضل.
 .3طرق العمل
أعمال الرابطة إلاسالمية تتضمن النقاط ألاساسية التالية:
ً
ً
 .1إقامة مسجد في شفيرين تكون فيه أيضا إمكانيات إعطاء الدروس و ملتقى ومكتبة وربما أيضا مشاريع أخرى.
 .2ضمان ممارسة الحياة الدينية دون أي عائق بموجب املادة أربعة من الدستور.
 .3املساعد حسب إلامكانيات املتوفرة في ألامور إلاجتماعية (من ضمنها مراجعة الدوائر الحكومية و عمل التواصل مع
الجهات املختصة و كذلك في النشاطات املختلفة في العطل وأوقات الفراغ.
 .4املساعدة في الشؤون القانونية
 .5املساعدة في حاالت الشدة الطارئة أو في غيرها من الحاالت املختلفة.
نطاق العمل الجغرافي يشمل شفيرين ومحيطها السكني ً
وأيضا أبعد من ذلك.
 .4السمة الخيرية (الغير ربحية)
ً
حصريا غير ربحية،تطوعية وخيرية ودينية .تستخدم مواردها املالية فقط في نطاق
الرابطة إلاسالمية هي جمعية أهدافها
ألاهداف املحددة في النظام ألاساس ي.
أعضاء الجمعية ال يتقاضون تعويضات عن عملهم من مخصصات الجمعية وليس لهم أي قسط من أي ربح ممكن.
ً
من غير املسموح تنفيع شخص بمدفوعات ال تتماش ى مع أهداف الجمعية أو إعطاءه مكافآت عالية نسبيا.
ليس لألعضاء عند خروجهم من الجمعية حق في ثروة الجمعية.
 .5هيكلية الجمعية والعضوية
 5.1أعضاء الجمعية قسمان :أعضاء عاملين وأعضاء داعمين
 5.2يمكن للشخصيات الطبيعية وإلاعتبارية أن يكونوا أعضاء في الجمعية.
 5.3في حالة العضوية في الجمعية لشخصية إعتبارية فإنها ملزمة بإيداع نظامها ألاساس ي الرسمي عند الهيئة إلادارية مع
إلاسم والعنوان و التوقيع الشخص ي للممثل الشرعي للمنظمة.
ً
 5.4توجه طلبات العضوية إلى الهيئة إلادارية خطيا .الهيئة إلادارية تتخذ قرار العضوية بأكثرية ألاصوات.
 5.5يجب أن يكون ألاعضاء العاملين من الديانة إلاسالمية وعليهم أن يبدوا استعدادهم صراحة باملساعدة في العمل
لتحقيق أهداف الجمعية.
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 5.5ال يشترط في ألاعضاء الداعمين أن يكونوا من الديانة إلاسالمية ولكن ال يجوز أن يكون موقفهم ر ً
افضا (لإلسالم) و
يتعارض مع أهداف الجمعية .ليس لألعضاء الداعمة الحق في التصويت.
 5.5يحظر على ألاعضاء أن يتكلموا عن أمور داخلية تخص الجمعية دون إذن مسبق من الهيئة إلادارية وإلاتفاق معها
بهذا الشأن.
 5.5تنتهي العضوية بتقديم العضو إستقالته للهيئة إلادارية ً
خطيا (وال يشترط فيه شرح ألاسبا ) أو بالوفاة أو باإلستبعاد
من خالل قرار الهيئة العمومية ألسبا جسيمة تضر بمصالح الجمعية أو تخالف النظام ألاساس ي وكذلك في حال
حل الجمعية.
 .5إلاشتراكات
ً
كل عضو في الجمعية ملزم بتسديد إشتراك .مقدار مبلغ إلاشتراك تحدده الهيئة العمومية .يمكن دفع إلاشتراك سنويا أو على
أربع أقساط أو ً
شهريا .على ألاعضاء الجدد دفع رسم تسجيل .يمكن حرمان ألاعضاء املتخلفين عن دفع إلاشتراك من حقوق
العضوية حتى تسديد الدفعات املترتبة عليهم كاملة.
 .5هيئات (الجمعية)
تتكون الجمعية من الهيئات التالية:
 .1الهيئة العمومية
 .2الهيئة إلادارية
 .5الهيئة العمومية
الهيئة العمومية هي أعلى هيئة في الجمعية وتقوم الهيئة إلادارية بدعوتها لإلجتماع مرتين على ألاقل في السنة وكذلك في حال
ً
ً
طلب مقدم من خمسة أعضاء على ألاقل .الطلب يجب أن يكون مصاغا خطيا مع تبيان ألاسبا املوجبة لتلك الدعوة.
ً
يجب أن توجه الدعوة (لهذه الجلسة) خطيا وقبل أسبوعين من الجلسة املقررة مع تبيان مكان وتاريخ وساعة إنعقاد
الجلسة وجدول ألاعمال.

ً
ومن مهام الهيئة العمومية أيضا ما يلي:
أ-

إنتخا الهيئة إلادارية
 -إعطاء براءة ذمة للهيئة إلادارية

ت -إنتخا عضوين ملراجعة الصندوق (الحسابات)
ث -تحديد مقدار إلاشتراك
ج -قبول التقارير واملحاضر (البروتوكوالت)
ح -تعديل النظام ألاساس ي
خ( -معالجة) طلبات ألاعضاء والهيئة إلادارية
د -حل الجمعية
تتخذ الهيئة العمومية قراراتها باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين .في حال تساوي ألاصوات يعتبر الطلب (املقدم)
ً
مرفوضا .في حال طلب تعديل النظام ألاساس ي أو حل الجمعية يحتاج القرار إلى أغلبية الثلثين لألعضاء الحاضرين .جلسة
الهيئة العمومية تكون مخولة بإتخاذ قرارات إذا حضر الجلسة أكثر من نصف ألاعضاء النظاميين .في حال أن الجمعية
ً
تتكون من اثني عشر عضوا يجب أن يكون عدد الحاضرين على ألاقل سبعة أعضاء.
شرط اختيار مراجعي الصندوق أن ال يكونا من أعضاء الهيئة إلادارية .مهمة مراجعي الصندوق مراجعة الحسابات وإبالغ
النتيجة للجمعية العمومية.
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 .9املحضر
يجب عمل محضر لجلسة الهيئة العمومية تتضمن القرارات املتخذة .هذا املحضر يقوم بكتابته عضو من الهيئة إلادارية وآخر
من أعضاء الجمعية.
 .11الهيئة إلادارية
تتكون الهيئة إلادارية حسب مفهوم القانون املدني  BGBالفقرة السادسة والعشرون من آلاتي:
أ-

الرئيس
 -النائب ألاول

ت -النائب الثاني
ً
ث -ومن اثنين آخرين في حال اتخذت الهيئة العمومية قرارا بذلك.
ً
قضائيا وخارج
تنتخب الهيئة إلادارية ملدة سنتين .تمثيل الجمعية يتم بإثنين من أعضاء الهيئة إلادارية .تقوم الهيئة إلادارية بتمثيل الجمعية
نطاق القضاء .الهيئة إلادارية تسير أعمال الجمعية دون مقابل ( ً
تطوعا) .تبقى الهيئة إلادارية بعد انتهاء املدة القانونية لها في منصبها حتى يتم
انتخا هيئة إدارية جديدة.
يشترط في عضو الهيئة إلادارية إقامة سكنية دائمة و سماح بإقامة ثابتة ( )verfestigte Aufenthaltفي أراض ي جمهورية أملانيا إلاتحادية.
 .11اللجان
يحق للهيئة إلادارية أن تكلف لجان بمهام خاصة للمشورة واملعونة .على الهيئة إلادارية أن تعلم الهيئة العمومية بهذه اللجان و أن
تقدم تقارير محاسبة للهئية العمومية.
 .12حل (الجمعية)
ً
لحل الجمعية يجب الدعوة إلى إجتماع طارئ للهيئة العمومية خصيصا لهذا الغرض وذلك قبل شهر من موعد الجلسة .وقرار
الحل يكون بأغلبية الثلثين.
في حالة حل الجمعية أو عدم توفر ألاهداف (الخيرية) التي توفر خاصية الضرائب املخفضة تذهب ثروة الجمعية إلى مؤسسة
إسالمية تابعة للحق العام أو إلى كيان إسالمي (خيري) تتوفر فيه خاصية الضرائب املخفضة كالجمعيات الخيرية إلاسالمية في
ً
أملانيا إلاتحادية .الثروة تستخدم حصريا ألغراض (خيرية) ذات خاصية الضرائب املخفضة.
ال يمكن إتخاذ أي قرار بحق إستخدام الثروة بعد ذلك إال بعد موافقة مديرية املالية.
الرئيس
هايكو هوفمان
(بهاء الدين)

النائب ألاول
الحجي عسماليا موسف
مهندس معماري

موظف في دائرة ألارشيف

3

النائب الثاني
عبد القادر علوي
فاحص في (مجال الكهرباء) التوتر املتوسط

