
Arabiska  
رية –تأسيس جمعية    الئحة تذك

  
  فكرة الجمعية

ى  رك وتريدون ممارسة هذا النشاط دون غايات ربحية ع أنتم عدد من األشخاص ولديكم اهتمام مش
  .اإلطالق

رك لتحقيق فكرة جمعيتكم ى صندوق مش واملنظمة الديمقراطية . يكلف هذا النشاط أموااًل وتحتاجون إ
  .شكل الجمعية –بوجود صندوق هو بالضبط 

  
ي    )اللوائح(القانون الداخ

ي راحات بقانونكم الداخ ي املستقبل يجب أن يستطيع مجلس . وهنا تحّددون بنية جمعيتكم. ضعوا اق و
ر أمور الجمعية ي ويعرف بالضبط كيف يقوم بتسي   .إدارة جديد أن يقرأ هذا القانون الداخ

ي وما قد يطرأ عليه من  ا الداخ ي اسم الجمعية وتاريخ اعتماد قانو ي القانون الداخ من املفيد أن تكتبوا 
  .تعديالت

  
  االجتماع التأسيس

يجب أن يتضمن محضر االجتماع التأسيس الئحة بأسماء الحضور ووصفًا لغاية الجمعية وأهدافها، وقرار 
ي   .اعتماد القانون الداخ

  
  ع التنظيمياالجتما

ي مجلس اإلدارة هذا يصف محضر .االجتماع األول ملجلس اإلدارةهو  ما و. االجتماع ما هو دور كل شخص 
رًا جدًا وينعقد بعد االجتماع التأسيس  وعادةً . ي بنية مجلس اإلدارة وشكله ما يكون هذا االجتماع قص

  .مباشرة
  

ي ومحضر االجتماع التأسيس    واملحضر التنظيميالقانون الداخ
وهو إثبات بأنكم أّسستم . املحضر والتوقيع عليه يجب تدقيق .لديكم ثالث وثائقو !أصبحتم اآلن جمعية

  .جمعية
  

  طلب التسجيل لدى مصلحة الضرائب
ى   رقم تسجيل تنظيمأرسلوا استمارة الطلب مع هذه الوثائق الثالث من أجل تسجيل الجمعية والحصول ع

)organisationsnummer.(  
  

ي أحد البنوك ى حسب جمعية    طلب الحصول ع
  .تحدثوا مع البنك واصطحبوا معكم وثائقكم متضمنًة الوثيقة ال تحتوي رقم التسجيل التنظيم

  



  سّجلوا جمعيتكم لدى رابطتكم الوطنية
ى رابطة ما اإذا كنتم تريدون    .لذلك وإذا كانت هناك إمكانيةالنضمام إ

  
ي سجل الجمعيات  التابع للبلدية لدى قسم الثقافة وأوقات ) Föreningsregister(تقدموا بطلب التسجيل 

  ).Kultur och fritid(الفراغ 
ن" (Mer information/املزيد من املعلومات"تجدون استمارة الطلب تحت عنوان  ى اليم وبصفتكم جمعية ). إ

ي السجل، يمكنكم حجز مقّرات تاب   .عة للبلدية بأسعار مخّفضة لدى قسم الثقافة وأوقات الفراغمعتمدة 
 
 
 

ن الجمعيات ى دراية ومعرفة أساسية بقوان ومن املفيد أيضًا أن ! من املهم جدًا أن يكون ممّثل الجمعية ع
ي  ر من الوقت  ي الكث ذه املعرفة، ولن يتطلب العمل الطو ي الجمعية يتمتعون  يكون العديد من األعضاء 

ر من األعضاء ى عدد كب   .حال توزيع املهمات ع
  

ن عليه يكونون قد  ي اتحاد دراس فإن املشرف رات جيدة بأنه حينما تكون الجمعية الحديثة عضوًا  لدينا خ
ي الجمعية ر األمور  ي كيفية س   .تجد هنا بيانات االتصال باالتحادات الدراسية. خضعوا لدورة 


