
 

 إجراءات التقدم بالطلب

 كيف يمكنكم التقدم بطلب العضوية لدى  Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K)؟

 ما يجب فعله لكي تؤسسوا جمعية.  هذا جمعية بعد، ولكنكم تريدون أن تصبحوا جمعية؟  ليستهل أنتم مجموعة 

 

على . يمكن العثور SB&K. ابدؤوا بالتأكد من أن اسم الجمعية يستوفي شروط األسماء المتوفرة في مجال الرياضة و1

هل يتوافق اسم الجمعية مع قواعد األسماء؟   بنا الخاص األنترنت موقع على السارية األسماء قواعد حول معلومات.

تغيير اسمها لكي يتوافق مع قواعد األسماء.  حسنًا، واصلوا إلى الخطوة التالية. إذا لم يكن األمر كذلك، يجب على الجمعية

 بنا الخاص األنترنت موقع على بكم الخاصة الجمعية اسم لتغيير اإلجراءات حول  معلومات. يمكن العثور على 

 

سنوي حيث   اجتماعسم الجمعية يتوافق مع قواعد األسماء، يجب عليكم عقد . حسنًا، واآلن بما أنكم تعرفون أن ا2

. حيث يجب عليكم إرسال  Svenska Budo & Kampsportsförbundet تقررون التقدم بطلب العضوية لدى

محضر جلسة االجتماع السنوي إلينا مع الطلب، الذي يظهر فيه قرار التقدم بطلب العضوية والقانون الداخلي للجمعية. ال 

تنسوا أنه يجب التوقيع على محضر الجلسة. إذا كنتم جمعية سيتم تأسيسها، يجب أيًضا اتخاذ قرار عن القانون الداخلي  

  للرياضة المركزي السويدي االتحاد نموذج ).(Riksidrottsförbundetجمعية. يمكنكم استخدام الذي سيسري في ال

ماع  دليل حول كيفية إجراء االجتهل أنت مترّدد حول كيفية إجراء االجتماع السنوي؟ يوجد على موقعنا اإللكتروني 

سنويًا واتخذتم فيه قرار التقدم بطلب العضوية وهل يوجد قانون داخلي؟ حسنًا، إذن   اجتماًعاهل عقدتم بالفعل   السنوي.

  . 3المواصلة إلى الخطوة  يمكنكم

 

 & Svenska Budo. اآلن بما أن قرار التقدم بطلب العضوية والقانون الداخلي موجودين لدينا في 3

Kampsportsförbundet  ، اإللكترونية االستمارة يمكنكم البدء بطلب العضوية. يمكنكم إجراء ذلك عن طريق

حد االتحادات الرياضية  هل كانت الجمعية الحالية أو الجمعية السابقة عضًوا في أ للرياضة المركزي السويدي لالتحاد.

الخاصة داخل االتحاد السويدي المركزي للرياضة؟ في هذه الحال، اكتب رقم التسجيل التنظيمي واضغط على العدسة  

المكبرة لكي يتم جلب البيانات الخاصة بكم تلقائياً. يجب عليكم أيًضا إرسال بيانات عن مرشد موافق عليه في غضون  

المرشد األساسي أو المدّرب في الجمعية. يمكنكم تعبئة بيانات ذلك الشخص   هو صجمعيتكم. عادة ما يكون الشخ

( في االستمارة. بعد ذلك سيقوم Övriga upplysningarباإلضافة إلى مؤهالته تحت عنوان "استعالمات أخرى" )

ال. بعد إنهاء جميع هذه البيانات االتحاد الفرعي المسؤول عن الرياضة المعنية لدينا باتخاذ قرار الموافقة على المرشد أم 

االستراحة وانتظار الحصول على جواب منا. يمكنكم مراقبة عنوان   موالملحقات وبعد إرسال الطلب الخاص بكم، يمكنك

 البريد اإللكتروني للشخص المسؤول الذي أعطيتم اسمه في طلبكم، حيث سنرسل اإلجابة إلى ذلك العنوان. 

 

اص بكم، نرسل لكم أوالً تأكيًدا على استالمه. بعد ذلك نقوم بمراجعة الملحقات والبيانات التي  . بعد استالمنا للطلب الخ4

قدمتموها في الطلب. إذا كان لدينا أسئلة أو أجزاء يجب تكملتها في الطلب، نقوم باالتصال بكم. عندما يكون الطلب كامالً  

االتحاد/االتحادات الفرعي/ة وإلى االتحاد الرياضي المحلي   وموافق عليه لدينا في االتحاد األساسي، نقوم بإرساله إلى 

الخاص الذي سوف تنتمي جمعيتكم إليه، لكي يقوم هو أيًضا بالموافقة على الطلب الخاص بكم. قد تستغرق مدة معالجة 

لمعالجة على عدد  الطلبات لدى االتحادات الفرعية واالتحادات الرياضية المحلية الخاصة حوالي أربع أسابيع. تعتمد مدة ا
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الطلبات التي نعالجها في الوقت نفسه، وعلى ما إذا كان يجب عليكم تكملة الطلب الخاص بكم. ولكن مع ذلك نستهدف 

 أسابيع.  8دائًما معالجة الطلب الكامل والموافقة عليه في غضون 

 

تحاد الرياضي المحلي الخاص على  . نقوم بإشعاركم في أقرب وقت ممكن عن موافقتنا وعن موافقة االتحاد الفرعي واال5

الطلب الخاص بكم. بعد ذلك يجب عليكم االتصال بنا من جديد إلعطاء عدد األعضاء ودفع رسوم العضوية لدى االتحاد  

على موقعنا  العضوية رسوم عن معلوماتواالتحادات الفرعية واالتحادات الرياضية المحلية الخاصة. يمكن العثور على 

اإللكتروني. بعد دفع الرسوم يمكننا الموافقة رسميًا على الطلب وإرسال المعلومات إلى االتحاد السويدي المركزي 

 .(Riksidrottsförbundetللرياضة )

 

اد السويدي المركزي للرياضة عن ذلك،  على الطلب الخاص بكم وبعد إشعار االتح SB&K. بعد موافقتنا نحن في 6

 يحين دوره للموافقة عليكم كأعضاء. سوف تحصلون على تأكيد من قبله عن طريق البريد اإللكتروني.

 

رسالة ! يوجد على موقعنا اإللكتروني Svenska Budo & Kampsportsförbundet. مرحبًا بكم كجمعية في 7

 مرحبًا بكم!   ومعلومات نصائح مع ترحيبية.

 

https://www.budokampsport.se/forening/medlemskap/
https://www.budokampsport.se/arabiska/
https://www.budokampsport.se/arabiska/

