
 

 .ألسئلة الشائعة واألجوبة عنها

 كيف يمكن تأسيس جمعية؟ •

لكي يمكن تأسيس جمعية يجب عقد اجتماع تأسيسي. ويمكن لجميع الذين لديهم اهتمام بتأسيس الجمعية  

ترونياإللك الموقع واالنضمام إليها المساهمة في االجتماع. يوجد وصف لكيفية إجراء االجتماع التأسيسي على 

 للرياضة المركزي السويدي لالتحاد.

 كيف يمكنني العثور على جميعة لكي أصبح عضًوا فيها؟  •

بالجمعيات  االتصالتفاصيل   budokampsport.seعلى الموقع اإللكتروني   النوادي سجليوجد في

. كما يمكن البحث عن طريق رياضة معينة Svenska Budo & Kampsportsförbundetالمرتبطة ب

 و/أو منطقة جغرافية.

 ؟ Svenska Budo & Kampsportsförbundetكيف يمكن لجمعيتنا أن تصبح عضًوا في   •

الشروط المطلوبة للموافقة على  واستوفاء يمكن لجمعية أن تصبح عضًوا من خالل التقدم بطلب العضوية 

الموقع العضوية. يمكن االطالع على الشروط وعلى الخطوات التي يجب اتباعها للتقدم بطلب العضوية على 

 .Svenska Budo & Kampsportsförbundetل اإللكتروني

 & Svenska Budoعليها الجمعية عندما تكون عضًوا في  ما هي الفوائد التي تحصل  •

Kampsportsförbundet ؟ 

 تعني أن الجمعية تحصل على:  SB&Kالعضوية في  

 تأمين عن طريق التأمين األساسي لالتحاد السويدي المركزي للرياضة.  ▫

 تأمين ضد الحوادث ألعضاء الجمعية.  ▫

 .RF-SISUو SB&Kإمكانية المساهمة في دورات دراسية في غضون  ▫

 إمكانية التقدم للحصول على مساعدة مالية للدورات الدراسية وأعمال التنمية. ▫

 .(LOK-stödإمكانية التقدم للحصول على مساعدات بلدية وحكومية، مثل دعم النشاط المحلي ) ▫

 ألعضاء الجمعية. إمكانية التقدم للحصول على عالمات الحسنة  ▫

 إمكانية التقدم للحصول على موافقة المباريات. ▫

 إمكانية التأثير على التطور في مجال الجمعية العضوية الديموقراطية.  ▫

 لسجل األعضاء.   IdrottOnlineإمكانية استخدام نظام المعلومات المجاني  ▫

المثال المساكن وسيارات األجرة والخدمات  إمكانية االنتفاع باالتفاقيات والمزايا شامل أنحاء الوطن، على سبيل ▫

 المصرفية. 
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 لدينا عدد كبير من الرياضات في جمعيتنا، هل يمكننا طلب العضوية لدى بضع اتحادات فرعية؟   •

نعم، يمكن للجمعية طلب العضوية لدى الرياضات/االتحادات الفرعية التي للجمعية نشاطات فيها. يجب أن 

جمعية ما هي الرياضات التي تمارسها الجمعية. يمكن العثور على قائمة عن  يظهر في القانون الداخلي لل

على موقعنا اإللكتروني، حيث   Svenska Budo & Kampsportsförbundetفي غضون   الرياضات

 الفرعية االتحادات.تعثر أيًضا على قائمة عن جميع 

 ما الفرق بين رسم العضوية ورسم التدريب؟ •

طبق على كافة سنة العمل. أما  أعضاء الجمعية هم الذين يقررون مبلغ رسم العضوية خالل االجتماع السنوي وين

رسم التدريب فهو مرتبط بالمساهمة في نشاط معين ويمكن أن ينطبق على فترة قصيرة وليس كافة سنة العمل، 

ولكنه  للجمعية،على سبيل المثال خالل فصل دراسي. يمكن تحديد مبلغ رسم التدريب خالل االجتماع السنوي 

 هنا  .م العضوية ورسم التدريب ليس إجباري. يمكنك قراءة المزيد عن رس

فقط أم أيًضا لالتحاد    Svenska Budo & Kampsportsförbundetهل يجب دفع رسم العضوية ل •

 الفرعي واالتحاد الرياضي المحلي الخاص؟ 

تدفع رسم العضوية على أساس االتحاد الفرعي/االتحادات الفرعية التي تنتمي  SB&Kالجمعية التي تنتمي إلى 

لى  ولكنه يعود إ SB&Kإليها، باإلضافة إلى المنطقة التي تنتمي إليها الجمعية جغرافيًا. يتم دفع الرسم إلى 

 االتحاد الفرعي أو المنطقة.  

 في أي تاريخ يجب دفع رسوم العضوية؟ •

 كانون الثاني/يناير. 31يجب أن تصل رسوم العضوية إلى االتحاد بتاريخ أقصاه 

 ما هي المنطقة التي تنتمي إليها جمعيتنا؟  •

معلومات عامة: تنتمي الجمعية إلى االتحاد المحلي الذي تنتمي إليه الجمعية جغرافيًا. يبيّن القانون الداخلي مركز 

 . المناطقالجمعية. يوجد على موقعنا اإللكتروني عرض لجميع 

 التي تنتمي إليها الجمعية. SISU-RFعن الجمعية الخاصة بك لمعرفة منطقة   هنا البحث يمكنبصورة خاصة:

 ؟ Svenska Budo & Kampsportsförbundetما هو  •

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&Kهو ا )  تحاد رياضي خاص عضو في االتحاد

اتحاد فرعي    18مقسم إلى   Riksidrottsförbundet (RF .)SB&Kالسويدي المركزي للرياضة 

(underförbund ،UFو )7   ( اتحادات رياضية محلية خاصةspecialdistriktsförbund  ،SDF). 

 ؟ Svenska Budo & Kampsportsförbundetما هي أنواع الرياضة المتوفرة في  •

 في االتحاد، يمكنك االطالع عليها على موقعنا اإللكتروني.    رياضات 30يوجد اليوم 

 ما هو القانون الداخلي لالتحاد؟  •

القانون الداخلي هو عبارة عن مجموعة قوانين وقواعد خاصة باالتحاد. يوجد في القانون الداخلي وصف لهدف  

يوجد وجود االتحاد، ما هي النشاطات التي سيمارسها، وكيف سيتم تنظيم النشاطات وكيف ستتم إدارة االتحاد. 
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معية العضو باإلضافة إلى كيفية تحديد رسم  أيًضا في القانون الداخلي الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الج

كما يحتوي القانون الداخلي أيًضا على معلومات عن االجتماع السنوي  العضوية وفي أي تاريخ يجب دفعه.

لالتحاد، على سبيل المثال في أي مكان وكيف يجب عقد االجتماع، وفي أي تاريخ يجب إرسال االستدعاء إلى  

 Svenska Budoد. يجب على جميع االتحادات والجمعيات التي تنتمي إلى الجمعيات األعضاء في االتحا

& Kampsportsförbundet  .يمكنك العثور على القانون أن يكون لديها قانونها الداخلي الخاص بها

 هنا.  Svenska Budo & Kampsportsförbundetsالداخلي ل

 ما هي الحقوق التي يتمتع بها العضو في الجمعية؟ •

ذلك أنه يحق لك بصفتك عضو الحصول على معلومات  فيعنيبما أنه تتم قيادة الجمعية عن طريق الديموقراطية 

والمساهمة في االجتماعات التي تنظمها الجمعية. كما لديك الحق في التعبير عن رأيك والتأثير والمساهمة في 

نشاطات الجمعية. بصفتك عضو لديك أيًضا واجب االمتثال للقانون الداخلي للجمعية والعمل من أجل أهداف  

القواعد التي تنطبق عليك بصفتك عضو في الجمعية الخاصة بك، يمكنك االطالع على القانون  الجمعية. لمعرفة 

 الداخلي للجمعية الخاصة بك.

 ماذا يجب فعله إن أراد العضو المشاركة في االجتماع السنوي؟ •

اء.  األفضل هو طرح السؤال على األشخاص الذين ينظمون االجتماع السنوي أو االطالع على محتوى االستدع

في بعض الحاالت يجب التبليغ عن االهتمام بالمشاركة، في تلك الحال يجب أن يظهر في االستدعاء كيفية فعل  

ذلك. يجب أن يمكن لجميع األعضاء المشاركة في االجتماع السنوي، ولكن مع ذلك ال يعني ذلك أن الجميع 

ي من المهم أن تدفع رسم العضوية قبل لديهم حق التصويت. لكي يكون لديك حق التصويت في االجتماع السنو

رسم العضوية هو الذي يعطيك حق التصويت في االجتماع السنوي. إذا كنت  إنعقد االجتماع السنوي، حيث 

مترّدًدا حول تاريخ دفع رسم العضوية لكي تحصل على حق التصويت في االجتماع السنوي، يمكنك االطالع  

معية/االتحاد. كما يمكن أن يوجد في بعض الجمعيات/االتحادات عمر  على ما ينص عليه القانون الداخلي للج

حق التصويت الذي يجب أن تكون تجاوزته لكي يكون لديك حق التصويت. في حال وجود عمر حق التصويت 

فيجب أن يُذكر ذلك في القانون الداخلي. في حال وجود عمر حق تصويت، غالبًا ما يمكن ألولياء األمور  

 ا عن طفلهم/أطفالهم، ويجب في تلك الحال أن يُذكر ذلك في القانون الداخلي. التصويت عوضً 

 لماذا يجب التقرير عن عدد األعضاء وكيف يجب فعل ذلك؟ •

في منتصف شهر كانون األول/ديسمبر يُرسل إلى جميع الجمعيات األعضاء رسالة إلكترونية فيها رابط لصفحة  

التقرير الخاصة بالجمعية. يوجد على الصفحة الرياضات التي تنتمي إليها الجمعية اليوم. ما نريد معرفته هو 

األعضاء عمرهم أكثر أو أقل من  عدد األعضاء حسب الرياضة وحسب الجنس. كما نريد أن نعرف إن كان 

 سنة. بعد تعبئة عدد أعضاء الجمعية الخاصة بكم طبقًا للرياضة والجنس والعمر، يجب حفظ التقرير.  25

من   انطالقاويشكل التقرير أساس رسم العضوية حيث أن أساسه هو عدد األعضاء الذين تم التقرير عنهم، 

 رسوم العضوية لدى االتحادات الفرعية )الرياضات( والمناطق. 

 كيف يمكن تكملة عدد األعضاء الحقًا؟ •

لتكملة عدد األعضاء خالل السنة يجب إشعار االتحاد عن الجمعية المعنية التي تريدون تكملة عدد أعضائها.  

بعد ذلك تحصلون على رابط لصفحة التقرير. ويتم إرسال الرابط . @budo.seinfoيجب إرسال ذلك إلى 

إلى عنوان البريد االلكتروني المسجل لدينا في سجل األعضاء. عند تعبئة التقرير يجب إضافة األعضاء الجدد  

 فقط، حيث يمكن مشاهدة األعضاء الذين قدمتم تقريًرا عنهم للسنة في نفس الصفحة. 

https://www.budokampsport.se/forbund/stadgar/
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 الخاصة بجمعيتنا؟  االتصالكيف يمكننا تغيير تفاصيل  •

يجب إشعار االتحاد عن التغييرات التي  SB&Kبالجمعية في سجل النوادي في  االتصاللكي يمكن تغيير تفاصيل 

فنقوم بتغيير البيانات في أقرب وقت   seinfo@budo.تريدون القيام بها والجمعية المعنية. يجب إرسال التحديثات إلى 

 ممكن. 

يجب إجراء ذلك بأنفسكم في صفحة الجمعية في   IdrottOnlineبالجمعية في  االتصاللتغيير تفاصيل 

IdrottOnline. 

الخاصة بالجمعية واالسم هم نفسهم في   االتصالال تنسوا أنه من المهم أن تكون تفاصيل  -

IdrottOnline  .ولدى مصلحة الضريبة 

 لماذا ال يمكنني تسجيل الدخول في الموقع اإللكتروني؟ •

 في الوقت الحاضر ال يمكن للجمعيات األعضاء تسجيل الدخول في الموقع اإللكتروني بأنفسهم.

 متى يتم إرسال بطاقة المباريات؟ •

بعد تدقيق الطلب الخاص بكم والموافقة عليه يتم إرسال البطاقة إليكم. مدة التسليم هي حوالي أسبوعين منذ 

إرسالكم للطلب، شريطة أن يكون الطلب كامالً. الحظوا أننا نحصل على عدد كبير من الطلبات خالل فترات  

 على موقعنا اإللكتروني. المباريات بطاقةمعينة، مما قد يؤثر على مدة التسليم. يمكن قراءة المزيد عن 
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