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بسم ال الرحمن الرحيم
ايمانا منا بقضيتنا العادله و من وحي اليه الكريمه بعد
بسم ال الرحمن الرحيم
) وتعاونوا على البر والتقوى ول تعاونوا على الثم و العدوان ( صدق ال العظيم
و تحت شعار ل يضيع حق وراءه مطالب و من اجل جمع ابناء مخيم نهر البارد و تمتين اواصر النتماء
و مد جسور التواصل و التعاون و التفاعل مع هموم ابناء مخيم نهر البارد في لبنان و المهجر و بناء مستقبل
مشرف .
تم تأسيس جمعيه في برلين
 :1السم :جمعية نهر البارد -برلين
 :2المقر :برلين – المانيا
 :3الهداف و الوسائل
 :4المساهمه في دعم المشاريع الثقافيه و الجتماعيه و التنمويه العمل على ارساء الديمقراطيه و رفع الظلم
السياسي و الجتماعي و القتصادي الذي يعاني منه سكان نهر البارد
 :5السعي الجاد ليواء اليتامي و المحتاجين و تعليمهم
 :6الوقوف مع ابناء نهر البارد في برلين معنويا و اجتماعيا
:7الهتمام بقضايا الناشئين و ربطهم بتراثهم
 :8تحقق هذه الوسائل بتنفيذ برامج ثقافيه ,اعداد مطبوعات ,التصال باجهزة العلم .و روابط و جمعيات
نهر البارد الخرى لعكس اراء الجمعيه في القضايا ذات الهتمام المشترك.
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 :9التعريف :ابن نهر البارد هو كل من له او لها ارتباط اي بما معناه كل من سكن او ولد وترعرع و نشأ في
نهر البارد و يتخذ نهر البارد مسقط رأسه المؤقت الى حين عودته الساسيه الى فلسطين
كما يعتبر عضوا في الجمعيه كل من بلغ سن الثامن عشر.
 :10الرسوم  :يدفع العضو مبلغ و قدره  5يورو مره واحده عند النتساب كما يحدد الشتراك السنوي ب 60
يورو يدفع سنويا او ربع سنه او شهريا حسب المكانيه.
: 11شروط العضويه  :اللتزام بالدستور واهجاف الجمعيه و دفع رسوم العضويه و الشتراك السنوي.
 :12سقوط العضويه  :في حال عدم تسديد الشتراك لمدة ثلثة اشهر بدون عذر ,على ان يحرم الجمعيه من
الستفادة الماليه من خدمات الجمعيه خلل تلك الفتره و في حال الستقاله او الوفاة
ادا ظهر عن العضو ما يخل باهداف الجمعيه على ان يتم الفصل بموافقة ثلثي اعضاء الهيئه الداريه.
 :13تدعو الهيئه الداريه لجتماعين كل عام يخصص الخير لمناقشة خطاب الدوره و الميزانيه و تقييم كل
العمال و الى اختيار هيئه اداريه جديده .على ان يبلغ امين السر اعضاء الهيئه الداريه قبل اسبوعين او
اكثر بمكان و زمان الجتماع و يعتبر الجتماع قانونيا بحضور  %50من اعضاء الجمعيه المسددين
للشتراك السنوي.
 :14يجق للهيئه الداريه الدعوه الى اجتماع طارئ اذا تسلمت طلبا مشفوعا بتوقيع  % 30من العضاء.
الهيئه الداريه هي السلطه العليا للجمعيه
 :15الهيئه الداريه تتكون من  9اعضاء يتم اختيارهم بواسطة الجمعيه في دورتها العاديه عن طريق
القتراع السري و الحر المباشر.
 :16مدة الدوره عامين تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعيه .
 :17يخلو مقعد عضو الهيئه الداريه في حالة الوفاة  ,الستقاله يحق للهيئه الداريه ملء المقعد الشاغر
باختيارهم احد اعضاء الجمعيه لتكملة بقية المده المحدده لها
 :18اي عضو في الهيئه الداريه يتغيب  3مرات متتاليه من غير عذر شرعي يفقد عضويته في الهيئه
الداريه اذا وافق ثلثي الهيئه الداريه .
 :19يكون اجتماع الهيئه الداريه قانونيا بحضور نصف العضاء زائد واحد.
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ألخ ألعزيز عبد خطار ألمحترم
مرسل لحضرتكم نص دستور جمعيتنا بموجب ألتفاق مع ألخ عبد درويش.
لكم ألشكر والتقدير سلفا.
مع أطيب تحياتي
كريم كريم
نائب رئيس جمعية نهر ألبارد وأمين ألسر
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