اساسنامه
مرکز اسالمی ـ سویدن(ماس)
)Islamic Center Sweden (ICS

بسم هللا الرحمن الرحیم
ب نام خداوند خالق هستی ،آفرینندۀ زندگی و کرامت دهندۀ انسان

خداوند را سپاسگزاریم که به ما توفیق بندگی و توان خدمتگزاری به بندگانش را عطا فرمود و برای
رهنمائی بشر پیامبران را فرستاد.
درود خداوند بر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی(ص) باد که با آوردن دین کامل ما را از
گمراهی و ضاللت برحذر داشت و به راه راست رهنمون ساخت.
راه راست یعنی راه پغمبران ،صالحان و نعمت یافتگان و تعقیب همین راه برما مسئولیت ایجاد کرد تا
با تأسیس مرکز اسالمی بعنوان تنظیم کننده فعالیتهای اسالمی و دینی و به انضمام آن یک باب مسجد
وسیع و با امکانات ،زمینه را برای ادای مناسک دینی و مجالس فرهنگی ـ اسالمی نسل آواره از وطن
و سایر دین باوران مهیا سازیم.
از آنجائیکه هر سازمان و نهادی دارای اهداف و اساسات میباشد و مرکز اسالمی نیز مستثنا ازین امر
نبوده و کوشیدیم بعد از بحث مفصل اساسنامه ای را به سه زبان دری ،پشتو و سویدنی تدوین و در
خدمت کسانیکه میخواهند عضو این مرکز شو ند و یا هم قبلن عضو بوده اند قرار دهیم تا اساس کار و
عمل قرا گیرد.
اساسنامه مرکز اسالمی در(  ) 6فصل و (  ) 22ماده قرار آتی تدوین یافته است.

فصل اول
مشخصات

ماده اول:
نام این نهاد مرکز اسالمی ـ سویدن میباشد که به اختصار در زبان دری « ماس » ،در زبان پشتو «
سام » و به زبان سویدنی « ای سی اس » میشود.
)Islamisk Center Sweden (ICS
ماده دوم:
مقر مرکز اسالمی در شهر استکهلم میباشد.
ماده سوم:
« مرکز اسالمی ـ سویدن » یک ارگان اسالمی و فرهنگی میباشد که که در فعالیتهای خود غیر
سیاسی و غیر جانبدرانه عمل میکند و به هیچ حزب و یا سازمان سیاسی وابستگی ندارد.

فصل دوم
اهداف
ماده چهارم:
ایجاد تسهیالت فرهنگی ـ اسالمی یکسان برای تمام اعضا بدون در نظرداشت جنسیت ،ملیت و مذهب
و بطور ویژه برای افغانهای مقیم سویدن.

ماده پنجم:
فراهم آوری زمینه تعالیم اسالمی ،آموزش قرآن ،آموزش زبانهای رسمی افغانستان و در صورت
فراهم بودن امکانات سایر زبانها نیز.

ماده ششم:
همکاری در ارتقای دانش اسالمی از طریق جمع آوری کتب اسالمی و معلوماتی و نشر مطالب دینی
در صفحه انترنیتی مرکز اسالمی ـ سویدن.

ماده هفتم:

همکاری در وجوهات مشترک کاری با سایر انجمنها و نهادهای اسالمی و افغانی.

ماده هشتم:
فراهم آوری زمینه فعالیت زنان در مسایل عبادی ،امور دینی و آموزشهای اسالمی.

ماده نهم:
کوشش در ایجاد تسهیالت در امور تشییع جنازه ،مجالس فاتحه و ختم قرآن عظیم الشأن

فصل سوم
تشکیالت

ماده دهم:
مرکز اسالمی دارای تشکلهای ذیل میباشد:
الف) مجمع عمومی:
مجمع عمومی عالیترین مقام تصمیم گیری در امور مرکز اسالمی میباشد که سال یکبار در ماه
دیسمبر برگزار میگردد اما این مجمع میتواند عندالزوم نظر به پیشنهاد اعضای شورای اجرائیه بطور
اضطراری هم برگزار شود.
وظایف اساسی مجمع عمومی مرکز اسالمی عبارت از استماع و بررسی گزارشات کاری شوراهای
ذیربط و کمیسیون کنترول و نظارت در رابطه به نحوه عملکرد یکساله مرکز میباشد .در مجمع
عمومی مسئولیت و یا عدم مسئولیت شورای اجرائیه به اساس گزارش کمیسیون کنترول و نظارت
تصویب میگردد و در یک انتخابات شفاف ترکیب جدید شورای اجرائیه انتخاب میشود.
مجمع عمومی اضطراری در صورتی دایر شده میتواند که یا شورای اجرائیه و کمیسیون نظارت و
کنترول آنرا تصویب کرده باشند و یا اکثریت نسبی اعضای مرکز اسالمی پیشنهاد برگزاری چنین
مجلسی را ضروری پندارند.

تاریخ برگزاری مجمع عمومی ساالنه یک ماه و مجمع اضطراری دو هفته قبل از انعقاد مجالس
متذکره به اطالع اعضا رسانیده میشود و حضور بیشتر از نصف اعضا شرط برگزاری مجلس ساالنه
و یا اضطراری میباشد.
ب) شورای اجرائیه:
یک ارگان اجرائیوی میباشد که مصوبات مجمع عمومی و اصول اساسنامه مرکز اسالمی را به تحقق
میرساند .شورای اجرئیه از اجزای ذیل تشکیل شده است:
 #سخنگو
 #معاونت اجرائی
 #معاونت فرهنگی و تعلیم و تربیه
 #منشی
 #بخش مالی
 #بخش روابط خارجی
 #بخش نشرات و سایت انترنیتی
 #بخش خواهران
 #بخش جوانان
ج) کمیسیون نظارت و کنترول:
کمیسیون نظارت و کنترول از چگونگی فغالیتهای مرکز اسالمی ،تطبیق مصوبات
مجمع عمومی ،به تحقق رسانیدن مواد اساسنامه و به ویژه کارکردهای بخش مالی
نظارت میکند.
د) کمیسیون تدارک انتخابات
این کمیسیون وظیفه دارد که قبل از نشست ساالنه مرکز اسالمی کاندیدها برای
عضویت شورای اجرائیه را مشخص و زمینه انتخابات و رأگیری آزاد را مساعد
سازد.
ماده یازدهم:
وظایف و صالحیتهای شورای اجرائیه:
اجرائی کردن اهداف اساسنامه ،تطبیق مصوبات مجمع عمومی ،اجرائات مالی و
اداری ،جلب و جذب کمکهای مالی و تقویه زیر بنای اقتصادی ،حفظ اسناد و اموال
منقول و غیر منقول مسجد و مرکز اسالمی ،تشخیص اولویتهای کاری ،حفظ و تقویه

روابط با سایر سازمانهای همکار از جمله وظایف و مکلفیتهای شورای اجرائیه مرکز
اسالمی میباشد.

ماده دوازدهم:
سخنگو ،معاونین و مسئول بخش مالی اشخاص با صالحیت در امضای قراردادهای
اداری و مالی و پاسخگوی سئواالت در برابر مراجع رسمی میباشند.

ماده سیزدهم:
کمسیون انتخابات در کاندیداتوری اعضای شورای اجرائیه باید شرایط ذیل را در نظر
بگیرد:
سخنگو ،معاونین و مسئولین بخشها میباید دارای اهلیت کاری ،سابقه درخشان مالی،
شایستگی شخصیتی و مسئولیت پذیری در انجام وظایف باشد.

فصل چهارم
عضویت
ماده چهاردهم:
عضویت در مرکز اسالمی داوطلبانه بوده و هرفرد مسلمان که سن هفده سالگی را
تکمیل نموده باشد میتواند عضو مرکز اسالمی شود اما تحت شرایط زیر:
 1ـ مفاد اساسنامه مرکز اسالمی را قبول داشته و خود را مکلف به اجرای آن بداند.
 2ـ حق العضویت ماهانه را بپردازد ( کودکان و نوجوانان از پرداخت حق العضویت
معاف اند ولی در صورت عضویت مشمول رأی گیری نمیشوند ).

ماده پانز دهم:
هر عضو مرکز اسالمی هرزمانیکه که خواسته باشد میتواند بعد از اطالع کتبی به
شورای اجرائیه ،کناره گیری نماید.

ماده شانزدهم:
هر عضو مرکز اسالمی که سه ماه پی هم حق العضویت خود را پرداخت ننماید،
عضویتش به حالت تعلیق در میآید و بعد از پرداخت بدهی گذشته میتواند دوباره
عضویت خویش را ادامه دهد.

ماده هفدهم :
 1ـ تمام اعضای مرکز اسالمی از تساوی حقوقی برخوردار بوده و حق انتخاب کردن
و انتخاب شدن را دارا هستند.
 2ـ یک عضو مرکز اسالمی زمانی حق رأیدی دهی در نشست ساالنه را دارا میگردد
قبلن سه ماه عضویت مرکز اسالمی را حاصل و حق الضویت خود را تا نشست ساالنه
پرداخت کرده باشد.

فصل پنجم
انحالل
ماده هجدهم:
مرکز اسالمی ـ سویدن داری دو نوع انحالل میباشد ،یکی انحالل اختیاری و نوع
دیگر آن انحالل اجباری.
الف) انحالل اختیاری:
فقط با پیشنهاد دوسوم اعضای مرکز اسالمی جنبه عملی پیدا کرده میتواند.
ب) انحالل اجباری:
در صورتی اتفاق میافتد که به نسبت تقلیل غیرقابل انتظار اعضا ،مرکز به ورشکستگی
اقتصادی دچار شود و چالش بوجود آمده چاره پذیر نباشد.

ماده نزهم:
در صورتیکه مرکز اسالمی اختیارن و یا اجبارن منحل گردد ،یک کمیسیون تصفیه
مرکب از سه نفر تشکیل میگردد.

کمیسیون تصفیه وظیفه دارد که انحالل مرکز اسالمی را رسمن به جریده رسمی
گزارش دهد و اموال منقول و غیر منقول مرکز را به یکی از بنیاد های خیریه با
اعتبار برای کمک به افراد مستحق تحویل دهد.

فصل ششم
منابع مالی و مسایل متفرقه
ماده بیستم :
هزینه های اقتصادی مرکز اسالمی از طریق دریافت حق العضویت اعضا ،دریافت
کمکهای نقدی افراد خیر ،عواید صندوق ،درآمد فعالیتهای آموزشی و فرهنگی ،جذب
بیدراگهای دولتی و سایر نهادهای ذیعالقه تأمین میگردد.
درآمدها در موارد الزم و ضروری کرائیه لوکال ،پول برق ،خرید مواد آموزشی و
یک سلسله هزینه های جانبی دیگر که مرکز اسالمی به پرداخت آنها ناگزیر میگردد،
به مصرف میرسد.
ماده بیست و یکم :
مرکز اسالمی ـ سویدن یکباب مسجد را در قیمومیت اداره خود دارد که این مسجد
متعلق به تمام مسلمانها و بااالخص افغانها میباشد که هرگونه سوء استفاده از نام مسجد
و در اختیار گرفتن آن توسط یک گروه خاص مردود بوده و خالف روش اسالمی و
سیرۀ نبوی میباشد.

ماده بیست و دوم :
این اساسنامه در شش فصل و بیست و دو ماده ،بعد از تعدیل و تجدید نظر در اساسنامه
قبلی در نشست مجمع عمومی مرکز اسالمی مورخ  2012.12.30به تصویب رسید
و قابل اجرا میباشد.

