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الفصل األول  :- األسم والتعريف واملكان .
املادة رقم – 1 

األسم :- اجلمعية اخليرية املندائية في الدمنارك . 
املادة رقم – 2 

التعريف :-
1 -  اجلمعية اخليرية كيان مدني ديني اجتماعي ثقافي مستقل غير سياسي وغير حكومي تعتمد العمل الطوعي في 

نشاطاتها وتتمتع بشخصية أعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ويحق لها التصرف قانونياً مبا يرد بالنفع العام  .
2 -  تعمل اجلمعية اخليرية في احملاور الدينية والثقافية واألجتماعية لكافة الصابئة املندائيني في الدمنارك .

املادة رقم – 3 
 املكان :- مقر اجلمعية عاصمة الدمنارك كوبنهاكن .

الفصل الثاني  : - أهداف ومهام اجلمعية اخليرية .
تتمثل اهداف ومهام اجلمعية اخليرية مبا يلي :-

املادة رقم  1 -  تطوير معرفة املندائيني االعضاء بالدين املندائي وطقوسه . 
املادة رقم  2 -  العمل على تقوية الروابط  و العالقات االجتماعية بني العوائل املندائية في الدمنارك والعوائل املندائية خارج 

الدمنارك , وذلك بالقيام مبختلف األنشطة ذات الطابع الثقافي واألجتماعي والعلمي والديني . 
املادة رقم 3 -   تعريف املندائيني األعضاء بدستور الدمنارك والقوانني السائدة. 

املادة رقم 4 -  اقامة املراسيم والطقوس الدينية للمندائيني خاصة في األعياد واملناسبات الدينية. 
املادة رقم 5 -  توثيق العالقات اإلنسانية بني املندائيني وكنائس الدولة الدمناركية وكذلك مع التجمعات الدينية االخرى  

داخل الدمنارك. 
املادة رقم 6 -  تعريف املندائيني االعضاء بتاريخنا، حضارتنا، وثقافتنا، وتقاليدنا مبا فيها تعلم اللغة املندائية، وخاصة 

للمولودين في الدمنارك. كذلك تعريفهم باملناسبات الدينية املندائية والدمناركية. 
املادة رقم 7 -  تعمل اجلمعية اخليرية  على اندماج املندائيني في اجملتمع الدمناركي . 
املادة رقم 8 -  اجراء مراسيم التشييع والدفن والعزاء للذين يتوفون من املندائيني .

املادة رقم 9 -  العمل على احلفاظ وتطوير املقبرة اخلاصة باملندائيني في العاصمة كوبنهاكن .  
املادة رقم 10 -  العمل على إنشاء مندي للصابئة املندائيني في عاصمة الدمنارك كوبنهاكن  .

املادة رقم 11 – العمل على استقدام رجل دين متفرغ يعمل على خدمة املندايي في العاصمة كوبنهاكن .
املادة رقم 12  – املشاركة في األنشطة التي يقيمها مجلس التجمع املندائي في الدمنارك في املناسبات واملراسيم واألعياد 

الدينية   للمندائيني .
املادة رقم 13 – العمل على جمع وتدوين تراث هذه الديانة حلماية اسسها وأجراء ابحاث ودراسات حول مختلف اجلوانب 
الثقافية واألجتماعية والتأريخية للصابئة املندائيني وترجمتها الى عدة لغات أوربية تكون في متناول األجيال القادمة .

املادة رقم 14 – العمل على فتح قنوات اتصال بني اجملتمع املندائي في الدمنارك واملؤسسات املندائية داخل العراق وخارجه مبا 
يخدم مصالح ابناء الصابئة املندائيني .

املادة رقم 15 -  العمل على تعريف اجملتمع الدمناركي بحضارة الصابئة املندائيني عبر التأريخ . 
املادة رقم 16 – العمل على تقوية الروابط بني ابناء الصابئة املندائيني في الدمنارك وخاصة اجليل الثاني منهم بالوطن األم 

العراق.
املادة رقم 17 – العمل على اجراء دراسة جغرافية  وتأريخية عن الصابئة املندائيني بصورة خاصة وتوثيقها .

املادة رقم 18 – العمل على اجراء احصائية سكانية للصابئة املندائيني في العراق وجميع انحاء العالم وتوثيقها . 
املادة رقم 19 – تفعيل دور املرأة لتمكنها من أخذ مكانتها احلقيقية في اجملتمع من خالل مشاركتها في مختلف 

النشاطات أسوة بالرجل والتركيز على األهتمام باألطفال لنشئتهم نشئة مندائية صحيحة وتوعية الشباب لتجنب 
األنحراف . 

املادة رقم 20 – تفعيل دور الشباب لتمكينهم من القيام مبهامهم احلقيقية كونهم اجليل القادم الذي سوف يستلم 
املسؤولية للمجتمع املندائي في الدمنارك . 

املادة رقم 21 – الدفاع عن حقوق اإلنسان ومساندة حق اإلنسان املندائي وإدانة األنتهاكات والتجاوزات املرتكبة بحقه  ,  
والعمل املشترك مع مجموعة حقوق اإلنسان املندايي في هذا اجملال .

 املادة رقم 22 – العمل على انشاء موقع صفحة ) األنترنيت ( ورفدها باملقاالت والكتابات والنشاطات اخملتلفة وتكليف 
شخص متخصص للقيام بهذا العمل .



الفصل الثالث  :- العضوية .
املادة رقم 1 – يحق لكل شخص مندائي بلغ سن السادسة عشر فما فوق ويقيم في الدمنارك بصرف النظر عن املعتقدات 

السياسية واأليدلوجية ان يقدم طلب انتساب للجمعية بعد ان يقر منهاجها ويلتزم بنظامها الداخلي ويدفع بدل 
األنتساب وبدالت األشتراك . 

املادة رقم 2 – تتم املوافقة على األنتساب بعد حصول مقدم الطلب على تزكية عضوين من أعضاء الهيئة التأسيسة . 
املادة رقم 3 – ال يجوز رفض أي طلب انتساب للجمعية ما دام مستوفي كافة شروط العضوية , وفي حالة الرفض يجب 

تبليغ ذلك لطالب األنتساب مع شرح األسباب املوجبة للرفض . 
املادة رقم 4 – يحق ألي عضو األستقالة من اجلمعية متى شاء على ان يرفق ذلك بطلب حتريري يقدم للهيئة اإلدارية التي 

تبت في قبول األستقالة . 
املادة رقم 5 – يحق ملن بلغ سن الــ  21   الواحد والعشرين  عاماً الترشيح للهيئة اإلدارية . 

املادة رقم 6 – يحق ملن بلغ سن الــ 18  الثامنة عشر من التصويت في انتخابات الهيئة اإلدارية فقط وال يحق له الترشيح 
 الفصل الرابع   :- الهيئة اإلدارية .

املادة رقم 1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل أول سبت من شهر مايس ) Maj  ( ويلزم اكتمال النصاب 
القانوني وقوامه نصف األعضاء وفي حالة غياب اكثر من نصف األعضاء يدعى الى اجتماع الحق , ولها ان تعقد اجتماعات 

استثنائية بدعوة من الرئيس أو  أذا طلبت الهيئة اإلدارية أو ثالثني باملائة من اعضاء الهيئة العامة . 
 املادة رقم 2 – يتألف عدد اعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية اخليرية من خمسة اعضاء ويتم انتخابهم باإلقتراع السري 

من قبل الهيئة العامة ويشترط ألكمال نصاب الهيئة اإلدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة  العامة واملسددين 
اشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثاللثة اشهر من املوعد احملدد لإلنتخابات ,  ويفضل ان يكونوا من ذوي اخلبرة اإلدارية 

والتنظيمية وكما يلي :- 
1 – رئيس اجلمعية اخليرية

2 – سكرتير اجلمعية اخليرية
3 – محاسب اجلمعية اخليرية

4 – عضوان اصليني 
املادة رقم 3 – تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية  ثالث سنوات  . 

املادة رقم 4 – على الهيئة اإلدارية تعريف هذه اجلمعية علنياً امام اجلهات الدمناركية احلكومية وغير احلكومية  و 
للمنظمات األخرى داخل الدمنارك . 

املادة رقم 5 – تعريف هذه اجلمعية اخليرية على رئاسة الطائفة  ) اجملتمع ( املندائية في العراق والعالم وعلى سكرتارية احتاد 
اجلمعيات املندائية في دول املهجر وكافة املنظمات واجلمعيات املندائية في العالم .

املادة رقم 6 – يتم اإللتزام بالنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة . 
املادة رقم 7 – لإلدارة احلق بأتخاذ القرار  إذا تواجد اثنان من اعضاء الهيئة اإلدارية ورئيسها . 

املادة رقم 8 – يكتمل النصاب القانوني ألجتماع الهيئة اإلدارية بحضور اكثر من نصف األعضاء . 
املادة رقم 9 – يفتتح بتالوة محضر اجللسة السابقة للمصادقة عليه . 

املادة رقم 10 – تتخذ قرارات الهيئة اإلدارية مبوافقة اكثرية األعضاء اجملتمعني قانوناً وفي حالة تعادل األصوات يعتبر صوت 
الرئيس مرجحاً .

املادة رقم 11 – يجوز إختيار أعضاء من الهيئة العامة لغرض مناقشة أو ايجاد حلول لبعض األمور الواجب إتخاذ القرار 
املناسب  بشأنها ولكن ال يحق لهم التصويت ) األستأناس بأرائهم ( .

املادة رقم 12 – يعتبر مستقيالً من الهيئة اإلدارية كل عضو أمتنع عن حضور اجتماعني متتاليني للهيئة نفسها بدون عذر 
شرعي وذلك بعد أنذاره خطياً . 

املادة رقم 13 – ميكن ألي عضو في الهيئة اإلدارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك مبوجب كتاب استقاله يوجه الى 
الهيئة اإلدارية التي ميكنها قبوله أو رفضه خالل مهلة خمسة عشر يوماً  وإال  اعتبر سكوتها مبثابة القبول حكماً وال 

يفقد املستقيل عضويته في اجلمعية العمومية  إال  إذا ابدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب األستقالة .
املادة رقم 14 – يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي اعضائها تعديل هذا النظام بناء على أقتراح الهيئة اإلدارية أو على ثالثني 

في املئة من اعضاء الهيئة العامة .
املادة رقم 15 – يكون رئيس اجلمعية ناطقاً بأسم اجلمعية وممثالً  لها امام اجلهات واجلمعيات األخرى ويدعـو  إلى اجتماعات 
الهيئة اإلدارية ويشرف على أعمال اللجان األخرى وعلى مالية اجلمعية وهو الذي يوقع على نشاطاتها  املالية بالتكافل مع 

محاسب اجلمعية وضمن ميزانية اجلمعية .
املادة رقم 16 – يكون سكرتير اجلمعية مسؤالً عن متابعة نشاطات اجلمعية اليومية وضبط محاضر اجللسات وتبليغ 

الدعوات وتنظيم البريد وسجالت اجلمعية ويكون مسؤول عن حفظها . وينوب عن الرئيس عند غيابه على أن تبلغ الهيئة 
اإلدارية بذلك حتريرياً من قبل الرئيس . 

املادة رقم 17 – يشترط في عضوية الهيئة اإلدارية للجمعية ان :- 
1 – يلتزم مبواد النظام الداخلي ويعمل على حتقيق اهداف اجلمعية . 

2 -  يعمل على نشر ثقافة التسامح والتآزر واحلوار وقبول األختالف ونبذ التعصب بكافة اشكاله . 
3 – اال يستغل اسم اجلمعية لتحقيق منافع شخصية أو سياسية . 

4 – من الشخصيات التي لها ممارسة العمل التنظيمي واجلماهيري ومتتلك الكفائة واملقدرة العالية في العمل . 



الفصل اخلامس   :-   حقوق عضو اجلمعية .
املادة رقم 1 :-

أ – يساهم في اعداد برنامج عمل اجلمعية .
ب – يطلع على كافة النشاطات اإلدارية واملالية .

ج – يرشح نفسه لعضوية اجلمعية .
د – ينسحب من اجلمعية العمومية .

الفصل السادس  :-     حسابات اجلمعية .
املادة رقم 1 – يتمتع محاسب اجلمعية بصالحيات قبض وصرف املبالغ املتعلقة بأنشطة اجلمعية ويقوم بالتوقيع على 
كافة الوصوالت املالية ومستندات الصرف الى جانب الرئيس  كما يتولى اعداد امليزانية العامة والتقرير املالي السنوي 

واألشراف على جميع األمور املالية واحلسابية  . 
املادة رقم 2 – يقوم احملاسب بفتح سجالت حسابية تكون جاهزة للتدقيق املالي دائماً . 

املادة رقم 3 – تبدأ السنة املالية من بداية العام ويتم تصحيح القيود احلسابية على ان تقدم في موعد اقصاه  15 /4 وقبل 
انعقاد األجتماع السنوي للهيئة العامة  للجمعية . 

املادة رقم 4 – يحدد بدل األشتراك واألنتساب  السنوي بـ  150 مائة وخمسون كرونة لكل عضو منتسب , ويحق للهيئة 
اإلدارية تعديل رسم األنتساب بقرار في اجتماع اجمللس .

 
الفصل السابع   :-    مالية اجلمعية .

املادة رقم 1 – املساعدات والتبرعات التي ال تتعارض واهداف اجلمعية . 
املادة رقم 2 – ريع احلفالت والفعاليات ذات الطابع الترفيهي , الثقافي  و األجتماعي . 

املادة رقم 3 – دعم مكونات اجملتمع املندائي .
املادة رقم 4 – دعم املؤسسات الدمناركية .

املادة رقم 5 – تسهم اجلمعية في مساعدة العوائل املندائية احملتاجة في أي مكان وعلى قدر اإلمكانيات املتوفرة واملتاحة  
وضمن احلاجة الفعلية . 

الفصل الثامن   :-  اللجان .
املادة رقم 1 – تشكل الهيئة اإلدارية من بني اعضاء اجلمعية العمومية  جلان لتسير اعمالها ويحق لها استحداث جلان 

جديدة وحسب مقتضيات احلاجة ووفق األمكانيات املتاحة ومن بني هذه اللجان :- 
أ – اللجنة الدينية .

ب – اللجنة األجتماعية .
جـ - اللجنة الثقافية . 

د – جلنة الشباب .
هـ - اللجنة األعالمية والعالقات .

و – جلنة املرأة .

الفصل التاسع   : -   النظام الداخلي .
املادة رقم 1 – يكون النظام الداخلي ملزم جلميع اعضاء اجلمعية وقبوله شرطاً للعضوية 

املادة رقم 2 – ال يجوز مطلقاً  لألعضاء أو اللجان مبا فيها الهيئة  اإلدارية استغالل  منبر اجلمعية في الترويج ألفكار وأراء 
مخالفة ملا جاء في هذا النظام بأي حجة كانت .    
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