هكذا ُتشارك!
بصفتك عضو يف الرابطة ،فإنك تتمتع بصوت انتخايب ويمكنك ممارسة
حقك الديمقراطي يف االنتخاب .عالوة على ذلك يمكنك ً
أيضا ترشيح
نفسك لمنصب الممثل واقتراح أحد األشخاص لالنتخاب.

حقائق حول االنتخاب
•  7500عضو

نعم ،أرغب يف االنتخاب!
إذنُ ،يرجى التأشير على أوراق االنتخاب وإرسالها إلينا .سوف تستلم أوراق
االنتخاب آل ًيا عبر البريد.

• مطلوب  86ممثل/ممثلة
•  44من الممثلين االحتياطيين
• عمل تطوعي يمكن لكل واحد وواحدة القيام به بشكل
فردي (مع الحصول على بدل تمثيل)
• المدة 5 :سنوات

نعم ،أريد ً
أيضا الترشح لمنصب الممثل!
كل ما عليك هو ملء النماذج وإرسالها إلينا عبر البريد مع توقيعك أو
مسحها ضوئ ًيا وإرسالها بالبريد اإللكتروين على هيئة ملف إىل:
يمكنك ً
أيضا تسليم المستندات المو َّقعة إىل القائم بأعمال منزلك داخل
مظروفvertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de.

شخصا لمنصب
نعم ،أريد أن أقترح
ً
الممثل!
ذن ،كل ما عليك هو ملء النماذج وإرسالها إلينا عبر البريد مع توقيعك
َّ
المرشح المرغوب أو مسحها ضوئ ًيا وإرسالها بالبريد اإللكتروين
وتوقيع
على هيئة ملف إىلvertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de :
يمكنك ً
أيضا تسليم المستندات المو َّقعة إىل القائم بأعمال منزلك داخل
مظروف.

أين تتوافر النماذج:
جميع النماذج متاحة على موقعنا اإللكتروين.
أو يمكننا إرسالها إليك بالبريد عند الطلب.

• يمثل كل ممثل/ممثلة حوايل  90عض ًوا من أعضاء االتحاد
الشعبي للبناء واالدخار VBS
•  5دوائر انتخابية
• هكذا يتم األمر :االنتخاب عن طريق االنتخاب البريدي
ّ
وترشح الشخص نفسه واقتراح أحد األشخاص

نتمنى ً
حظا سعيدً ا لجميع
والم َّ
الم َّ
رشحات!
رشحين
ُ
ُ
االتحاد الشعبي للبناء واالدخار
Frankfurt am Main eG
Großer Hirschgraben 20-26
Frankfurt am Main 60311

صوتك
االنتخايب
من أجل
بيتنا

هاتف 069 920719-0

صوتك
االنتخايب

من أجل
بيتنا
ُيرجى المشاركة،
والترشح لالنتخاب
كممثل/كممثلة.

vertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de

شك ًرا لكل من ُيديل بصوته
يف رابطتنا كممثل/كممثلة.
معا نستطيع أن نفعل كل شيء!
ً

vbs-frankfurt.de/vertreterwahl-2022

vbs-frankfurt.de/vertreterwahl-2022

ما هو الموضوع بالتحديد؟
يضم اتحاد  VBSالخاص بنا حوايل  7.500عض ًوا .وأنت واحد منهم.
عندما يتحدث  7.500شخص مع بعضهم البعض ،تنشأ عن ذلك
فوضى لطيفة .لذلك ،فإنه من المقرر قانون ًا ،بد ًءا من عدد أعضاء يبلغ
 1.501عض ًوا ،أن يتم انتخاب ممثلين يمثلون مصالح أعضاء اتحاد
 VBSويشاركون يف ُصنع القرارات الرئيسية لرابطتكم.
الممثلون هم الفكرة الديمقراطية األساسية لرابطتنا .ونحن بحاجة
إليهم لكي نظل ُمحتفظين بكامل األهلية .لذلكُ :يرجى المشاركة
ّ
الترشح .األمر يستحق!
والقيام باالنتخاب البريدي أو
المشاركة يف التصويت تعني :عند االنتخاب البريدي تضع عالمة
التأشير وتُلقي بالمستند يف صندوق البريد.
ترشيح نفسك يعني :أنك تترشح كممثل/كممثلة نظ ًرا لشعورك
بالمسؤولية كعضو يف الرابطة ورغبتك يف العمل من أجل بيئتك
المعيشية.

ما الذي ينتظرك كممثل/
كممثلة
"أنا ممثل/ممثلة  -وأنا فخور/فخورة بذلك!"
نظ ًرا ألنني أستطيع عمل تغيير يف بيئتي ،وبإمكاين جعل المناطق الخارجية
ً
جمال للجميع ،وبإمكاين إنشاء مالعب أو أ كواخ للدراجات أو أحواض
أ كثر
نباتات لمجتمعي .يف الواقع ال يتطلب األمر الكثير من العمل ،ولكنه يجمع
معا وأ كون على اتصال بالعديد من األشخاص .وهذه مسألة
أعضاء الرابطة ً
ذات جدوى .كما أنه منصب فخري حيث يمكنني تقديم الكثير بقدر ما أحب.
يمكنني طرح أفكاري الخاصة ورغبايت يف تحسين الحي داخل منطقتي
السكنية على مجلس اإلشراف/مجلس اإلدارة يف أي وقت.
بإمكان أي عضو أن يكون ممثال ً/ممثلة  -كل ما عليك فعله هو الترشح
لالنتخاب.

صوتك
االنتخايب
من أجل بيتنا

هكذا يتم األمر بالتفصيل
كل عضو له حق االنتخاب ويمكنه اإلدالء بصوته من خالل االنتخاب
البريدي .سيتلقى جميع أعضاء اتحاد  VBSمستندات التصويت عبر
البريد.
ّ
الترشح كممثل/كممثلة .االستثناءات :هناك إجراءات
وكل عضو يمكنه
استبعاد وكذلك أعضاء لمجلس اإلدارة أو مجلس اإلشراف.
يسري نظام االنتخاب الشخصي :من يحصل على أ كبر عدد من األصوات
َّ
المرشحون الحاصلون على أ كبر عدد من
يتم انتخابه كممثل/كممثلة.
األصوات بعد ذلك يكونون ممثلين احتياطيين تلقائ ًيا.

مهامك:
ُيعقد اجتماع للممثلين مرة واحدة يف العام ،وتشارك فيه
كممثل/كممثلة (مع الحصول على بدل تمثيل).
وهذا من شأنه أن يمنحك نظرة ُمتعمقة على سياسة عمل
اتحاد  VBS eGونتائجه  -وهو ما يساعدك على اتخاذ قرار من
خالل االقتراع!
وهذا يعادل تقري ًبا سلطة اتخاذ القرار لمساهم يف شركة
مساهمة .فيما عدا أنه يف رابطتنا يكون األمر عملي بشكل
أ كبر ،حيث ينصب تركيزنا على إدارة عقاراتنا ،والتي تقطن
فيها كمستأجر/كمستأجرة أو كعضو وبالتايل لديك ارتباط
مباشر بها.

إذا اضطر الممثل/الممثلة إىل التخلّي عن المنصب خالل فترة  5سنوات
(مثال ً بسبب المرض أو ألسباب شخصية) ،ينتقل الممثل البديل التايل
ألعلى (بحسب الئحة الترتيب)
التقسيم على  5دوائر انتخابية يضمن تمثيل مصالح أعضاء اتحاد VBS
بالتساوي.
االنتخاب البريدي :الدائرة االنتخابية تطابق الدائرة السكنية لألعضاء الذين
يقطنون يف إحدى شقق اتحاد  .VBSيتم توزيع جميع األعضاء اآلخرين
على الدوائر االنتخابية الخمس عن طريق عملية آلية.
المرشحين الذين ِّ
َّ
يرشحون أنفسهم لالنتخابات
ترشيح نفسك :يجب على
اختيار دائرة انتخابية ،و ُي َّ
فضل أن تكون منطقة سكنهم .بغض النظر عن
َّ
المرشحين بالطبع ً
أيضا يف االنتخاب البريدي.
ذلك ،يشارك جميع

