على المنظمات التي تروم التسجيل االطالع على قانون المنظمات غير الحكومية رقم  21لسنة  1222و تعليماته النافذه و يمكن
تحميله من خالل موقعنا االلكتروني ,حيث نصت المادة ( )4من هذا القانون.
المادة-4 -
أوال -لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او االنتماء اليها او االنسحاب منها وفق احكام
هذا القانون 0
يمكنك تحميل استمارة تسجيل منظمة محلية من خالل الموقع االلكتروني للدائرة () www.ngoao.gov.iq

تتكون االستمارة من ( )6صفحات في الصفحة االخيرة تذكير بالمستمسكات المطلوبة و بالشكل التالي:
(ص : )6يرجى التأشير علىى كىل مربىع مىن إجىل كمىال الطلىل و ذا لىم تجىل علىى جميىع البنىود إدنىاه سىوب يىتم رفى الطلىل
باعتباره غير مكتمل.كما يرجى التأكد مسبقا ً مىن عىدم تكىرار اسىم المنظمىة ورئيسىقا فىي قاعىدة بيانىات المنظمىات المسىجلة لىد
الدائرة .ويتم ذلك عن طريق مراجعة الدائرة إو رسال االسم المقترح عن طريق البريىد االلكترونىي لتىردك اإلجابىة حىول االسىم
الصحيح و الترجمة.

(ص :)1طلب تأسيس منظمة (الصفحة  1الى  3من هذه االستمارة) مع توقيع المؤسسين و الممثل المخول للمنظمة .

و تتضمن هذه االستمارة -:
الموضوع :طلب تأسيس
من أجل التقدم بطلب تأسيس منظمة غير حكومية محلية يرجى إكمال االستمارة التالية وعليك أن ترفق جميع المستمسكات المذكورة في محتويات االستمارة
(صفحة  6من هذه االستمارة).
نحن المؤسسون المبينة أسماؤنا أدناه نرجو التفضل بالموافقة على طلب تأسيس منظمتنا وفقاً للمعلومات التالية:
 .1اسم املنظمة غري احلكومية باللغة  العربية أو  الكردية( :يجب ان يكون االسم غير مكرر)
 .2اسم املنظمة غري احلكومية باللغة اإلجنليزية :يجب ان تكون الترجمة مطابقة للترجمة المعتمدة لدى الدائرة ويمكن ارسال االسم عن طريق البريد االلكتروني
لتحصل على ترجمة من الدائرة

 .3عنوان مكتب املنظمة الرئيسي (حسب تأييد السكن) :يجب ان يكون العنوان مطابق لـاييد السكن الصادر من مجلس المحافظة
 .4الربيد االلكرتوين للمنظمة  :يجب ان يكون البريد االلكتروني مفعل عن طريق ارسال رسالة الى بريد الدائرة () ngoiq@ngoao.gov.iq
 .5هاتف املنظمة ( :يرج في هذا الحقل رقم الهاتف الخاص بالمنظمة)
 .6جماالت عمل املنظمة:
للمنظمة غير الحكومية اختيار اختصاص رئيسي واحد وباإلمكان اختيار اختصاص ثانوي ومن االختصاصات والرموز أدناه
أ -اختصاص رئيسي (اخرت واحداً من الرموز أدناه ) -----------------
ب -اختصاص ثانوي (اخرت اختصاص من الرموز أدناه) -----------------
زراعي ( ،)Aفن ( ،)Rثقافة ( ،)Bديمقراطية ( ،)Cتطوير اقتصادي ( ،)Dتعليم ( ،)Eبيئة ( ،)Fمعوقين (  ،)Gحقوق اإلنسان ( ،)Hمساعدات
إنســـانية ( ،)Iإعالم ( ،)Jأطفال وأيتام ( ،)Kصحة عامة ( ،)Lخدمات عامة ( ،)Mإغاثة ( ،)Nشؤون المرأة ( ،)Oشباب (. )Pتنمية مستدامة (,) S

()Xلغير ما ذكرمن اختصاصات

 .7الممثل المخول
أ .االسم الرباعي واللقب( :يدرج في هذا الحقل اسم أحد االعضاء المؤسسين ممن يحق لهم مراجعة الدائرة)
ب .العنوان الربيدي( الفاكس ـ ـ صندوق الربيد ان وجد)___________________________________________ :
ت .رقم التلفون_______________________________________________ :
ث .الربيد اإللكرتوين_______________________________________________ :
ج .التوقيع_______________________________________________ :

تقوم بملء معلومات المؤسسين و أعضاء الهيئة اإلدارية على ان تطابق ( هوية االحوال المدنية و شهادة الجنسية) كما
موضح اعاله وتختم هذه الصفحة بختم المنظمة.

 ( الصفحة ) 4البيان التأسيسي ( وهي مقالة مختزلة توضح دوافع التاسيس و الغاية)

مالحظة :تشكل هذه المنظمة غير الحكومية ألغرا غير ربحية فقط كما هو محدد في القانون رقم  21لسنة 1222م .بتوقيع
هذه االستمارة إعاله يشقد مؤسسي المنظمة غير الحكومية إن المنظمة غير الحكومية )2( :ال تتبنى إي إهداب إو تنفذ إي
إنشطة تخالب دستور إو قوانين جمقورية العراق ( )1التقوم بأي إعمال لتوزيع األموال على إعضائقا للكسل الشخصي إو
لتجنل دفع الضرائل ( )3ال تقوم بجمع إموال لدعم مرشحين لوظائب عامة إو تقديم الدعم المالي للمرشحين لوظائب عامة ()4
ال تقوم بتوزيع األموال والمنح والمساعدات على إعضاء المنظمة غير الحكومية في حالة حلقا .تستخدم جميع األموال التي
تجمعقا هذه المنظمة غير الحكومية فقط لتحقيق إهداب المنظمة غير الحكومية وتتم جميع التعامالت المالية بما في ذلك رسال
واستقبال المبالغ المالية عبر الحسال المصرفي للمنظمة غير الحكومية.

كما ورد في نص المادة  -22-من قانون المنظمات غير الحكومية رقم ( )21لسنة 1222
المادة -22-
يحظر على المنظمة ماياتي:
إوال – يحضر على المنظمة غير الحكومية ان تتبنى اهدافا ً وتقوم بأنشطة تخالب الدستور والقوانين العراقية النافذة .
ثانيا ً  -ممارسة األعمال التجارية لغر توزيع االموال على اعضائقا للمنفعة الشخصية  ،او استغالل المنظمة لغر التقرل
من دفع الضرائل
ثالثا ً  -جمع األموال لدعم المرشحين للمناصل العامة إو تقديم الدعم المادي لقم.
رابعا ً -تضمين نظامقا الداخلي مايشير الى توزيع االموال المأتية من المنح والمساعدات على اعضائقا عند حل المنظمة.
امساء املؤسسني_____________________ )3 _____________________ )2 _____________________ )1 :
التوقيع_____________________ )3 _____________________ )2 _____________________ ) 1 :
امساء املؤسسني_____________________ )6 _____________________ )5 _____________________ )4 :
التوقيع_____________________ )6 _____________________ )5 _____________________ )4 :
تاريخ بيان التأسيس (جيب ان يكون تاريخ بيان التأسيس قبل تاريخ تقدمي طلب التأسيس)_________________________________ :
(إذا كان للمنظمة غير الحكومية أكثر من  6مؤسسين يرجى إرفاق توقيعات المؤسسين اإلضافيين بهذا الطلب في ورقة إضافية منفصلة).

(الصفحة  )5التعقد

تعهد
أين املوقع أدناه___________ ،علي جاسم حممد علي __________________ رئيس املنظمة ،أتعهد بتنفيذ الشروط التالية فيما يتعلق
بالتسجيل:
 .1يتم استخدام مجيع موارد املنظمة غري احلكومية فقط لتحقيق أهداف املنظمة غري احلكومية كما يف املادة (14اوال) من القانون  12لسنة .2212
المادة- 24اوال -تلتزم المنظمة بصرب مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافقا.
 .2تقدمي تقرير سنوي مايل يشمل وصفا مفصال ملصادر متويل املنظمة ومعامالهتا املالية كما يف املادة (15اوال) من القانون  12لسنة .2212
المادة- 25 -
تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي:

اوال -تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصال لمصادر تمويل المنظمة ومعامالتقا المالية.
ثانيا -تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتقا المنظمة خالل السنة 2
 .3تقدمي تقرير عن نشاطات املنظمة يتضمن فكرة موجزة عن املشاريع اليت نفذهتا املنظمة خالل سنة كما يف املادة (15ثانيا) من القانون  12لسنة .2212
المادة- 11 -
تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي:
ثانيا -تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خالل السنة 0
 .4إن تكون سجالهتا احلسابية مطابقة ملبادئ احملاسبة املعتمدة قانونا كما يف املادة(11ثانيا) من القانون  12لسنة .2212
المادة– 11 -
ثانيا ً  -:تلتزم المنظمة أن تكون سجالتها الحسابية مطابقة لمباديء المحاسبة المعتمدة قانونا ً.
 .5أن تفتح املنظمة سجال لألعضاء والقرارات واحلسابات واألموال والنشاطات واملشاريع كما يف املادة  11من القانون  12لسنة .2212
المادة– 11 -
على المنظمة وفروعها مسك السجالت اآلتية :-
أوآل  :سجل األعضاء  ،وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ثانيا ً  -:سجل القرارات  ،ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة االدارية .
ثالثا ً  -:سجالت الحسابات  ،وتدون فيها أيرادات المنظمة ومصروفاتها .
رابعا ً  -:سجل األموال  ،وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها.
ويدون فيه نوع النشاط أوالمشروع وجهة تمويله والفائدة منه
خامسا ً  -:سجل النشاطات والمشاريع ،
ّ
 .6أن حتتفظ املنظمة بوثائقها املالية وتقاريرها وسجالهتا ملدة ( )5سنوات كما يف املادة (11اوال) من القانون  12لسنة .2212
المادة– 11 -
أوآل  -:تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجالتها لمدة ( )1سنوات.
 .7ابالغ الدائرة بأي تغيري يف الوثائق واملعلومات املذكورة يف هذا الطلب خالل  32يوماً من تاريخ حدوث التغيري كما يف املادة  31من القانون  12لسنة
.2212
المادة- 91 -
للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا ً داخل جمهورية العراق وخارجها.
المادة- 30 -
اليجوز أنْ تتخذ المنظمة اسما ً يشابه اسماء الجهات الحكومية اواألحزاب اوالكيانات السياسية اواالتحادات اوالنقابات.
المادة- 31 -
تلتزم المنظمة بابالغ الدائرة باي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة الى الدائرة خالل ) (30ثالثين يوما ً من تاريخ
حصول التغيير.

 .1ال جيوز لرئيس املنظمة أن يرتأس أكثر من منظمة غري حكومية واحدة يف مجهورية العراق كما يف املادة (11ثالثا) من القانون  12لسنة .2212
المادة -11-
ثالثا -الي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات واليجوز له ان يتراس اكثر من منظمة واحدة.
 .1فتح حساب مصريف للمنظمة  ،وان نقدم للدائرة تأييدا من املصرف بفتح احلساب إىل الدائرة خالل شهر من تاريخ استالم شهادة التسجيل وان جتري
املنظمة مجيع عملياهتا املالية باستالم املوارد املالية وصرفها من خالل احلساب املصرف كما يف املادة  16من القانون  12لسنة .2212
المادة-26 -
اوال -تجري المنظمة عملياتقا المالية باستالم الموارد المالية وصرفقا من خالل المصارب الحكومية إو األهلية بواسطة حسال
مصرفي 2
ثانيا -اليجوز تجميد الحسال المصرفي للمنظمة اال بقرار قضائي 2
 .12ال جيوز للمنظمة غري احلكومية أن متارس نشاطها قبل صدور شهادة تسجيلها أو بعد صدور قرار تعليقها من الدائرة أوبعد صدور قرار إداري داخلي
اوقرار قضائي حبلها كما يف املادة /6اوالً من التعليمات رقم  6لسنة .2212
المادة –  – 6اوال – اليجوز للمنظمة غير الحكومية ان تمارس نشاطقا قبل صدور شقادة تسجيلقا او بعد صدور قرار تعليققا
من الدائرة او صدور قرار قضائي بحلقا.
 .11لن متارس املنظمة غري احلكومية أي أنشطة رحبية.أو سياسية وفقاً للمادة /6ثانياً من التعليمات رقم  6لسنة  2212وكما ورد يف املادة  12من القانون
 12لسنة .2212
المادة –  – 6اوال – اليجوز للمنظمة غير الحكومية ان تمارس نشاطقا قبل صدور شقادة تسجيلقا او بعد صدور قرار تعليققا
من الدائرة او صدور قرار قضائي بحلقا .
ثانيا – اليجوز للمنظمة غير الحكومية ان تمارس نشاطا ربحيا او سياسيا.
 .12عدم استخدام عبارة "األمانة العامة لمجلس الوزراء" إو "مجلس الوزراء" إو إي عبارة تشير بصراحة لى إنقا جزء من مؤسسة حكومية في كتل المنظمة
إو القويات التي تمنح ألعضاء المنظمات غير الحكومية.

توقيع رئيس املنظمة_______________________________________ :
رقم اهلاتف -------يدرج رقم اهلاتف اخلاص برئيس املنظمة------------
اجلنس  :ذكر  أنثى
العنوان بالتفصيل :م /ز  /د  _______ /يدرج عنوان رئيس املنظمة __________________________
عنوان الربيد اإللكرتوين_______________________________________________ :
التاريخ:

_________________ /

/

______________________1223

الصفحة رقم ( )6قائمة محتويات االستمارة
يرجى التأشير على كل مربع من أجل إكمال الطلب وإذا لم تجب على جميع البنود أدناه سوف يتم رفض الطلب باعتباره غير مكتمل.كما يرجى
التأكد مسبقاً من عدم تكرار اسم المنظمة ورئيسها في قاعدة بيانات المنظمات المسجلة لدى الدائرة.

 طلب تأسيس منظمة غري حكومية حملية جديدة (الصفحة  1اىل  3من هذه االستمارة) مع توقيع املؤسسني و املمثل املخول للمنظمة.
 البيان التأسيسي (الصفحة  4من هذه االستمارة).
 التعهد (الصفحة  5من هذه االستمارة) مع توقيع رئيس املنظمة.
مالحظة :ينبغي إن يكون جميع مؤسسي المنظمة غير الحكومية من إكملوا  21عاما ً من العمر فأكثر وغير مدانين بأي جريمة
مخلة بالشرب إو جناية غير سياسية.
الرجاء ارسال المرفقات أدناه مع استمارة التسجيل :
 صورة من هويات األحوال المدنية وشقادة الجنسية للمؤسسين العراقيين و القيئة اإلدارية بما فيقم األعضاء االحتياط او
هويات اإلقامة النافذة للمؤسسين األجانل .إو سمات الدخول المؤقتة الموجودة على جواز السفر لغاية الحصول على وثيقة
اإلقامة .
 تأييد سكن مكتل المنظمة الرئيسي صادر عن مجلس المحافظة او مكتل المحافظ .
 استمارة سجالت :و يمكن الحصول عليقا من خالل الموقع االلكتروني (  ) www.ngoao.gov.iqرابط ( تسجيل منظمة
محلية)
 محضر انتخال مجلس اإلدارة مصادق عليه بتوقيع المؤسسين و المحامي إو قرار تعيين مجلس اإلدارة حسل النظام
الداخلي  .يمكن الحصول على نوذج المحضر االنتخابي من خالل الموقع االلكتروني لدائرتنا ( ) www.ngoao.gov.iq
رابط ( تسجيل منظمة محلية)
 نسخة من النظام الداخلي للمنظمة وفق شروط النظام الداخلي المشروحة الحقا ً في هذا الكراس.
يملئ فقط من قبل دائرة المنظمات.
رقم احلاسبة____________________________ :

توقيع املوظف املختص____________________________ :

تاريخ استالم الطلب____________________________ :
تقطع من هنا
(اسم املنظمة) _____________________________________________________

ختم الدائرة

مت االستالم من قبل دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء بتاريخ ________________________.

بعد تقديمك االوراق االصولية لتسجيل منظمتك سيقوم الموظف المختص بتسليمك وصل االستالم اعاله.
يحتفظ بقذا اإليصال في سجالت المنظمة.

شروط النظام الداخلي
 -2اسم المنظمة الرسمي باللغة العربية او الكردية مع اللغة االنكليزية .
كتابة اسم المنظمة المذكور في استمارة التسجيل باللغة العربية واللغة النكليزية.
 -1عنوان المكتل الرئيسي للمنظمة .
ويقصد به مقر المنظمة الرئيسي ويكون وفق تأييد السكن.
 -3صورة من شعار وختم المنظمة .
صورة من شعار وختم المنظمة مع شرح مبسط لما يرمزا اليه.
 -4بيان مفصل بأهداب المنظمة .
يقصد بقا الغاية التي تسعى المنظمة لتحقيققا ويجل ان تتسم بالصفات التالية:
 الوضوح لبيان مد جديتقا والحيلولة دون تنوع النشاطات. ان تتفق وتتطابق مع القوانين العراقية النافذة. عدم خروجقا عن النظام العام واآلدال. -5بيان مفصل بوسائل تحقيق األهداب .
ويقصد بقا الخطط والبرامج الموضوعة من قبل القائمين على ادارة المنظمة بغية تحقيق اهدافقا ومن سماتقا:
 -2االتفاق التام مع االهداب فمثال ال يمكن قبول وسائل تحقيق اهداب المرإة في منظمة تقتصر اهدافقا على حقوق
االنسان.
 -1ان تكون وسائل مشروعة قانونا وغير مخالفة للنظام العام واالدال.
 -3ان تكون ضمن القدرة الحقيقية للمنظمة فقناك وسائل باهضة الكلفة ال تتالئم مع االمكانات المحدودة لبع
المنظمات.
 -6شروط العضوية بشكل مفصل .
 -2عراقي الجنسية إو مقيم في العراق
 -1كامل األهلية واكمل الثامنة عشر من العمر
 -3إن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
وللمنظمة اضافة شروط اخر على ان ال تتعار

مع األحكام الوارد ذكرها آنفاً.

حاالت انتهاء العضوية .
هناك زوال رضائي عن طريق تقديم العضو استقالته وهناك زوال اجباري عبر صدور قرار فصل العضو عن جقة
مختصة يحددها النظام الداخلي للمنظمة وهناك زوال قاهر عن طريق وفاة العضو.
ويجل تحديد الجقة المسئولة عن قرار انتقاء العضوية.
 -7حقوق األعضاء .
( ويقصد بقا االمتيازات المعنوية التي تقدمقا المنظمة للعضو داخل حدودها كحق االنتخال وحق المشاركة في صنع
القرار وحق ابداء الرإي والمشورة دون إن يترتل على ذلك آثار سلبية).
 -1واجبات األعضاء .
( ويقصد بقا االلتزامت التي تترتل على العضو من خالل انتمائه للمنظمة كالمشاركة الفعلية في إداء المقام الموكلة اليه
وحضور االجتماعات التي تعقدها المنظمة(.
-22القيكل التنظيمي من حيث -:
إ -تعريب القيئة العامة:
وهي مجموعة المنتمين للمنظمة والذين إوفوا بالتزامتقم تجاهقا.
ل -وشرح مفصل لصالحياتقا.
( وهي مجموعة المقام التي يضطلع بقا اعضاء القيئة العامة دون غيرهم على ان ال تتعار
االدارية والرئيس).

مع صالحيات القيئة

ت -تعريب القيئة اإلدارية.
وهي مجموع االعضاء المنتخبين من قبل القيئة العامة إو المعينين من قبل القيئة المؤسسة بحسل الصالحيات
المنصوص عليقا في النظام الداخلي ويبلغ عددهم (.)......
ث -وشرح مفصل لصالحياتقا.
وهي مجموعة المقام التي يضطلع بقا اعضاء القيئة االدارية دون غيرهم على ان ال تتعار مع صالحيات القيئة
العامة وصالحيات الرئيس.
ج -الصالحيات مفصلة للرئيس.
ح -وهي مجموعة المقام التي يضطلع بقا رئيس المنظمة دون غيره على ان ال تتعار
وصالحيات القيئة االدارية.

مع صالحيات القيئة العامة

ح -الصالحيات مفصلة للنائل.
 يحل محل الرئيس في غيابه. قد توكل اليه بع الصالحيات على ان ال تتعار مع صالحيات الرئيس.خ -الصالحيات مفصلة للجان إو األقسام.
ويقصد بقا األعمال والمقام المنوطة باالقسام واللجان ان وجدت والتي اليمارسقا غير هذه اللجنة.
د -تحديد الجقة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد إجورهم.
ويقصد بقا تحديد الجقة المسؤولة عن تعيين المنتسبين والمستخدمين كموظفي الخدمة والعمال وسائقي السيارات
وموظفي االدارة الذي تستعين بقم المنظمة لتحقيق إهدافقا مع تحديد إجورهم.
ذ -لية االجتماعات بشكل مفصل.
ويقصد به بيان موعد اجتماعات القيئة العامة واجتماعات القيئة االدارية وتوضيح متى يكتمل النصال في هياكلقم
التنظيمية لكي تكون قراراتقم مشروعة.
ر -لية االنتخابات بشكل مفصل.
ويقصد بقا بيان متى تجتمع القيئة العامة لغر انتخال القيئة اإلدارية وبيان الفترة االنتخابية وكيفية توزيع المناصل
اإلدارية ألعضاء القيئة اإلدارية المنتخبة مع بيان عددهم على إن يصادق المؤسسون على المحضر االنتخابي بإشراب
قاضي إو محامي.
ز -لية اتخاذ القرارات اإلدارية.
ويقصد به بيان نسل التصويت المعتمدة في القيئة العامة وفي القيئة االدارية اثناء اتخاذ قراراتقا االدارية.
س -لية تعديل النظام الداخلي.
ويقصد بقا توضيح اسبال تعديل النظام الداخلي والجقة المسؤولة عن اقتراح التعديل مع بيان نسبة التصويت المعتمدة
في اعداد هذه المقترحات وكذلك بيان نسل التصويت المعتمدة في الجقة التي تصادق على مقترح التعديل لكي يصبح
نافذاً.

 -21الموارد المالية للمنظمة ومبلغ االشتراك الشقري او السنوي ن وجد.
ويقصد بقا بيان مصادر تمويل المنظمة ومد مواكبتقا للقوانين العراقية النافذة.
 -13حل المنظمة من حيث -:
أ -تحديد الجقة التي تصدر قرار الحل او االندماج او التجزئة ونقل األموال داخل المنظمة.
ويقصد بقا تحديد الجقة المسئولة عن اصدار قرار الحل واالندماج والتجزئة ونقل األموال داخل المنظمة مع بيان نسل
التصويت المعتمدة في اصدار هذا القرار.
ب -تحديد إين تؤول إموال المنظمة في حال حلقا.
ويقصد بقا تحديد الجقة التي ستؤول اليقا اموال المنظمة بعد حلقا وينبغي ان تكون منظمة ذات نشاط مماثل لقا في األهداب
ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها احد القيئات في القيكل التنظيمي للمنظمة.

النظام الداخلي للمنظمة التي تعتمد في نظامها الداخلي على آلية االنتخاب
(نموذج استرشادي)
المادة األولى :اسم المنظمة ....
كتابة اسم المنظمة المذكور باستمارة التسجيل باللغة العربية واالنكليزية
المادة الثانية :عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة ....
 /العراق  /بغداد
المادة الثالثة :شعار وختم المنظمة ....
صورة من شعار وختم المنظمة
المادة الرابعة :أهداف المنظمة ....
تكتل األهداب على ضوء اختصاص المنظمة
المادة الخامسة :وسائل تحقيق األهداف ....
تكتل الوسائل على ضوء اختصاص المنظمة
المادة السادسة  :شروط العضوية ....
 -1إن يكون العضو عراقي الجنسية إو مقيم في العراق .
 -1إكمل الثامنة عشر من العمر وكامل األهلية .
 -3إن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
 -4ان يكون حسن السيرة والسلوك.
 -5غير محكوم بجنحة مخلة بالشرب او جناية غير سياسية.
 -6ملئ استمارة االنتماء.

المادة السابعة :حاالت انتهاء العضوية ....
 -1في حالة الوفاة.
 -9في حالة تقديم طلل االستقالة .
 -3ذا إدين بجنحة مخلة بالشرب إو جناية غير سياسية.
 -4ذا اضر بالمنظمة بأي شكل من األشكال.
انتقاء العضوية تكون بقرار صادر من القيئة اإلدارية باألغلبية البسيطة.
المادة الثامنة :حقوق األعضاء ....
 -1الحصول على هوية المنظمة .
 -9المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات و الندوات داخل وخارج العراق.
 -3المشاركة في بداء الرإي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي.
المادة التاسعة :واجبات األعضاء ....
 -1االلتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة .
 -9احترام األعضاء و الحفاظ على ممتلكات المنظمة .
 -3المشاركة في النشاطات وحسن التصرب والسلوك .
 -4بالغ دارة المنظمة عند تغيير عمل إو سكن العضو.
المادة العاشرة :الهيكل التنظيمي ....
أ -الهيئة العامة :
وتتألب من األعضاء المنتمين للمنظمة بما فيقم القيئة التأسيسية والقيئة اإلدارية.

ب -صالحيات الهيئة العامة :
 -2تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة لى لذلك.
 -1اإلشراب على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية .
 -3صدار القرارات الألزمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية
 -4مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.
 -5انتخال إعضاء القيئة اإلدارية..
 -6اإلشراب على عمل القيئة اإلدارية.
ت -الهيئة االدارية:
وهي القيئة التي يتم انتخابقا من قبل القيئة العامة ويكون عددهم ()....إعضاء.
ث -صالحيات الهيئة اإلدارية:
 -1توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
 -2اإلشراب على نشاطات المنظمة.
 -3تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع إهداب المنظمة.
 -4فتح فروع إخر داخل وخارج العراق ويصدر القرار باألغلبية البسيطة من إعضائقا.
ج -صالحيات رئيس الهيئة اإلدارية:
 -2يترإس اجتماعات القيئة االدارية والدعوة لى اجتماع طارئ .
 -1تمثيل المنظمة لد المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
 -3اإلشراب على إعمال المنظمة واللجان المشكلة.

 -4التوقيع على المخاطبات والصكوك.
 -5فتح حسال مصرفي للمنظمة.
ح -صالحيات نائب رئيس الهيئة اإلدارية:
يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
خ -صالحيات مفصلة للجان أو األقسام:
 -2اللجنة اإلدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون اإلدارية من صادر ووارد وتوثيق األنشطة واستالم
طلبات االنتماء والطباعة.....الخ.
 -1اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجالت المالية ورفعقا لى القيئة االدارية للمصادقة عليقا.
 -3اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم الدورات والمقرجانات والمؤتمرات والمحاضرات الثقافية.
 -4لجنة العالقات واإلعالم والتي تقوم بتنظيم العالقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني و صدار نشرات ثقافية.
او إي لجنة او الية تنظمية تراها المنظمة لتنظيم اعمالقا .
د -آلية اتخاذ القرارات:
تصدر قرارات القيئة العامة باألغلبية البسيطة.
تصدر قرارات القيئة االدارية باألغلبية البسيطة.
ذ -آلية االجتماعات:
 -2تجتمع القيئة العامة اجتماعقا الدوري السنوي ويتحقق النصال القانوني  2+%52من إعضائقا وفي حالة عدم اكتمال
النصال يؤجل االجتماع الى االسبوع الذي يليه ويعتبر االجتماع منعقدا مقما كان عدد الحضور.
 -1تجتمع القيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلل خطي من قبل رئيس المنظمة إو من قبل ثلثي إعضاء القيئة العامة إو
من قبل ثلثي إعضاء مجلس اإلدارة.
 -3يجتمع إعضاء القيئة اإلدارية اجتماعقم الدوري كل شقر.

 -4ينعقد اجتماع القيئة االدارية الطارئ بدعوة من الرئيس إو بطلل من عضوين.
 -5يتحقق النصال بحضور نصب اعضاء القيئة االدارية.
ر -آلية االنتخابات:
 -2تجتمع القي ئة العامة كل ( )....سنة النتخال القيئة االدارية البالغ عدد اعضائقا ( )...اعضاء وبعد فرز االصوات توزع
المناصل حسل عدد االصوات التي حصل عليقا المرشحون االعلى فاألدنى تباعاً.
 -1في حالة حدوث شاغر في مقاعد إحد اعضاء القيئة االدارية يصار الى اجراء انتخابات تكميلية.
 -3في حالة حدوث شاغر في اكثر من نصب مقاعد القيئة االدارية ألي سبل كان تدعو القيئة العامة الى انتخابات مبكرة
والغر منقا انتخال هيئة ادارية جديدة.
ز -آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من صالحية القيئة اإلدارية والتصويت باألغلبية البسيطة.
س -تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم:
ان صالحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد اجورهم واالستغناء عنقم هو من صالحية رئيس القيئة االدارية.
المادة الحادية عشر :الموارد المالية للمنظمة ....
 -2اشتراكات االعضاء البالغ مقدارها ( )...دينار سنويا.
 -1التبرعات والمنح والوصايا والقبات والقدايا غير المشروطة الداخلية والخارجية.
 -3العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعقا.
المادة الثانية عشر :الحل واالندماج و التجزئة و نقل االموال داخل المنظمة
إ -ان الجقة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحل و االندماج و التجزئة و نقل االموال داخل المنظمة هي القيئة االدارية باالجماع.
ل -تؤول إموال المنظمة بعد حلقا لى منظمة مشابقة لقا في األهداب والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية
تختارها القيئة اإلدارية باألغلبية البسيطة.

إستمارة سجالت المنظمة
اسم السجل
-1
-9
-3
-4
-1

العدد

التعريف

سجل األعضاء .
سجل القرارات .
سجل الحسابات .
سجل األموال .
سجل النشاطات والمشاريع .

توقيع رئيس المنظمة
مالحظة -:
 .1تلتزم المنظمة بمسك السجالت المشار إليها أعاله طبقا ً لما ورد في قانون
المنظمات غير الحكومية رقم  19لسنة . 9010
 .9تطبع هذه االستمارة على فورمة المنظمة.

م /قرار تعيين

) واستناداً إلى الصالحيات المخولة لنا في المادة (

نحن الموقعون أدناه (

)

من النظام الداخلي قررنا تعيين كل من السادة المدرجة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس إدارة المنظمة .
أمساء أعضاء جملس إدارة املنظمة
املنصب

اسم العضو

مصادقة اجلهة املخولة بالتعيني
االسم

التوقيع

