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 )2رقم  إستمارة( أجنبيةمنظمة غير حكومية  فرع تسجيل إستمارة
تسجيل منظمة غري  تأسيس و إذا كنت تطلب .أجنبيةمنظمة غير حكومية فرع تسجيل ل فقط ستمارةاإلتستخدم هذه 

 حكومية غري منظمة وضع ولتكييف U)1رقم  إستمارة( حملية ةتسجيل منظمة غري حكومي إستمارةUيرجى استخدام  حمليةحكومية 
 تكييف إستمارة او )3 رقم إستمارة( حكومية حملية غري منظمة تكييف  إستمارة استخدام يرجى 9/3/2010 قبل تسجيلها مت

  إستمارة استخدام يرجى غري حكومية منظمات بكةش سجيلأسيس وتتل .)4 رقم إستمارة( أجنبية حكومية غري منظمةفرع 
 ).5رقم  إستمارة( غري حكومية منظمات شبكةيل تسج

 
 تسجيل طلب: الموضوع

 جميع ترفق أن وعليك التالية ستمارةاإل إكمال يرجى أجنبية حكومية غير منظمة فرع تسجيل بطلب التقدم أجل من
 ).ستمارةمن هذه اإل 4(صفحة  ستمارةمحتويات اإلفي  المذكورة المستمسكات

 
 نرجو التفضل بالموافقة على تسجيل فرع منظمتنا في العراق وفقا ً للمعلومات االتية:

 
 ______________________________________________  :اسم املنظمة غري احلكومية باللغة العربية .1

 ______________________________________________  اسم املنظمة غري احلكومية باللغة اإلجنليزية: .2

 ______________________________________________:(حسب تأييد السكن) يف العراق الرئيسي فرعال مكتبعنوان  .3

 ______________________________________________    :الربيد االلكرتوين للمنظمة .4

 ______________________________________________     هاتف املنظمة: .5

 ______________________________________________   :(ان وجد) اإللكرتوين املنظمة موقع .6

 ظمة:                                       املن فرع ملجماالت ع .7

)،  B)، ثقافة (R)، فن (Aزراعي (: التالية والرموز االختصاصات منللمنظمة غري احلكومية اختيار اختصاص رئيسي واحد وباإلمكان اختيار اختصاص ثانوي 

)، K)، أطفال وأيتام (J)، إعالم (I)، مساعدات إنســـانية (H)، حقوق اإلنسان (G)، معوقني (F)، بيئة (Eتعليم ( )،D)، تطوير اقتصادي (Cدميقراطية (

  .لغري ما ذكرمن اختصاصات )S(، )Xتنمية مستدامة (، )P)، شباب (O)، شؤون املرأة (N)، إغاثة (M)، خدمات عامة (Lصحة عامة (

 

 _________________________ :اختصاص ثانوي  _________________________  :اختصاص رئيسي

 

 :معلومات خاصة باملنظمة االم .8
 _______________________________________________  :التنفيذي املدير/رئيس املنظمةاسم  . أ

 _______________________________________________    هاتف املنظمة:  . ب

 _______________________________________________    الربيد االلكرتوين: . ت

 _______________________________________________    :جنسية املنظمة . ث
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 املخول املمثل .9
 _______________________________________________   االسم الرباعي واللقب: . ج

 _______________________________________________   :صندوق الربيد ان وجد) والفاكس ( الربيدي العنوان . ح

 _______________________________________________    : اهلاتفرقم  . خ

 _______________________________________________     الربيد اإللكرتوين: . د

 _______________________________________________      التوقيع: . ذ

10. Uمنتسيب املنظمة يف العراق 

 

 الرباعي واللقب: االسم

  :(للمنتسب العراقي) اسم االم الثالثي

  :التولد

 :اهلاتفرقم 

 عنوان الربيد اإللكرتوين:

 اجلنسية:

1  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  عراقي    أجنيب 

2 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  عراقي    أجنيب 

 

 الرباعي واللقب: االسم

 (للمنتسب العراقي):  اسم االم الثالثي

  :التولد

 :اهلاتفرقم 

 عنوان الربيد اإللكرتوين:

 اجلنسية:

3 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  عراقي    أجنيب 

4 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  عراقي    أجنيب 

 
دستور جمهورية  م) وكذلك2010لسنة  12(القانون رقم يشهد الموقع أدناه أن هذه المنظمة سوف تلتزم بجميع بنود قانون المنظمات غير الحكومية 

العراقية كما تؤكد هذه المنظمة كذلك على أنها سوف تعلم دائرة المنظمات غير الحكومية بأي تغييرات في المعلومات المذكورة في  العراق والقوانين
 يوماً من تاريخ  التغيير. 30خالل  ستمارةهذه اإل

 
 ________________________________________________: ول من املنظمة األم يف العراقرئيس فرع املنظمة املخاسم 

 
  _________________________________التاريخ:     _________________________________ :وقيعالت
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 تعهد

 ، أتعهد بتنفيذ الشروط التالية فيما يتعلق بالتسجيل:العراق رئيس فرع املنظمة املخول من املنظمة األم يف________ ____________املوقع أدناه،  اأن
 .2010لسنة  12) من القانون (اوالً 14يتم استخدام مجيع موارد املنظمة غري احلكومية فقط لتحقيق أهداف املنظمة غري احلكومية كما يف املادة  .1
 .2010لسنة  12) من القانون (اوالً 15ومعامالتا املالية كما يف املادة  العراقيف  املنظمة فرعتقدمي تقرير سنوي مايل يشمل وصفا مفصال ملصادر متويل   .2
) من (ثانياً 15خالل سنة كما يف املادة  يف العراق املنظمة فرعيتممن فكرة موجزة عن املشاريع ال  نفذتا  يف العراق املنظمة فرعتقدمي تقرير عن نشاطات  .3

 .2010لسنة  12القانون 
 .2010لسنة  12) من القانون (ثانياً  19 مطابقة ملبادئ احملاسبة املعتمدة قانونا كما يف املادة يف العراق املنظمة فرعل احلسابية سجالتالتكون  إن .4
 . 2010لسنة  12من القانون  18سجال لألعماء والقرارات واحلسابات واألموال والنشاطات واملشاريع كما يف املادة  يف العراق املنظمة فرعفتح يأن  .5
 .2010لسنة  12) من القانون (اوالً 19) سنوات كما يف املادة 5بوثائقها املالية وتقاريرها وسجالتا ملدة ( يف العراق املنظمة فرعأن حتتفظ  .6
لسنة  12من القانون  31يوماً من تاريخ حدوث التغيري كما يف املادة  30تغيري يف الوثائق واملعلومات املذكورة يف هذا الطلب خالل ابالغ الدائرة بأي  .7

2010. 
 .2010لسنة  12) من القانون (ثالثاً 11أن يرتأس أكثر من منظمة واحدة يف مجهورية العراق كما يف املادة  العراق يف املنظمة فرع ال جيوز لرئيس .8
قدم للدائرة تأييدا من املصرف بفتح احلساب خالل شهر من تاريخ استالم شهادة التسجيل وان جتري ت، وان يف العراق املنظمة فرعلحساب مصريف  فتح .9

 .2010لسنة  12من القانون  16كما يف املادة   مجيع عملياتا املالية باستالم املوارد املالية وصرفها من خالل احلساب املصريف يف العراق املنظمة فرع
قرار  أن متارس نشاطها قبل صدور شهادة تسجيلها أو بعد صدور قرار تعليقها من الدائرة أوبعد صدور قرار إداري داخلي او يف العراق املنظمة فرعال جيوز ل .10

 . 2010لسنة  6من التعليمات رقم  )اوالً (6قمائي حبلها كما يف املادة 
من القانون  10وكما ورد يف املادة  2010لسنة  6من التعليمات رقم  )ثانياً (6أو سياسية وفقاً للمادة  أي أنشطة رحبية يف العراق املنظمة فرعمتارس  لن .11

 .*2010لسنة  12
 يف املنظمة فرعب عدم استخدام عبارة "األمانة العامة للس الوزراء" أو "جملس الوزراء" أو أي عبارة تشري بصراحة إىل أ�ا جزء من مؤسسة حكومية يف كت .12

 .العراق يف املنظمة فرعأو اهلويات ال  متنح ألعماء  العراق
 

 ______________________________________________ : رئيس فرع املنظمة املخول من املنظمة األم يف العراقتوقيع 
 

 _______________________________________________                                                        :رقم اهلاتف
 

 أنثى ذكر             اجلنس:
 

 ______________________________________________     : (حملة، زقاق، دار) العنوان بالتفصيل
 

 _______________________________________________    عنوان الربيد اإللكرتوين: 
 

 ______________________________________________      التاريخ:
 

  ): 10* املادة (
 :حيظر على املنظمة ما يأيت

 ن تتبىن أهدافا وتقوم بأنشطة ختالف الدستور والقوانني العراقية النافذة. أر على املنظمة غري احلكومية ظحي –أوال 
 ممارسة األعمال التجارية لغرض توزيع األموال على أعمائها للمنفعة الشخصية، أو استغالل املنظمة لغرض التهرب من دفع المرائب  –ثانياً 
 رشحني للمناصب العامة أو تقدمي الدعم املادي هلم.مجع األموال لدعم امل –ثالثاً 
 أتية من املنح واملساعدات على أعمائها عند حل املنظمة.تتممني نظامها الداخلي ما يشري إىل توزيع األموال امل –رابعاً 
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 اإلستمارة محتوياتقائمة 
  أدناه يمكن إعادة الطلب إليك باعتباره غير مكتمل.يرجى التأشير على كل مربع من أجل إكمال الطلب وإذا لم تجب على جميع البنود 

 
  رئيس فرع املنظمة املخول من املنظمة األم يف العراق. مع توقيع) ستمارةمن هذه اإل 2 اىل 1(الصفحة  أجنبيةمنظمة غري حكومية فرع  طلب تسجيل �
 .املنظمة األم يف العراقرئيس فرع املنظمة املخول من  مع توقيع )ستمارةمن هذه اإل 3(الصفحة  تعهدال �
 

 :التسجيل طلب إستمارةسال املرفقات ادناه مع الرجاء ار 
ملؤقتة مسات الدخول ا أو األجانب للمنتسبنيالنافذة  او هويات االقامة يف العراق عراقينيال ملنتسيب املنظمةصورة من هويات االحوال املدنية وشهادة اجلنسية  �

 .2يف الصفحة  املدونني املوجودة  على جواز السفر
 .صادر من جملس احملافظة او مكتب احملافظ يف العراقاملنظمة  فرعمكتب  تأييد سكن �
  .اللغة العربية مرتجم اىل االم لمنظمةل نسخة من النظام الداخلي �
االم  األجنبيةمصدقة من ممثلية العراق يف بلد املنظمة االم ومصادق عليها من وزارة اخلارجية العراقية تؤيد كون املنظمة  االم االجنبية املنظمة تسجيلوثيقة  �

 .ها كمنظمة غري حكومية وغري رحبيةمسجلة يف بلد
 .بيان مفصل بالنشاطات ال  يسعى فرع املنظمة تنفيذها يف العراق واليات التنفيذ �
  .املنظمة االم خارج العراقتقرير مفصل عن نشاطات  �
 .االجنبية ومعامالتا املالية وحساباتا اخلتاميةتقرير مايل سنوي واحد يشمل وصفاً مفصالً ملصادر متويل فرع املنظمة  �
 .من اجلهة املختصة بالتخويل يف املنظمة االم ختويل للشخص الذي ميثل املنظمة قانوناً يف العراق  كتاب  �
 .سجالتال إستمارة �
 ة رمسية.يشرتط يف املعلومات والوثائق اعاله ان تكون مرتمجة اىل اللغة العربية من مجعية املرتمجني العراقيني او أي جه �

 

 يمأل فقط من قبل دائرة المنظمات.

 _______________________________________________________________  : رقم احلاسبة

 _______________________________________________________________ توقيع املوظف املختص:

 _______________________________________________________________  تاريخ استالم الطلب:

 هنا تقطع من

 ختم الدائرة       _________________________  ) ________________________فرعال (اسم تسجيلطلب 

_.                                              __________________ بتاريخ الوزراء للس العامة األمانة يف احلكومية غري املنظمات االستالم من قبل دائرة مت

 
 

 .سجالت المنظمة في اإليصال بهذا يحتفظ
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