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النظام الداخلي لمؤسسة أم اليتيم للتنمية

Um-Al yateem for Development Foundation
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المادة ( :)1االسم

مؤسسة أم اليتيم لمتنمية منظمة مجتمع مدني ليس ليا أي صفة أو نشاط سياسي يكون مقرىا العراق /محافظة بغداد/

مدينة الحرية /شارع  /83محمة (= ،)98دار; 76/7:/69وليا أن تفتح فروعاً في أنحاء العراق كافة.

المادة (:)2

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي واإلداري لتحقيق أىدافيا المنصوص عمييا في ىذا النظام كما

ليا حق تممك األموال المنقولة وغير المنقولة بما يساعد في تحقيق أىدافيا ويمثميا رئيسيا أو من ينيبو أمام القضاء
والجيات األخرى.

المادة ( :)3شعار المؤسسة
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المادة ( :)4أهداف المؤسسة

تيدف المؤسسة إلى تحقيق اآلتي-:

 .6تعزيز التنمية (بأشكاليا) لشرائح المجتمع خاصة الميمشة.
 .7أشاعة مباديء الشفافية وحقوق االنسان ومراقبة مراعاتيا في اداء مؤسسات الدولة.
 .8تقوية مشاركة المجتمع في المساءلة وصناعة القرار.

 .9التشاركية الفعالة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

 .:توجيو نشاطاتيا لالستفادة من الفرص المتاحة لممنظمات غير الحكومية في الدستور والقانون النافذ.

المادة ( :)5تحقيق االهداف

تسعى المؤسسة لتحقيق أىدافيا بالوسائل التالية-:
 .6توعية المستيدفين ألرساء المباديء التي تيدف المؤسسة الى اشاعتيا.

 .7توفير فرص التدريب وبناء القدرات والتمكين لشرائح المجتمع المستيدفة لتحقيق التنمية المستدامة.
 .8تنفيذ استطالعات الرأي واالستبانات وتحميل نتائجيا.
 .9كتابة تقارير الرصد والمراقبة.

 .:متابعة التشريعات ذات العالقة بأىداف المؤسسة.

; .أية وسائل أخرى ال تتعارض مع أىداف المؤسسة ونظاميا الداخمي والقوانين النافذة في العراق.

المادة ( :)6العضوية في المؤسسة

يقبل بقرار من رئيس المؤسسة-:

 .6كل عراقية او عراقي ال يقل عمره عن (= )6ثمانية عشرعاماً يعمل في المؤسسة أو يقدم خدمة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة إلدامة عمل المؤسسة ويؤمن بأىدافيا ويساعد عمى تحقيقيا.

 .7حسن السمعة والسموك.

 .8قبول نظام المؤسسة كتابة.
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المادة ( :)7إجراءات االنتساب

 .6يكون االنتساب بطمب تحريري عن طريق ملء استمارة معمومات خاصة بالمؤسسة يوقعو صاحب العالقة
 .7يؤيد الطمب من قبل عضوين من الييأة العامة في المؤسسة.

 .8يتولى رئيس المؤسسة البت بالطمب خالل مدة التتجاوز  6:يوماً ويصدر ق ارره بقبول الطمب أو رفضو ويبمغ
طالب االنتساب بالقرار.

 .9لطالب االنتساب االعتراض عمى القرار أمام نفس الجية ويبت بالقرار خالل < ايام ويكون القرار قطعياً.

 .:لرئيس المؤسسة منح عضوية فخرية في المؤسسة لألشخاص الذين يقدمون أعمال كبيرة تصب في خدمة
أىداف المؤسسة.

المادة ( :)8فقدان العضوية

يفقد عضو الييأة العامة في المؤسسة صفة العضوية في إحدى الحاالت التالية-:
 .6الوفاة.

 .7أذا قدم استقالة وقرر ت الييأة االدارية قبوليا.
 .8صدور قرار من الييأة االدارية بإيقاف نشاطو.

 .9تم فصمو من المؤسسة بقرار من الييأة االدارية.
 .:أذا ُحمت المؤسسة.

المادة ( :)9هيكلية المؤسسة

تتكون المؤسسة من رئيس المؤسسة والييأة العامة والييأة اإلدارية.

المادة ( :)11رئيس المؤسسة

رئيس المؤسسة:

 .6ىو الشخص الذي طرح فكرة تأسيس المؤسسة وأعد نظاميا الداخمي ورصد رأس المال ألنشائيا ووفر الدعم
المعنوي والمادي ليا منذ بدايتيا حتى اكتمال تأسيسيا.

 .7يشغل رئاسة الييأتين العامة واإلدارية ولو الصالحيات اآلتية:

أ -يتولى رئاسة جمسات الييأت العامة واإلدارية والمجان ويشرف عمى كافة األعمال.

ب -أقالة وقبول استقالة اعضاء الييأة االدارية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج -يوقع جميع الكتب و المراسالت والحواالت المالية والصكوك منفرداً أو مجتمعاً ويبرم العقود
واالتفاقات ولو حق التقاضي باسم المؤسسة.

د -لو دعوة الييأت لجمسات استثنائية وفقاً ليذا النظام.

ه -يمثل المؤسسة أمام الغير وفي المحافل الرسمية والشعبية.
و -يعين من ينوب عنو.

المادة ( :)11صالحيات نائب الرئيس

في حالة غياب رئيس المؤسسة ألي سبب كان أو تعذر قيامو بميامو ألسباب قاىره يمارس النائب الصالحيات

المنصوص عمييا في المادة ( )63وتوقيع الم ارسالت والكتب الصادرة عن المؤسسة.

المادة ( :)12الهيأة العامة

تتكون الييأة العامة من-:

مجموع األعضاء المسجمين في سجل العضوية حسب ما مذكور في المادة (;) من ىذا النظام.

المادة ( :)13مهام الهيأة العامة

لمييأة العامة اجتماعات دورية تعقد سنويا لالطالع عمى أعمال الييأة اإلدارية ولبحث وتقرير ما تعرضو الييأة اإلدارية

عمى جدول أعمال ذلك االجتماع ،وليا اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو أذا طمبت الييأة اإلدارية أو %73

من أعضاء الييأة العامة.

المادة ( :)14الهيأة اإلدارية

ىي مجموع من األعضاء المنتخبين الذين يتولون الشؤون االدارية لممؤسسة ويعممون عمى تسيير امورىا وتحقيق

اىدافيا بالوسائل المنصوص عمييا في ىذا النظام وتتكون من خمسة اعضاء.

المادة ( :)15آلية االنتخابات
اوالً -:الهيأة االدارية

 .6يتم انتخاب اعضاء الييأة االدارية باالقتراع السري المباشر لممرشحين من قبل الييأة العامة وباالغمبية
البسيطة.
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 .7تثبت اسماء خمسة من المرشحين الفائزين بأعمى االصوات من خالل محضر انتخابي وبحضور قاضي او
محامي.

 .8تكون الفترة االنتخابية سنتان.
 .9يمكن زيادة اعضاء الييأة االدارية او استبداليم اثناء الفترة االنتخابية عن طريق اجراء انتخابات تكميمية
بأقتراح من رئيس المؤسسة وموافقة االغمبية البسيطة من اعضاء الييأة االدارية وحسب اآللية الموضحة في

الفقرة ( )6من نفس المادة.

ثانياً -:رئيس المؤسسة والنائب

يتم انتخاب رئيس المؤسسة ونائبو من االعضاء الخمسة الذين حصموا عمى االصوات االكثر عدداً وحسب التسمسل
من انتخابات الييئة العامة.

المادة (:)16

تجتمع الييأة اإلدارية اجتماعين اساسيين كل ستة اشير تعقد بكامل اعضاء الييأه االدارية وليا أن تجتمع اجتماعات

استثنائية بدعوة من الرئيس باألغمبية البسيطة من أعضاء الييأة اإلدارية ويرأس االجتماعات رئيس المؤسسة أو َم ْن
يخولو.

المادة ( :)17صالحيات ومهمات الهيأة االدارية
تقوم الييأة اإلدارية بالميمات اآلتية-:

 .6فصل واقالة وقبول استقالة اعضاء الييأة العامة باالغمبية البسيطة.
 .7تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبيم ومياميم وقبول استقالتيم واالستغناء عنيم.
 .8توزيع أعماليا عمى لجان فرعية تحدد صالحيتيا بقرار من رئيس المؤسسة.

 .9ليا أن تستعين ببعض أعضاء الييأة العامة النجاز أعماليا وان تستعين بمستشارين فنيين من خارج
المؤسسة.

 .:ليا تأسيس مجمس استشاري ألعداد وتقييم برامجيا ،واليشترط بالمستشارين الفنيين او اعضاء المجمس
االستشاري ان يكونوا أعضاءا في الييأة العامة.

; .تأليف المجان وتسميتيا واختصاصاتيا وانياء أعماليا.
< .مناقشة الخطة السنوية لمشاريع المؤسسة واقرارىا.
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= .استحصال وحفظ األموال واق ارر صرف النفقات التي تستمزميا أدارة موجوداتيا وال يجوز التصرف باألموال
أال بقرار صادر من رئيس المؤسسة أو من يخولو.

> .أعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وفعالياتيا وأعماليا.
 .63أعداد الحسابات السنوية الختامية لممؤسسة وميزانية السنة القادمة.

 .66أدارة مشاريع المؤسسة و الفروع التابعة ليا ،كما وتختص الييأة اإلدارية بجميع الشؤون المتعمقة بالمؤسسة
وأدارتيا غير الواردة أعاله.

المادة ( :)18مالية المؤسسة

تتكون مالية المؤسسة من اليبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تحصل عمييا المؤسسة من مختمف الجيات وغيرىا

وكاآلتي-:

 .6المنح والمساعدات التي تحصل عمييا المؤسسة من داخل العراق وخارجو.
 .7ريع المطبوعات والنشرات والدورات التدريبية والمشاريع التي تقيميا المؤسسة.

 .8بدالت االشتراك السنوي لألعضاء والبالغة  (6333الف) دينار من العممة العراقية لمعضو الواحد.

 .9بدالت االشتراك الشيري ألعضاء الييأة االدارية البالغة  ( 7:333خمس وعشرون الف ) دينار عراقي لكل
عضو.

المادة ( :)19سجالت المؤسسة

تمسك المؤسسة السجالت التالية-:

 .6سجل األعضاء -:يدون فيو أسماء أعضاء المؤسسة وعناوينيم وأعمارىم وعدد أوالدىم وتاريخ انتسابيم.
 .7سجل الق اررات -:ويدون فيو ق اررات رئيس المؤسسة و الييأة العامة والييأة اإلدارية وأية لجان في المؤسسة
ويوقع عميو من قبل الرئيس أو من يخولو.

 .8سجل الحسابات -:يدون فيو كافة مصروفات المؤسسة ونفقاتيا.
 .9سجل االموال -:يدون فيو ايرادات المؤسسة ومدخوالتيا.

 .:سجل المراسالت -:الصادرة والواردة ويدون فيو األرقام والتواريخ والجيات الصادرة ألييا والمراسالت الواردة
منو.

; .سجل الموجودات -:يدون فيو كافة الموجودات الثابتة لممؤسسة.

< .لممؤسسة مسك أية سجالت أخرى غير الواردة في المادة (> )6وبما يتفق وأىدافيا.
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المادة ( :)21آلية تعديل النظام الداخلي

من اجل اعادة تنظيم شؤون المؤسسة وتماشي ْا مع توسعيا وتطوير نشاطاتيا

 .6يجوز تعديل ىذا النظام بأقتراح من الييأة االدارية وباالغمبية البسيطة من اعضائيا.
 .7يقدم مقترح التعديل الى الييأة العامة ويتم التصويت عميو باالغمبية البسيطة من اعضائيا.

المادة ( :)21آلية الحل واالندماج والتجزئة
اوالً -:حل المؤسسة
.1

تتخذ المؤسسة قرارىا بالحل لالسباب اآلتية-:

أ -صعوبة تحقيق االىداف المرسومة لممؤسسة.

ب -صعوبة الوصول لمموارد المالية التي تديم عمل المؤسسة.
.2
.3

تحل المؤسسة بقرار من الييأة االدارية باالجماع ومصادقة من رئيس المؤسسة.

في حالة حل المؤسسة تؤول االموال المتأتية من المنح والمساعدات الى منظمة اخرى تماثميا في االىداف

تحددىا الييأة االدارية بأجماع اعضائيا.وتوزع باقي االموال المنقولة وغير المنقولة بعد التصفية والوفاء.
بااللتزامات المالية الى الجية التي تحددىا الييأة االدارية وبأجماع اعضائيا وبما اليتعارض مع القانون

النافذ.

ثانياً -:االندماج والتجزئة

ترتأي المؤسسة االندماج مع منظمة اخرى مشابية ليا في االىداف وباآلليات االتية-:
.6

بقرار من الييأة االدارية باالجماع ومصادقة من رئيس المؤسسة يتم تجزئة المؤسسة او اندماجيا مع منظمة

.7

تنقل اموال المؤسسة الى المنظمة الجديدة بقرار من الييأة االدارية وبأجماع اعضائيا.

.8

في حالة االندماج ُيمغى النظام الداخمي لممؤسسة ويؤسس نظام داخمي جديد لممنظمة الجديدة.
لممؤسسة حق التجزئة عن الشبكة التي انظمت الييا وكذلك مناقمة امواليا بين المشاريع التي تتولى تنفيذىا

اخرى مشابية ليا في االىداف.

.9

وتصدر ىذه الق اررات من الييئة االدارية باالجماع ومصادقة رئيس المؤسسة.

المادة (:)22
.6
.7

تختم جميع مراسالت المؤسسة بالختم الخاص بيا.

يستخدم شعار المؤسسة في المخاطبات الرسمية كافة.
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