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  الفصل الثاني
  والوسائل األھداف
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ً  15المؤسسين خالل  إلى من ھذا القانون، إعادته والتاسعة من تاريخ ورود  يوما
من تاريخ تسلم الطلب  وعندئذ يبدأ سريان مدة البت اعتباراً . النواقص إلكمالالطلب 
 .مجدداً 

تعد المنظمة  ،)1(الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة  الرد علىفي حالة عدم  .3
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 ً   .تلتزم فروع المنظمة أيضاً بتطبيق أحكام الفقرة أوالً من ھذه المادة: ثانيا
  
  

  الفصل الرابع
 ية المنظمةمال

  
  :تتكون مالية المنظمة من :عشرة الثانية المادة
 .األعضاءم به ما يساھ .1
 أشخاص القطاع الخاصالمنح والھبات والھدايا والتبرعات واالكتتابات والوقف من  .2

وفي حال دعم القطاع الخاص للمنظمة يقرر  .األجنبيةالوطنية أو  األخرىوالجھات 
 .در الذي يتناسب مع الدعم الذي يقدمهإعفائه من الضرائب بالق

 .أموالھاالتي تحصل عليھا المنظمة نتيجة نشاطاتھا واستثمار  األخرى اإليرادات .3
المخصصة لدعم مشاريع منظمات المجتمع  لإلقليمنصيب المنظمة من الميزانية السنوية  .4

ن مشروطة على ان ال تكوالمنح الحكومية لدعم المشاريع االنسانيةوغيرھا من المدني، 
 .بشرط يحد من استقاللية المنظمة او يتعارض مع اھدافھا

  
  :عشرة الثالثة المادة
تنظيمھا وتنفيذھا وفق النظام بنفسھا من خالل موازنة سنوية يتم  أموالھا المنظمةتدير  .1

  .اإلقليمالمحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية في 
 .العراق كردستان إقليممالية في الرقابة ال ديوان لتدقيق المنظمةتخضع حسابات  .2
 .تعفى ايرادات ومداخيل وأمالك المنظمة من الضرائب والرسوم والجمارك .3

  
  الفصل الخامس
  حل المنظمة

  :عشرة الرابعة المادة
ً لنظامھا الداخلي أوللھيئة العامة للمنظمة  موافقة ثلثي اختياريا بتقرر حلھا  أن ما يماثلھا وفقا

  .ھائأعضا
  

  :عشرة مسةالخا المادة
التي يقع بداءة البقرار من محكمة و بناءا على طلب مقدم من قبل الھيئة يجوز حل المنظمة -أوالً 

  :اآلتيةفي الحاالت  فيھا مركز ادارتھا الرئيسي،
المنصوص عليھا في  أعمالھاالمنظمة سنة واحدة ولم تباشر  تسجيلمضى على  إذا .1

دون مبرر  للمدة أعاله، المذكورة ھاأعمالانقطعت عن ممارسة  أونظامھا الداخلي 
 .مشروع

 السابعةو السادسةوالوسائل المنصوصة في المادتين  األھدافخالفت في نشاطاتھا  إذا .2
 .ھذا القانون من

 



انحرفت عن اھدافھا التي أنشأت  أوالمنظمة عاجزة عن الوفاء بتعھداتھا  أصبحت إذا .3
 .من أجلھا

 
 ً صحيح الحاالت المنصوص عليھا في الفقرة االولى من ھذه على الھيئة انذار المنظمة لت -ثانيا

ً  60المادة قبل البدأ بإجراءات الحل في مدة ال تقل عن    .يوما
  

 ً ً من  30قرار محكمة البداءة بحل المنظمة قابل للطعن أمام محكمة التمييز خالل  -ثالثا يوما
   .جة البتاتوال ينفذ قرار الحل اال بعد اكتسابه در. تاريخ تبليغھا بالقرار

  
  :عشرة سادسةالمادة ال

ما يماثلھا  أوة نظممم بھذا التعيين الھيئة العامة للعين لھا مصفي أو أكثر ويقو المنظمةإذا حلت 
ً لنظامھا الداخلي كان الحل قضائيا  إن محكمة البداءة المختصةاختياريا أو الحل  كان إن وفقا

  .ريثما تجري التصفية أصول المنظمةبتعيين حارس قضائي على أموال ومحكمة الوتقوم 
  

  :عشرة سابعةالالمادة 
 على ان ال الداخلي المنظمةبعد إتمام التصفية يقوم المصفون بتوزيع األموال الباقية وفقاً لنظام 

ذلك أو وجد فان لم يوجد في ھذا النظام نص بشأن . توزع على أعضائھا للمنفعة الشخصية
 إلىالمنحلة  المنظمةكنة فحينذاك يجري تحويل أموال ولكن طريقة التوزيع كانت غير مم

أية جھة  إلىأو  المنظمةغرض ھذه  إلىأو الجمعيات التي يكون غرضھا ھو األقرب  المنظمة
  .خيرية تعينھا الھيئة

  
  :عشرة ثامنةالالمادة 
  .عن المخالفات القانونية المنظمة إنذار أوه يلھيئة تنبل - 1
خالل ثالثين  محكمة البداءة المختص مامأ الھيئةر االعتراض على قرا مةظمنيجوز لل - 2

 .يوما من تأريخ التبليغ
  

  الفصل السادس
  األحكام الختامية

  :عشرة التاسعةالمادة 
القرارات الماسة بالحقوق المدنية الصادرة من المنظمة او الشبكة، قابلة للطعن أمام  - 1

اء على طلب أي شخص محكمة البداءة المختص خالل ستين يوماً من تاريخ صدوره، بن
ً الحكام القانون أو . ذو مصلحة في ذلك وتقرر المحكمة ابطال القرار اذا كان مخالفا

  . اختصاصات المنظمة أو نظامھا الداخلي
  

  :المادة العشرون
عشر الف دينار وال تزيد على خمسة وسبعون الف خمس  تقل عنبغرامة ال المنظمة عاقب ت

  :المنظمةثبت أن  إذا دينار
  .تمسك السجالت المنصوص عليھا في ھذا القانون أو لم تراع الشروط المبينة فيه لم - 1
 .القانون تبليغھا به لم تقم بتبليغ الجھة المختصة باألمور التي نص - 2
 .الداخلي افي نظامھقبلت عضواً لم تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليھا  - 3
 
  :الحادية والعشرونالمادة

تخضع لرقابة المجلس ) ھيئة منظمات المجتمع المدني لالقليم(باسم  تؤسس ھيئة مستقلة
، وتحدد تشكيل الھيئة شؤون المنظماتتعني بتنظيم جميع الوطني الكردستاني، 

 



 

  
  :المادة الثانية والعشرون

لمدني من الميزانية السنوية لإلقليم لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع ا %3تخصص نسبة 
   .ويتم تنظيم ذلك بتعليمات خاصة تصدر من قبل الھيئة

  :المادة الثالثة والعشرون
ھذا القانون في أحكام تكييف أوضاعھا بما ينسجم مع  لى المنظمات العاملة في االقليمع  

  .تاسيس الھيئةظرف ثالثة أشھر من تاريخ 
  

  :والعشرون الرابعةالمادة 
  ھذا القانونأحكام  للھيئة إصدار التعليمات الالزمة لتسھيل تنفيذ  

  
  :والعشرون الخامسةالمادة 

  .أحكام ھذا القانونمع ال يعمل بأي نص يتعارض   
  

  :والعشرون السادسةالمادة 
  .تنفيذ أحكام ھذا القانون المختصةجھات على ال  

  
  :نوالعشرو السابعةالمادة 

 .من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً ينفذ ھذا القانون   


