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 بةِريَوةبردنى ثرؤذةكانى عيَراق :ِريَكخراوى   

 ثةيِرةوى ناوخؤ
 

ى  2011( ى سالَى 1كة بة ثيَى ياساى ذمارة  )دنى ثرؤذةكانى عيَراق ِريَكخراويَ ثيَشةكى: بةِريَوةبر

مةزريَت و كارو ضاالكيةكانى لة ضوارضيَوةى ئةم  ثةيرةوة هةريَمى كوردستانى عيراق دادة

 ناوخؤيةدا ِريَك دةخات.

 ماددة ثيَك هاتوة بةم جؤرة: ( دة )لة ( بةش و  ناو خؤ لة ) هةشتى ةوثةيرِ 

 بةشى يةكةم: ناسنامةى ِريَكخراو

 مادةى يةكةم: ناساندنى ِريَكخراوةكة.

 وةكةبةشى دووةم: ئامانجةكان و مةبةستى ِريَكخرا

 كان.طشتيةمادةى دووةم: ئامانجة

 ئامانجة تايبةتيةكانمادةى سيَهةم: 

 مةبةستةكان )هؤكارةكانى طةشتن بة ئامانج يان ضؤنيةتى كاركردن( مادةى ضوارةم:

 .بةشى سيَهةم: ئةنداميَتى

مةرجةكانى بوونة ئةندام، ماف و ئةركةكانى ئةندام، سزاكان و لةدةست دانى مادةى ثيَنجةم: 

 .اميَتىئةند

 بةشى ضوارةم: ثةيكةرى ِريَكخراو 

 مادةى شةشةم: ثةيكةرى ِريَكخراو

 بةشى ثيَنجةم: داهاتى ِريَكخراو

 .داهاتى ِريَكخراو و ذميَريارى مادةى حةوتةم:

 بةشى شةشةم: تؤمارةكانى ِريَكخراو

 .تؤمارةكانى ِريَكخراومادةى هةشتةم: 

 بةشى حةوتةم: ثرنسيثةكانى كاركردن.

 .بنةماكانى كاركردن لة ِريَكخراوداؤيةم: مادةى ن

 بةشى هةشتةم: حوكمة طشتيةكان

 .حوكمة طشتيةكانمادةى دةيةم: 

   

 بةشى يةكةم / ناسنامةى ِريَكخراو

 : ناساندنى ِريَكخراوةكة: ية كة ممادةى 

 ناوى ِريَكخراوةكة: -1

 بةِريَوةبردنى ثرؤذةكانى عيراق ..... )كوردى( ِريَكخراوى -

 ........           )عةرةبي( ادارة المشاريع العراقة منظم -



 4 

-   Iraq project Management Organization )ئينطليزى( ......... 

 كورتكراوةى ناو : -2

  I P MO 

  :سنوورى كاركردن و ناونيشان - 3

 ملوسقاى شةقام – 124 دينانطةرةكى با  -سليمانى  –هةريَمى كوردستان بنكةى طشتى ِريَكخراو لة )

( دةبيَت و بة ثيَى ثيَويست لة ناوةوة و دةرةوةى والَت دةتوانَى  تةةهيداني زةرطةش – 5تةالرى  -  40

 لق بكاتةوة.

 مارش )لؤطؤ(ى  ِريَكخراوةكة:  – 4

كخراوةكة، يَ اذةية بؤ ضوارضيَوةى كارةكانى رِ ثيَكهاتوة لة نةخشةيةكى عيراقى فيدرال كة ئام

كةكانيدا كاتذميَريَكى لمين وةك ئاماذة بؤ كات، دراويَكى كانزايى وةك ئاماذة بؤ سيَطؤشةيةك كة لة لوت

يَكيشيان لة ضةقدا ئةطةن بة ليستيَك وةك سسةرماية ، خشتةيةك وةك ئاماذة بؤ ثالندانان هةية . وة هةر

 ئاماذة بؤ كار يان ثرؤذةيةكى سةركةوتو.

 

 

 ئينطليزى. –عةرةبى  –زمانى فةرمى ِريَكخراو: كوردى  - 5

ثيَناسى ِريَكخراو: بةِريَوةبردنى ثرؤذةكانى عيراق ِريَكخراويَكى ِرؤشنبيرى ، طةشةثيَدةر،    - 6

ناحكومى، قازانج نةويستة. كاردةكات لة ثيَناوى بةرذةوةندى طشتى بةبَى ِرةضاوكردنى هيض 

  جياوازيةكى ِرةطةزى ، ئاينى ، فكرى، سياسى.

 

 تى ِريَكخراوسمةبة بةشى دووهةم/ ئامانجةكان و
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 كان:طشتية مادةى دوهةم: ئامانجة

 .هيَنانةكايةى بةِريَوةبردنى ثرؤذة وةكو )كار( و وةكو )زانست( -1

هؤشداركردنى كؤمةلَطة بة طرنطى زانستى بةِريَوةبردنى ثرؤذة وةكو هؤكاريَكى كاريطةر و  -2

 .بةهيَز لة جيَبةجَى كردنى ئةو كار و ضاالكيانةى دووبارة نابنةوة

دروستكردنى كادرى ثسثؤِر لة بوارةكانى طةشةثيَدانى كؤمةلَطة ، سةركردايةتى،بةِريَوةبردن،  -3

 هةستانةوة.

 

 ماددةى سيَهةم/ ئامانجة تايبةتيةكان:

سود وةرطرتن لة شارةزايى و شارستانيَتى والَتانى تر و طواستنةوةيان بؤ هةريَمى كوردستان،  -1

كستةكانى  والَتانى تر و دانانى ِريَطة ضارة بؤ بةدوور بة هةمان شيَوة تويَذينةوةى هةلَة و ش

 بوون ليَى.

 بؤ بةدةست هيَنانى كارامةيى لة بةِريَوةبردنى ثرؤذةكانياندا.هاندانى خاوةن ثيشةكانى هةريَم  -2

ثِركردنةوةى ئةو كةليَنةى كة ئيستة هةية لة نيَوان هةريَمى كوردستان و جيهانى خؤرئاوادا  -3

 ةبردنى ثرؤذة.سةبارةت بة بةِريَو

 .هاندانى تاك بؤ دروستكردنى كار لة جياتى طةران بةدواى كاردا -4

 

 ( :يان ضؤنيةتى كاركردن : مةبةستةكان )هؤكارةكانى طةشتن بة ئامانجضوارةممادةى 

  

 دا.  IPMOبةرةو ثيَش بردنى ثةيوةندى و تؤِربةندى لة نيَوان طشت ئةندامانى  -1

 كؤِرةكانى تر بؤ طؤِرينةوةى زانيارى و ئةزموون.  ِريَكخستنى سيمينار و وانةبيَذى و -2

طةشة ثيَدان و دابينكردنى بِروانامةي  بِرواثيَكراو لةسةر ئاستى جيهان لة بوارى بةِريَوةبردنى  -3

 ثرؤذةدا.

 و ِراهيَنان لة بوارى بةِريَوةبردنى ثرؤذةدا.زمانةوانى بةرةو ثيَشبردنى ِرؤشنبيرى   -4

رطرتنى هاوكارى ماددى و مةعنةوى لة ِريَكخراوة ناوخؤيي و وة لَدان بؤ مسؤطةركردن ووهة -5

نيَودةولَةتيةكان، بة تايبةت ِريَكخراوةكانى سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان، لة ضوارضيَوةى 

  ياسا و ِريَنماييةكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان.

 

 بةشى سيَهةم / ئةنداميَتى

 

 مادةى ثيَنجةم: مةرجةكانى بوونة ئةندام:

 ئةم مةرجانة ثيَويستة:  IPMOبؤ بةدةست هيَنانى ئةنداميَتى لة   -1

 ساَل كةمتر نةبيَت ، ناوبانطى باش بيَت. 18كةسيَكى سروشتى تةمةنى  -
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 داواكاريةك بة نوسراو ثيَشكةش بكات و تيايدا دان بنيَت بةم ثةيِرةوة ناوخؤيةدا. -
 رةسمى بونة ئةنداميَتى بدات. -
 امةندى لةسةر داواكاريةكة بدات.ئةنجومةنى بةِريَوةبردن ِرةز -

 مافةكانى ئةندام: -2

 ئةندام سودمةند دةبيَت لة سةرجةم خزمةتطوزاريةكانى ِريَكخراو -

 مافى بةشدارى كردنى دةبيَت لة سةرجةم ضاالكيةكانى ِريَكخراودا -

 مافى را دةربِرين و ِرةخنة و ثيَشنيارى هةية . -

 ستةكانى ِريَكخراوةكة.مافى دةنطدان و خؤثاالَوتنى هةية بؤ سةرجةم ثؤ -

بؤ قةرزةكانى ِريَكخراو ئةندامةكان لةبةرامبةر ياسادا بةرثرسيار نين و ماَل و مولَكيان بؤ  -

 قةرةبوى ئةو قةرزانة بةكار ناهيَنريَت.

 مافى دةست لةكار كيَشانةوةى هةية. مافى بةدةست هيَنانى زانيارى و -

 ئةركةكانى ئةندام: -3

 انى تواناى خؤى و هةظالَةكانى بكاتدةبَى كار لة ثيَناو طةشةثيَد -

 لة بةرذةوةندى طشتيدا كاربكات و ناوى ِريَكخراوةكة بؤ بةرذةوةندى تايبةتى بةكار نةهيَنَى. -

 ثابةند بوون بة ثةيِرةوى ناوخؤى ِريَكخراوةكة . -

 بة ثير بانطةواز و ضاالكيةكانى ِريَكخراوةكةوة بضيَت.  -

 سزاكان: -4

 فةصل كردن  واتة كيَشانةوةى ئةنداميَتى.كة بريتية لة  ِريَكخراو تةنها سزايةكى هةية

 لةدةست دانى ئةنداميَتى: -5

 ئةنداميَتى ِريَكخراو لةم حالةتانةدا ئةسةنريَتةوة:

ئةطةر دوو كؤبونةوةى دوابةدوا لة كؤبونةوةكانى ئةنجومةن ئامادة نةبوو بة بَى ثاساويَكى  -

 دروست.

 ى نةدائةطةر هاتوو بةشدارى ساالَنةى ئةنداميَت -
 لةكاتى ثيَشكةشكردنى دةست لةكار كيَشانةوة و ثةسةندكردنى لةاليةن ئةنجومةن. -
 ئةطةر ئةندام لة تاوانيَكى ئابِروبةردا بِريارى بةسةردا سةثا. -
ئةندام فةصل دةكريَت بةهؤى نةبونى دةستثاكى يان فيََل يان خراث هةلَسوكةوتكردن لةو  -

 راوةوة هةية.كاروبارانةدا كة ثةيوةنديان بة ِريَكخ

 

 بةشى ضوارةم/ ثةيكةرى ِريَكخراو و ضؤنيةتى كاركردن

 : ثةيكةرى ِريَكخراوةكة:مادةى شةشةم

 ِريَكخراو ثيَك ديَت لة :

 : بريتية لة سةرجةم ئةندامانى تؤماركراوى ِريَكخراوةكة.يةكةم/ دةستةى طشتى 

 بةرثرسى لقةكاندووةم/ ئةنجومةنى بةِريَوةبردن: بريتية لة دةستةى كارطيَِرى و 
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 سيَهةم/ دةستةى كارطيَِرى : بريتية لة سةرؤك ، جيَطرى سةرؤك و بةرثرسى بةشةكان.

 

 يةكةم / دةستةى طشتى و دةسةالَتةكانى:

 أ/ ثيَكهاتةى دةستة:

دةستةى طشتى ثيَك ديَت لة طشت ئةو ئةندامانةى مافى ئةنداميَتيان هةية و دةتوانن دةنط بدةن و خؤيان 

 بثالَيَون.

 ب/ دةسةالَتةكانى دةستةى طشتى:

لة كؤبونةوةيةكى فراواندا بة بة هةلَبذاردنيَكى ئازاد و نهيَنى دةتوانَى سةرؤك و جيَطر و بةرثرسى 

 بةشةكان و دوو يةدةط هةلَبذيَرَى.

 دةستةى طشتى دةتوانرَى ِريَكخراوةكة هةلَوةشيَتةوة يان ناوى بطؤِردريَت. 2/3بة بِريارى   -1

دةستةى طشتى دةتوانرَى ثيَِرةوى ناوخؤى ِريَكخراوةكة بطؤِرَى يان هةموار  2/3بة بِريارى  -2

 بكريَتةوة.

ى ئةندامانى دةستةى طشتى بِريار لةسةر مانةوة يان  2/3هةر سَى ساَل جاريَك بة ئامادة بوونى  -3

 هةلَوةشانةوةى ستافى دةستةى كارطيَِرى  ِريَكخراو دةدريَت، ئةطةر ئةم ِريَذةية نةهاتة دى

ى ئةندامان بؤ جارى دوهةميش ئةوا 2/3كاتيَكى تر ديارى دةكريَت، لة حالَةتى ئامادة نةبوونى 

كؤبونةوةكة بة ئامادة بوونى ئةندامانى ئامادة بوو دةكرَى و دةبَى هةموو ئةندامان ثابةند بن بة 

 بِريارةكان.

 دووةم/ ئةنجوومةنى بةِريَوةبردن:

 ردن:أ/ ثيَكهاتةى ئةنجوومةنى بةِريَوةب

 ئةنجومةنى بةِريَوةبردن لة دةتةى كارطيَِرى و سةرجةم بةرثرسى لقةكان ثيَك ديَت.

 ب/ دةسةالَتى ئةنجومةنى بةِريَوةبردن:

 كؤبونةوةكانى ئةنجوومةن لةاليةن سةرؤكى ِريَكخراو دةبرَى بةِريَوة. -1

 دريَت.ئةندامانى ئةنجومةن دةتوانرَى ئةندام وةربطيرَى يان سزا ب 1+  50بةِريَذةى  -2

ئةندامانى ئةنجومةن ئةتوانرَى داوا بكريَت دةستةى طشتى كؤبونةوةى نا  1+  50بة بِريارى  -3

 ئاسايي ساز بدا.

ى ئةندامانى ئةنجومةن دةتوانرَى لقةكان ناضار بكريَن كة بةرثرس يان  1+  50بة ِريَذةى  -4

 ئةندامانى بطؤِرن .

رَى ليَذنةى تايبةت بؤ بةدوادا ضوون و ى ئةندامانى ئةنجومةن دةتوان 1+  50بة ِريَذةى    -5

 كارةكان ثيَك بهيَنريَت.

ئامادةكردن ، داِرشتن، ثةسةندكردن و بةرزكردنةوةى ثرؤذةى لقةكانو بةرزكردنةوةى بؤ  -6

 دةستةى كارطيَِرى.

 خةمالَندنى بودجةى ساالَنةى لقةكان و بةرزكردنةوةى بؤ دةستةى كارطيَِرى. -7

كار و ضاالكى لقةكان لة ماوةى سالَى ِرابردوو و دانانى ثالن و ثيَداضونةوة و هةلَسةنطاندنى  -8

 بةرنامةى تازةش بؤ داهاتوو.
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تاوتوَى كردن و هةلَسةنطاندن و ثةسةندكردنى سةرجةم بِريارةكانى دةستةى كارطيَِرى تايبةت  -9

 بة لقةكان.

ةكان يان ليَثرسينةوة و بةدوادا ضوون و دروستكردنى ليَذنة بؤ هةموو كيَشة و داواى لق  -10

 تايبةت بة هةر ئةنداميَك .

 ِراهيَنان و ضاالكى فراوانى لقةكان بدا.دةتوانَى بِريار لةسةر خولى   -11

 االَنةى ِريَكخراوةكة.سهةلَسةنطاندنى بودجةى  -12

دابةش كردنى كارةكان و ئامادةكردنى هيَزى مرؤيى بؤ ئةنجامدانى ضاالكى و   -13

 دةستةى كارطيَِرى.لة سنوورى لقةكان بة ِرةزامةندى  ثرؤذةكان

لةكاتيَكدا ئةطةر بة هةر هؤيةك نةتوانرا ئةنجوومةن ثيَك بهيَنرَى ئةوا هةموو  -14

 ةالَتةكانى ئةنجوومةن دةدريَن بة دةستةى كارطيَِرى.سدة

 

 سيَهةم/ دةستةى كارطيَِرى:

 أ/ ثيَكهاتةى دةستةى كارطيَِرى: دةستةى كارطيَِرى ثيَكديَت لة :

 سةرؤكى ِريَكخراو. -1

 رى سةرؤكى ِريَكخراو.جيَط -2

 بةرثرسى بةشةكان. -3

 دوو ئةندامى يةدةك. -4

 

 ب/ دةسةالَتةكانى دةستةى كارطيَِرى:

دةستةى كارطيَِرى لة ماوةى نيَوان دو هةلَبذاردندا بةرثرسة لة كاروبارى كارطيَِرى و دارايى  -1

 ِريَكخراوةكة.

دا يةكبطريَتةوة يان تؤِر ثيَك ى ئةندامان دةتوانَى لةطةَل ِريَكخراويَكى تر 1+  50بة ِريَذةى  -2

 بهيَنيَتةوة.

ئامادةكردن، داِرشتن ، ثةسةندكردن و بةرزكردنةوةى ثرؤذةكان و بِرياردان لةسةر نويَنةر بؤ  -3

 .ئيمزاكردنى طريَبةستةكان ٍ

لةسةر ثيَشنيار و بِريارى دةستةى كارطيَِرى دةتوانرَى لقى تازة لة شار و شارؤضكةكان يان لة  -4

 كوردستان بكاتةوة.مى دةرةوةى هةريَ 

بة ثيَشنيارى نيوةى ئةندامانى دةستةى كارطيَِرى دةتوانرَى خول و ِراهيَنان بؤ ثيَطةياندنى  -5

 ئةندامان يان هاوالَتيان بكريَتةوة.

 دةستةى كارطيَِرى بِريار لةسةر ثيَكهيَنانى ليذنةكان دةدات. -6

 سةرؤك بةرز دةكاتةوة. زادانيان بؤسداواكاريةكان بؤ وةرطرتنى ئةندامى نوَى يان  -7

 سةرثةرشتى بةشةكان و لقةكان دةكات و كارةكانيان دابةش دةكات. -8

 سةرثةرشتى خولةكانى ِراهيَنان و كؤِر و كؤبونةوةكان دةكات. -9

 دانانى ثالن و نةخشةى ضاالكى و خولةكان. -10
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دانانى بودجةى ساالَنةى ِريَكخراو، هةروةها ثيَداضونةوة و هةلَسةنطاندنى بوودجةى  -11

 الَى ثيَشوو.س

ثيَداضوونةوة و هةلَسةنطاندنى كار و ضاالكى ِريَكخراو لةماوةى سالَى ِرابردوو و  -12

 دانانى ثالن و بةرنامةى تازةش بؤ داهاتوو.

تاوتوَى كردن و هةلَسةنطاندن و ثةسةندكردنى سةرجةم بِريارةكانى دةستةى كارطيَِرى  -13

 تايبةت بة لقةكان.

دنى هيَزى مرؤيى بؤ ئةنجامدانى ضاالكى و ثرؤذةكان دابةشكردنى كارةكان و ئامادةكر -14

 ض وةك كارمةند ض وةك خؤبةخش.

بِرياردان لةسةر كاتى كؤبونةوةكان و كؤبوونةوةكانى دةستةى طشتى و ديارى كردنى  -15

 كات و شويَنةكةيان.

 

 ضوارةم: دةسةالَتةكانى سةرؤك:

ةكات و مافى بِرياردانى لةسةر راوةكان دسِريَنمايى كارطيَِرى دةردةكات و ئيمزا لةسةر نوو -1

 طريَبةستةكانى ِريَكخراوةكة هةية.

 بِريارةكانى دةستةى طشتى و ئةنجومةنى بةِريَوةبردن و دةستةى كارطيَِرى جيَبةجَى دةكا. -2

 دوايين بِريار لةسةر كاروبارى ِريَكخراو دةدات و ضاوديَرى كاروبارى ِريَكخراوةكة دةكات. -3

رى دارايى ِريَكخراوةكة دةدات ، ثةسةندكردن و ئيمزا لةسةر بِريار لةسةر سةرف و كاروبا -4

 خةرجيةكان دةكا.

دةستةى طشتى بؤ كؤبونةوةكان بانطهيَشت دةكا و راثؤرتى دةورى و ساالَنة بؤ دةستةى طشتى  -5

 ئامادة دةكا.

 سةرثةرشتى كؤبونةوةكانى ِريَكخراو و ليَثرسينةوة لةطةَل تةواوى ستافى كارطيَِرى دةكا. -6

 ان بةناوى ِريَكخراو دةدا ، نويَنةرايةتى لة كؤبونةوة دةرةكى و لؤكالَيةكان دةكا.ليَدو -7

 ةر طريَبةست و نووسراوةكان دةكا.سواذؤ لة -8

ةالَتةكانى بداتة جيَطرةكةى يان يةكيَك لة سبةثيَى ئةو دةسةالَتةى هةيةتى دةتوانَى بةشيَك لة دة -9

 كارطيَِرةكان.

ارى، ثيَشنيار ، ثرؤذة و سكاالَكان دةكا و بؤ دةستةى وردبينى و بةدوادا ضوون بؤ داواك -10

 كارطيَِرى يان ئةنجوومةنى بةِريَوةبردن بةرزيان دةكاتةوة.

بةدواداضوون و هةلَسةنطاندن بؤ ليَذنةكان و ثةيوةنديةكان و دارايى دةكات و ئةتوانَى   -11

 ِريَنمايى ثيَويست دةربكا.

 

 

 ثيَنجةم: دةسةالَتةكانى جيَطر:

اتى ئامادة نةبوونى سةرؤك بةهةر هؤيةك ، يان لةسةركارالضوونى، كارةكانى جيَطر لةك -1

 ةرؤك ئةنجام دةدات.س
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 يةكان.سِريَكخستنى ئةرشيف و دؤ -2

 نويَنةرايةتىكردنى ِريَكخراو ، ِريَكخستنى وادةكان و بةهيَزكردنى كةنالَةكانى ثةيوةندى. -3

 ؤذةكان.ِريَكخستنى كؤِر، خولةكان و بةدوادا ضوونى ضاالكى و ثر -4

 

 بةشى ثيَنجةم/ داهاتى ِريَكخراو

 

 : داهاتى ِريَكخراو و ذميَريارى:ماددةى حةوتةم

 يةكةم: داهاتى ِريَكخراو ثيَكديَت لة:

 ئابوونة يان ئيلتيزاماتى دراوى ئةندامةكان. -1

 هاوكارى يان بةخششى ثرؤذةكان و دامةزراوة حكومى و نا حكوميةكان. -2

 داهاتى ضاالكيةكان. -3

 انى كؤمةك بةخش.سبةخششى كةهاوكارى و  -4

 

 دووةم : ضاوديَرى و ذميَريارى:

سةرجةم داهاتى دراوى ِريَكخراو لة ِريَطةى ئةو حسابة بانكية دةبيَت كة بةناوى ِريَكخراوةكة  -1

 كراوةتةوة.

ِريَكخراو لةِريَى بوودجةى ساالَنةوة بةطويَرةى سيستمى ذميَريارى ثةيِرةوكراو لة هةريَم ،  -2

 ِريَوة دةبات.دارايى خؤى بة

ِريَكخراو ِراثؤرتى ساالَنةى دارايى خؤى ثيَشكةش بة فةرمانطةى ِريَكخراوة ناحكوميةكان  -3

 دةكات و لةاليةن ديوانى ضاوديَرى دارايى لة هةريَمدا ووردبينى بؤ دةكريَت.

سةبارةت بةو ثرؤذانةى كة حكومةتى هةريَم ثشتيوانيان دةكات ثيَويستة ِريَكخراو ِراثؤرتيَكى  -4

وورد دةربارةى ضؤنيةتى جيَبةجىَكردنى ثرؤذةكة ثيَشكةش بة فةرمانطةى ِريَكخراوة 

 ناحكوميةكان بكا و ثابةند بَى بة تةواوى مةرجةكانى طريَبةستةكة.

 

 

 

 بةشى شةشةم/ تؤمارةكانى ِريَكخراو

 ماددةى هةشتةم: تؤمارةكانى ِريَكخراو:

بوونى ِريَكخراوةكة ئةو تؤمارانةى خوارةوة هةبن و يةكةم: ثيَويستة لة دواى تؤماركران و دةستبةكار

 تؤمارةكانيش لةاليةن دادنووسةوة ثةسةند كرابن:

جةند زانياريةك لة خؤدةطريَت وةك: ناو، ناونيشان ، تةمةن، ِرةطةز، ثلةى تؤمارى ئةندامان:  -1

 خويَندن، ِرؤذى بوون بة ئةندام.

 ى تيا تؤمار دةكريَت.تؤمارى ذميَريارى: داهات و خةرجيةكانى ِريَكخراو -2
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تةى ِريَكخراوى تيادا ستؤمارى بنةِرةتى )تؤمارى هةبووةكان(: هةموو سامانى طواستة و نةطوا -3

 تؤمار دةكريَت.

تؤمارى بِريارةكان: سةرجةم بِريارةكانى هةريةك لة دةستةى كارطيَِرى و دةستةى طشتى  -4

نةرايةتى ِريَكخراو دةكا و ِريَكخراوةكة و ناوى ئةو كةسةى كة بة ثيَى ثيَِرةوةكةى نويَ 

 تؤمارةكةش لةاليةن دةستةى كارطيَِرى ِريَكخراوةكة ئيمزا كرابَى.

 دووةم: تؤمارى تر:

 تؤمارى هاتوو دةرضوو. -1

 تؤمارى ضاالكى و ثرؤذةكان. -2

 بةشى حةوتةم: ثرنسيثةكانى كاركردن:

 ماددةى نؤيةم: بنةماكانى كاركردن لة ِريَكخراودا :

 مانجةكانى ريَكخراو بة ثيَى ثرةنسيثة ديموكراتيةكان كاردةكات.بؤ بةدةستهيَنانى ئا -1

 ثابةندى تةواوى بة ياسا نيَودةولَةتيةكانى تايبةت بة مافةكانى مرؤظ دةبَى. -2

 ثابةندة بة ياسا ثةيِرةوكراوةكانى هةريَمى كوردستان. -3

بن كة ليَى ئةو لقانةى لة دةرةوةى هةريَمن ثابةندى ياسا ثةيِرةوكراوةكانى ئةو شويَنة دة -4

 كاردةكةن.

 

 بةشى هةشتةم: حوكمة طشتيةكان

 ماددةى دةيةم: 

لةكاتى هةلَوةشانةوةى ِريَكخراودا بة هةر هؤيةك بيَت ، طشت سامانة طواستة و نةطواستةكانى 

دةطوازريَتةوة بؤ نةخؤشخانةى هيوا لة سليمانى ئةطةر هات و ياساى كارثيَكراوةكانى هةريَمى 

، وةئةطةر ياسا ِريَطةى نةدا ئةوا دةطوازريَتةوة بؤ ِريَكخراويَكى هاو ئامانج يان كوردستان ِريَطةى دا

نزيك لة ئامانجةكانى لة هةريَمى كوردستان، لةو ثرؤسةيةشدا ثيَويستة ِريَكخراو تؤماريَك بة هةموو 

ةرزى بنةضةكان ، ذميَرياريةكان و داهاتةكان بة ثاكتاوكار بدات، بنةضةكانى يةكةم بؤ دانةوةى ق

موستةحةفى ِريَكخراو دةبَى ئةطةر هةيبَى و بنةضةكانى ديكةش بؤ نةخؤشخانةى هيوا ياخود 

 ريَكخراوى ديكة دةطوازريَتةوة.  
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 منظمة ادارة مشاريع العراق

 النظام الداخلي

 

القليم كردستان العراق و تقوم بتنظيم  2011( لسنة 1يتم تاسيسها وفق القانون رقم )العراق هي منظمة مقدمة: منظمة ادارة مشاريع 

 اعمالها و نشاطاتها ضمن هذا النظام الداخلي.

 يتكون النظام الداخلي من )ثمانية( اقسام( و )عشرة( مواد و كالتالي:

 القسم االول: هوية المنظمة

 المادة االولى: تعريف المنظمة

 الهداف و الغرض من المنظمةالقسم الثاني: ا

 المادة الثانية: االهداف العامة

 المادة الثالثة: االهداف الخاصة

 المادة الرابعة: االغراض: )عوامل الوصول الى االهداف او كيفية العمل(

 القسم الثالث: العضوية

 فقدان العضويةالمادة الخامسة: شروط العضوية, حقوق و واجبات االعضاء,العقوبات و 

 قسم الرابع: هيكلية المنظمةال

 المادة السادسة: هيكلية المنظمة

 القسم الخامس: ايرادات المنظمة

 المادة السابعة: ايرادات المنظمة و الحسابات

 القسم السدس: سجالت المنظمة

 المادة الثامنة: سجالت المنظمة

 القسم السابع: مبادئ العمل

 داخل المنظمةالمادة التاسعة: اسس العمل 

 سم الثامن: االحكام العامةالق

 المادة العاشرة: االحكام العامة

 

 القسم االول: هوية المنظمة

 المادة االولى: تعريف المنظمة:

 اسم المنظمة: -1
 ريَكخراوى بةِريَوةبردنى ثرَوذةكانى عيراق )باللغة الكوردية( -
 منظمة ادارة مشاريع العراق )باللغة العربية(     -

-  Iraq Projects Management Organization)باللغة االنكليزية( 

        

 اختصار االسم: -2
IPMO 

 حدود العمل و العنوان: -3
 5البناية رقم  - قاسملوشارع  -124دينان محلة با -مركز محافظة السليمانية–يكون المقر الرئيس للمنظمة في اقليم كردستان العراق 

 و خارج البلد عند الضرورة فروع لها في داخل( و بمقدورها فتح شةهيدانى زةرطةتة

 شعار المنظمة: -4
يتكون من خارطة لجمهورية العراق االتحادي و هي ترمز الى اطار اعمال المنظمة  تتضمن مثلث متساوي االضالع في قمته هناك 

زاويته   ل و في  رأس  قمةساعة رملية ترمز الى الوقت و في  رأس  زاويته الغربية هناك  عملة معدنية ترمز الى راس الما
 الشرقية هناك جدول ترمز الى التخطيط, و يلتقي الزوايا الثالثة في المركز عند شكل قائمة ترمز الى العمل او مشروع ناجح:

 

 شعار المنظمة
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 اللغة الرسمية للمنظمة: الكوردية, العربية, االنكليزية -5
 

موية, غير حكومية  و غير ربحية, تعمل من اجل المصلحة منظمة ثقافية, تنتعريف المنظمة: منظمة ادارة مشاريع العراق هي  -6
 العامة دون اخذ الفوارق االتنية , الدينية, الفكرية او السيلسية بنظر االعتبار.

 

 القسم الثاني: االهداف و الغرض من المنظمة

 المادة الثانية: االهداف العامة

 تحقيق ادارة المشاريع ك)عمل( و ك) علم(. -1
 همية علم ادارة المشاريع كعامل مؤثر و قوي في تنفيذ االعمال و النشاطات غير القابلة للتكرار.توعية المجتمع با -2
 اعداد كوادر متخصصة في مجاالت تنمية المجتمع, القيادة, االدارة و النهضة. -3
 

 المادة الثالثة: االهداف الخاصة

 ا.هليم كردستان و تجاوز اخطائها و وضع الحلول المناسبة لالى العراق و اق االستفادة من خبرات و تجارب ادول االخرى  و نقلها -1
 تشجيع اصحاب المهن في العراق و اقليم كردستان الكتساب المهارات في ادارة مشاريعهم. -2
 ربي في مجال ادارة المشاريع.غملئ الفجوات الموجودة االن بين العراق و اقليم كردستان و العام ال -3
 ليس البحث عنها.و  لصنع االعمال تشجيع االفراد -4
 

 المادة الرابعة: االغراض: )عوامل الوصول الى االهداف او كيفية العمل(

 IPMOتطوير العالقات و الشبكات بين كافة اعضاء منظمة  -1

 تنظيم السيمينارات و المحاضرات و التدوات من اجل تبادل الخبرات  و المعلومات. -2
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 المي في مجال ادارة المشاريع.على المستوى الع تنمية و توفير الشهادات الوثوقة -3
 تطوير الثقافة اللغوية  و التدريب في مجال ادارة المشاريع. -4
 السعي لضمان الحصول على المساعدات المالية و المعنوية من المنظمات -5

 

 القسم الثالث: العضوية

 المادة الخامسة: شروط العضوية

 ط التالية:يجب توفر الشرو IPMOمن اجل الحصول على العضوية في منظمة  -1

 سنة, و يتمتع بسمعة جيدة. 18ان يكون شخصا طبيعيا ال يقل عمره عن  -

 ان يقدم طلب مكتوب للعضوية يعترف فيها بالنظام الداخلي للمنظمة. -
 ان يدفع رسوم العضوية -
 ان يوافق مجلس االدارة على الطلب. -
 حقوق االعضاء: -2
 ات المنظمة.بامكان االعضاء االستفادة من كافة خدم -
 لالعضاء االشتراك في كافة نشاطات منظمة.يحق  -
 حق التعبير عن الراي و النقد و و تقديم المقترحات. -
 حق التصويت و الترشيح لكافة مناصب المنظمة. -
بخصوص قروض المنظمة  فان االعضاء  غير مسؤولين امام القانون و يجب ان ال يتم استخدام اموالهم و ممتلكاتهم و  -

 تلك القروض.. لتعويض
 االستقالة. حق -
 واجبات االعضاء:. -3
 يجب ان يعمل على تنمية قدراته و قدرات زمالئه. -
 ان يعمل من اجل المصلحة العامة و اليقوم باستخدام اسم المنظمة لمصلحته الخاصة. -
 االلتزام بانظام الداخلي للمنظمة. -
 حق الحصول على المعلومات و تلبية دعوات و نشاطات المنظمة. -
 عقوبات:لا -4

 

 ة عقوبة واحدة فقط وهي الفصل او سحب العضوية:للمنظم

 

 فقدان العضوية: -5
 يتم سحب العضوية من االعضاء في الحاالت التالية: 

 اذا لم يحضر اجتماعين متتاليين الجتماعات المجلس دون عذر مشروع. -
 اذا لم يدفع االشتراك السنوي للعضوية. -
 مجلسعليها من قبل ال في حال تقديم االستقالة و الموافقة -
 اذا ثبت ادانة العضو في جنحة مخلة بالشرف. -
 يتم فصل االعضاء في حال عدم توفر االمانة و الخداع و التصرف الالمسؤول في االعمال المتعلقة بالمنظمة. -
-  

 القسم الرابع: هيكلية المنظمة

 المادة السادسة: هيكلية المنظمة:

 تتكون المنظمة من:

 من كافة االعضاء المسجلين في المنظمة.امة: و هي عبارة اوال/ الهيئة الع

 ثانيا/ مجلس االدارة: و هي عبارة عن الهئة االدارية و مسؤولي الفروع.

 ثالثا/ الهيئة االدارية: و هي عبارة عن الرئيس, نائب الرئيس و مسؤولي الفروع.

 

 اوال/ الهيئة العامة و صالحياتها:

 تركيبة الهيئة: -أ
 االعضاء الذين يتوفر لديهم حق العضوية و حق التصويت و الترشيح.ميع العامة من ج تتكون الهيئة

 صالحيات الهيئة العامة: -ب



 17 

 بامكانها انتخاب الرئيس و نائبه و مسؤولي الفروع  و اثنين من االحتياط في اجتماع موسع و من خالل اقتراع حر و سري. 

 يير اسمها.حل المنظمة او تغمن اعضاء الهيئة العامة باالمكان  2/3بقرار من  -1

 من اعضاء الهيئة العامة باالمكان تغيير النظام الداخلي للمنظمة او تعديلها. 2/3بقرار من  -2
من اعضاء الهيئة العامة يتم اتخاذ قرار حول بقاء او حل طاقم الهيئة االدارية للمنظمة, و  2/3مرة كل ثالث سنوات و بحضور  -3

من اعضاء الهيئة العامة لمرة ثانية,  فيتم عقد  2/3, في حال عدم حضور م تحديد موعد اخراذا لم يتحقق هذه النسبة , يت

 االجتماع  بحضور االعضاء المتواجدين و يجب ان يلتزموا جميعا بالقرارات المتخذة.
 ثانيا/ مجلس االدارة:

 أ/ تركيبة مجلس االدارة:

 الفروع يتكون مجلس االدارة من الهيئة االدارية و جميع مسؤولي

 ات مجلس االدارة:ب/ صالحي

 يتم ادارة اجتماعات المجلس من قبل رئيس المنظمة. -1
 من اعضاء المجلس  1+50باالمكان قبول االعضاء او معاقبتهم  من خالل نسبة  -2
 من اعضاء المجلس 1+50باالمكان الطلب من الهيئة العامة عقد اجتماعات ط  من خالل نسبة  -3
 من اعضاء المجلس 1+50م او اعضائهم   من خالل نسبة ى  تغيير مسؤوليهباالمكان اجبار الفروع عل -4
 من اعضاء المجلس 1+50باالمكان تشكيل لجان خاصة للمتابعة و االعمال  من خالل نسبة  -5
 اعداد, صياغة, و تصديق و رفع مشاريع الفروع الى الهيئة االدارية. -6
 االدارية. تخمين الميزانية السنوية للفروع و رفعها الى الهيئة -7
 ة و تقييم اعمال و نشاطات الفروع في السنة المنصرمة و وضع الخطط و البرامج الجديدة للسنة التاليةمراجع -8
 مداولة و تقييم و تصديق كافة قرارات الهيئة العامة الخاصة بالفروع -9
 المسائلة و التقييم و  تشكيل اللجان لمشاكل و طلبات الفروع او االعضاء-10

 ت التدريبية و النشاطات الموسعة للفروع.لدورارات بخصوص ااتخاذ القرا -11
 تقييم الميزانية السنوية للمنظمة.  -12
 تقسيم االعمال و تهيئة  القوة البشرية للقيام بتنفيذ النشاطات و المشاريع ضمن حدود الفروع و بموافقة الهيئة االدارية. -13
 المجلس الى الهيئة االدارية. منح كافة صالحياتفي حال عدم التمكن من تشكيل المجلس و الي سبب كان, يتم  -14

 

 ثالثا/الهيئة االدارية:

 أ/ تتكون الهيئة االدارية من:

 رئيس المنظمة -1
 نائب رئيس المنظمة -2
 مسؤولي االقسام -3
 عضوان احتياط -4

 ب/ صالحيات الهيئة االدارية:

 لمنظمةارية و المالية لان الهيئة االدارية و خالل مدة مابين اجتماعين تكون مسؤولة عن الشؤون االد -1
 من االعضاء  1+50ها من خالل نسبة مع كاتندماج مع منظمة اخرى او تشكيل شرابامكانها اال -2
 اعداد, صياغة, و تصديق و رفع مشاريع و تعيين الممثلين للتوقيع على العقود -3
 ليم كردستان العراققصبات او خارج اقبناء على مقترحات و قرارات الهيئة االدارية باالمكان فتح فروع جديدة في المدن و ال -4
 باالمكان و من خالل نصف اصوات اعضاء الهيئة االدارية فتح الدورات التدريبية لتوعية االعضاء او المواطنين -5
 تقوم الهيئة االدارية باتخاذ القرارات بخصوص تشكيل اللجان -6
 تقوم برفع طلبات قبول االعضاء او معاقبتهم الى الرئيس -7
 قسام و الفروع و تقسيم اعمالهمااللى االشراف ع -8
 االشراف على الدورات التدريبية و الندوات و االجتماعات -9
 وضع خطط و جداول اعمال النشاطات و الدورات-10

 وضع الميزانية السنوية للمنظمة, كذلك مراجعة و تقييم ميزانية السنة السابقة -10
 ع الخطط و البرامج الجديدة للسنة التاليةة و وضمراجعة و تقييم اعمال و نشاطات النظمة السنة المنصرم -11
 مداولة و تقييم و تصديق كافة قرارات الهيئة العامة الخاصة بالفروع -12
 تقسيم االعمال و تهيئة  القوة البشرية للقيام بتنفيذ النشاطات و المشاريع كموظفن او كمتطوعين -13
 امة و تحديد  اوقاتها و اماكنهااتخاذ القرار حول مواعيد االجتماعات و اجتماعات الهيئة الع -14
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 رابعا/ صالحيات الرئيس:

 اصدار التعليمات االدارية و التوقيع على الكتب و اتخاذ القرارات بخصوص عقود المنظمة -1
 تنفيذ قرارات الهيئة العامة و مجلس االدارة  و الهيئة االدارية -2
 ااتخاذ القرارات النهائية بخصوص شؤون المنظمة  و متابعة اعماله -3
 اتخاذ القرارات بخصوص الشؤون  المالية للمنظمة و التصديق و التوقيع على النفقات -4
 يقوم بدعوة الهيئة العامة الى االجتماعات و اعداد التقارير الدورية و السنوية للهيئة العامة -5
 االشراف على اجتماعات المنظمة و مسائلة جميع اعضاء الطاقم االداري -6
 المنظمة  و تمثيلها في االجتماعات الخارجية و المحليةاالدالء بالتصريجات باسم  -7
 التوقيع على الكتب و العقود -8
 بامكانه منح جزء من صالحياته الى نائبه او احد االداريين -9

 يقوم بالتدقيق و المتابعة في الطلبات,المقترحات, المشاريع و الشكاوي و رفعها الى الهيئة االدارية او مجلس االدارة  -10
 ييم اللجان  و العالقات و المالية و اصدار التعليمات الضرورية بشانهامتابعة و تق -11
 

 خامسا: صالحيات نائب الرئيس

 في حال غياب الرئيس الي سبب كان, او  تركه لمنصبه, يقوم نائب الرئيس بتنفيذ اعمال الرئيس -1
 تنظيم االرشيف و الملفات -2
 اتتمثيل المنظمة و تنظيم المواعيد و تقوية قنوات العالق -3
 تنظيم الندوات و الدورات و متابعة النشاطات و المشاريع. -4

 

 القسم الخامس: ايرادات المنظمة

 

 المادة السابعة: ايرادات المنظمة و الحسابات

 اوال: تتكون ايرادات المنظمة من:

 االشتراكات او االلتزامات المالية  لالعضاء -1
 الحكومية مساعدات او هبات المشاريع و المؤسسات الحكومية و غير -2
 ايرادات النشاطات -3
 مساعدات و هبات االشخاص المانحين للمساعدات -4

 

 رقابة و الحسابات:لثانيا: ا

 يتم وضع كافة ايرادات المنظمة في الحساب المصرفي التي يتم فتحها باسم المنظمة -1
 المالية اتقوم المنظمة و حسب النظام المحاسبي المتبع في االقليم ادارة شؤونه -2
مة بتقديم تقريره المالي السنوي الى دائرة المنظمات غير الحكومية  و يتم التدقيق فيه من قبل ديوان الرقابة المالية في تقوم المنظ -3

 االقليم
بخصوص المشاريع التي تقوم حكومة االقليم بدعمها , يجب على المنظمة تقديم تقرير مفصل حول كيفية تنفيذ المشروع الى  -4

 ية  و االلتزام بكافة الشروط الموجودة في العقد.دائرة المنظمات غير الحكوم
 

 دس: سجالت المنظمةاسم السالق

 

 المادة الثامنة: سجالت المنظمة

ان و موقعة من قبل الهيئة االدارية للمنظمة تو ان تكون السجال لعمل يجب توفير السجالت التاليةاوال:  بعد تسجيل المنظمة و البدء با
 لعدل:تكون مصدقة من قبل كاتب ا

سجل االعضاء: و تتضمن بعض المعلومات مثل: اسم العضو,العنوان, السن, الجنس, التحصيل الدراسي, تاريع  -1
 العضوية. 

 سجل الحسابات: و يتم تسجيل ايرادات و نفقات المنظمة فيها. -2
 ا.السجل االساسي)سجل الممتلكات( و يتم تسجيل كافة االموال المنقولة و غير المنقولة للمنظمة فيه -3
سحل القرارات: و تتضمن كافة قرارات الهيئة االدارية و الهيئة العامة للمنظمة و اسم الشخص الذي يقوم بتمثيل  -4

 المنظمة وفق نظامها
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 ثانيا: اية سجالت اخرى 

 سجل الصادرة و الواردة -1
 سجل النشاطات و المشاريع -2

 

 القسم السابع: مبادئ العمل

 

 :نظمةالمادة التاسعة: اسس العمل داخل الم

 تقوم المنظمة ومن اجل تحقيق اهدافها بالعمل وفق المبادئ الديموقراطية -1
 االلتزام التام بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق االنسان -2
 ن المتبعة في اقليم كردستان العراق.يااللتزام بالقوان -3
 تلتزم فروع المنظمة الموجودة خارج االقليم بقوانين االماكن التي تعمل فيها -4
 

 م الثامن: االحكام العامةالقس

 المادة العاشرة: 

عند حل المنظمة الي سبب كان , يتم تحويل كافة اموالها المنقولة و غير المنقولة الى مستشفى هيوا في السليمانية, اذا سمح القوانين 
اهداف مماثلة او قريبة  من اهدافها في المتبعة في اقليم كردستان بذلك,و اذا لم يسمح تلك القوانين بذلك, فيتم تحويلها الى منظمة ذات 

يتم استخدام االصول االولى لدفع و اقليم كردستان, و اثناء ذلك يجب على المنظمة اعداد سجل بكافة االصول و الحسابات و االيرادات,
 القروض المستحقة للمنظمة ان وجد و نقل  االصول االخرى الى مستشفى هيوا او منظمات اخرى.
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By-laws 
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Organization Project Management Iraq  
By-laws  

 

Introduction: 

Iraq Project Management Organization is an organization which has been established according 
to Law No. (1) of the year 2011 of the Kurdistan Region of Iraq and carries out its work and 
activities within these by-laws. The by-laws consist of eight Sections and ten Articles as follows:  

Section I: the identity of the organization  
Article I: Definition of Organization  

 

Section II: the goals and purpose of the organization  
Article II: the general goals  
Article III: own goals  
Article IV: Purpose: (factors to reach the goals or how they work)  

 

Section III: Membership  
Article V: the conditions for membership, rights and duties of members, penalties and loss of membership  

 

Section IV: the structure of the organization  
Article VI: structural organization  

 

Section V: revenues Organization  
Article VII: Organization and revenue accounts  

 

Section VI: records of the organization  
Article VIII: records of the organization  

 

Section VII: Principles of work  
Article IX: the foundations of working within the organization  

 

Section VIII: General Provisions  
Article X: General Provisions  
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Section I: the identity of the organization  
 

Article I: Definition of the organization:  

1 - Name of the organization:  
- Rakjaraoy Bhrioahibrdny Therozhkany Aarac (in Kurdish)  
- Munadhamet Idaret Mesharee’ Al-Iraq (in Arabic)  
- Iraq Project Management Organization (in English)  
         
2 - Short name:  
IPMO  
3 - Boundaries of work and Address:  
The headquarters of the organization will be located in the Kurdistan Region  of Iraq, Badinan 
124, Qasimloo Street  40, Building 5, Shehidani Zergehteh  and be able to open branches 
inside and outside the country if necessary  
4 - the organization's logo:  
Consists of a map of the federal Republic of Iraq to, which symbolizes the boundaries of the 
work the organization, and includes an equilateral triangle.  At the peak of the triangle there is 
an hourglass, which symbolizes time, and next to the Western corner of the triangle there is a 
historical coin symbolizing the capital and next to the Eastern corner of the triangle there is a 
table of figures, which symbolizes planning.  At the center of the triangle where the three angles 
meet there is form bearing a tick sign, which symbolizes work or a successful project:  
 

 

 

 

 

 

 



 24 

5 - The official languages of the organization are: Kurdish, Arabic, English  
6 - Definition of Organization: Iraq Project Management Organization is a cultural, 
developmental, non-governmental and non-profit organization, working for the public interest 
without discrimination on the basis of ethnic, religious, intellectual or political  grounds.  

 

 

 

Section II: the goals and purpose of the organization  
 

Article II: General Goals  

1 - The establishment of project management as a (body of knowledge) and as a (profession).  
2 – Raise the awareness of society to the importance of Project Management as an effective 
and powerful agent in the execution of activities and operations which are non-repeating.  
3 – Development of cadres specialized in the fields of community development, leadership, 
management and modernization.  
 
Article III: Specific Goals  

1 - Benefit from the expertise and experiences of other more developed nations and their 
transfer to Iraq and the Kurdistan Region, learn from their mistakes and develop appropriate 
local solutions.  
2 - Encourage Professionals in Iraq and the Kurdistan Region to acquire skills in the 
management of their projects.  
3 - Fill the gaps that currently exist between Iraq and the Kurdistan Region on the one hand, 
and the West on the other hand, in the field of project management.  
4 - Encourage individuals to create new business opportunities instead of simply searching for 
work.  
 
Article IV:  Ways and Means: (Factors to achieve the goals or how they work)  
1 – Development of relationships and creation of networks among all members of IPMO  
2 – Organization of seminars, lectures and workshops in order to exchange experiences and 
information.  
3 - Development and facilitation for the acquisition of internationally recognized certificates in 
the field of Project Management.  
4 - Development of language skills and training in the field of Project Management.  
5 – Seeking of sponsorship to ensure access to financial and moral aid from organizations  

 

 

Section III: Membership  
 

 

Article V: Membership Terms  

1 - In order to gain membership to IPMO the following conditions must be satisfied:  
- To be a natural person at least 18 years of age, and enjoy a good reputation.  
- To submit a written request for membership to IPMO and recognize the by-laws of the 
organization.  
- To pay the membership fees  
- The Board of Directors approves the request.  
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2 - The rights of members:  
- Members can take advantage of all the services of the organization.  
- Members are entitled to participate in all the activities of the organization.  
- The right to express opinion and criticism and submit proposals.  
- The right to vote and be nominated for all positions of the organization.  
- Concerning debts incurred by the organization, members are not responsible before the law 
and should not be using their money and their property and to recover those debts.  
- The right to resign.  
 

3 - The duties of the members: 
-  Members should work to develop their abilities and capabilities of their colleagues.  
-  Members should works for the public interest and not to exploit the organization's name for 
their own personal advantage.  
-  Members should abide by the By-laws of the organization.  
-  Members have the right to access available information and to respond to invitations and 
participate in activities of the organization.  
 

4 - Penalties:  
There is only one penalty which is the withdrawal of membership 

5 - Loss of membership:  
Membership will be withdrawn from members in the following cases:  
- If the Member does not attend two consecutive sessions of the Board Meetings without a 
legitimate excuse.  
- If the Member does not pay the annual subscription for membership.  
- If the Member resigns and the resignation is approved by the Board  
- If the Member is convicted of misdemeanor involving moral turpitude.  
- If the Member is dismissed because of conduct considered dishonest, fraudulent, or 
irresponsible in matters related to the organization.  

 

 

Section IV:  Structure of the Organization  
 

Article VI: the structure of the organization:  

The organization is made up of:  
First / Public Authority: and is the body of all the members registered with the organization.  

Second / Board of Directors: and consists of the Administrative Body and Branch Leaders.  

Third / Administrative Body: and consists of President, Vice President and Branch Leaders.  

 
First / Public Authority and its powers:  
A - Composition of Public Authority:  
Shall be composed of all the members who have the rights of membership, voting and 
nomination.  
B - Powers of the Public Authority:  
 Can elect the President and Vice President and Branch Leaders and two reservists in an 
expanded meeting and through a free and secret ballot.  
1 – Through the decision of two thirds of the members of the Public Authority it is possible to 
dissolve the organization, or change its name.  
2 – Through the decision of two thirds of the members of the Public Authority it is possible to 
amend the by-laws of the organization or to add new or remove existing clauses.  
3 - Once every three years and in the presence of two thirds of the members of the Public 
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Authority the decision shall be made about the re-appointment or removal of the Administrative 
Body of the organization, and in the event that this percentage is not achieved then the meeting 
shall be re-scheduled for another date, and in the event of non-attendance of two thirds of the 
members of the Public Authority for a second time, the meeting shall be held in the presence of 
members who are there and who all must abide by the decisions taken.  
 

Second / Board of Directors and its powers:  
A / Composition of the Board of Directors:  
Shall be composed of the Administrative Board and all the Branch Leaders 
B / Powers of the Board of Directors:  
1 - Management of Board Meetings shall be the responsibility of the President.  
2 – It is possible to accept members or punish members through 50 +1 proportion of the Board 
of Directors 
3 – It is possible to demand from the Public Authority to convene meetings through 50 +1 
proportion of the Board of Directors 
4 – It is possible to force the branches to change their Branch Leader or their members through 
50 +1 proportion of the Board of Directors  
5 – It is possible to form special committees to follow up and work through 50 +1 proportion of 
the Board of Directors 
6 - The preparation, formulation, certification and submission  of Branch projects to the 
Administrative Board.  
7 - Forecast the annual budget of the branches and its submission to the Administrative Board.  
8 - Review and evaluation of the work and activities of Branches in the past year and the 
creation of new plans and programs for the following year  
9 – Deliberation, evaluation and ratification of all decisions of the Public  Authority which 
concern the Branches  
10 – Accountability,  evaluation and the formation of committees for the problems or in response 
to requests of Branches or members 
11 - Making decisions concerning training courses and extended activities for the Branches.  
12 - Evaluation of the annual budget of the organization.  
13 - The division of work and the preparation of human resources to carry out activities and 
projects within the boundaries of Branches and with the consent of the Administrative Board.  
14 - In the event of not being able to form the Board of Directors and for whatever reason, all 
the powers of the Board of Directors shall be given to the Administrative Board.  
 
Third / Administrative Board and its powers: 
A / Composition of the Administrative  Board:  
Shall be composed of: 
1 - President of the organization  
2 - Vice President of the organization  
3 – Branch Leaders  
4 - Two reservists  
B / Powers of the Administrative Board:  
1 - The Administrative Board shall, during the period between two meetings, be responsible for 
administrative and financial affairs of the organization  
2 – It shall be possible for the Administrative Board to implement  a merger or partnership with 
another organization through a 50 +1 proportion of members  
3 - Preparation, formulation, certification, submission of projects and the appointment of 
representatives to sign contracts  
4 - Based on the proposals and decisions of the Administrative Board  it shall be possible to 
open new Branches in cities and towns or outside the Kurdistan region of Iraq  
5 – It shall be possible through the votes of half the members of the Administrative Board to 
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organize training sessions to educate members or officers of the organization  
6 - Taking decisions regarding the formation of committees  
7 - Submission of requests to accept members or to punish members to the President  
8 – Overseeing the departments and branches and the division of their work  
9 – Overseeing training courses, seminars and meetings  
10 – Development of plans and agendas for activities and courses  
10 – Development  of the annual budget of the organization, as well as the review and 
evaluation of the previous year's budget  
11 - Review and evaluation of the work and activities of  the organization for the last year and 
the development of plans and new programs for the following year  
12 – Deliberation, evaluation and ratification of all decisions of the Public Authority that concern 
the branches  
13 - Division of the work and  preparation of human resources to carry out activities and projects 
as officers of the organization or as volunteers 
14 – The making of decisions about the dates of meetings and meetings of the Public Authority 
and determination of the times and venues of the meetings  
 
Fourth / Powers of the President:  
1 – Issuing of administrative instructions, signing  of memorandums   and making decisions 
regarding contracts for the organization  
2 - Implementation  of the decisions of the Public Authority, the Board of Directors and the 
Administrative Board  
3 - Making final decisions regarding the affairs of the organization and follow-up of its affairs  
4 - Making decisions about the financial affairs of the organization and the ratification and 
signing of expenses  
5 – Inviting the Public Authority to meetings  and the preparation of annual and periodic reports 
to the Public Authority  
6 - Supervise meetings of the Organization and hold accountable all members of the officers  
7 – Issue statements on behalf of the organization and represent the organization in external 
and local meetings  
8 – Sign  memorandums and contracts  
9 -  Has the authority to delegate part of his powers to his Vice President or one of the officers  
10 - The auditing and follow-up of requests, proposals, projects and complaints and their 
submission  to the Administrative Board or the Board of Directors  
11 - Follow-up and evaluation of committees, relations, finances and the issuing of  necessary 
instructions regarding these  
 
Fifth: Powers of the Vice President  
1 - In the absence of the President for any reason, or  if the President leaves office, the Vice 
President performs the duties of the President  
2 – Organize the archives and files  
3 – Represent the organization, schedule appointments and strengthen channels of relations 
4 - Organize seminars and courses and follow-up on activities and projects.  
 
 

Section V: revenues Organization 

 
Article VII: Revenue  and Accounts of the Organization  

First: Revenue of the organization is made up of:  
1 - Subscriptions or financial obligations of the members  
2 - Grants or aid from projects, government institutions and non-governmental institutions 
3 - Revenue from activities  
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4 – Grants and aid from donors  
 
Second: Audits and  Accounts:  
1 - All  the revenue  shall be deposited into put the bank account  which shall be opened on 
behalf of the organization  
2 - The organization shall manage its  financial affairs according  to the formal accounting 
system which is followed in the Kurdistan Region  
3 - The organization shall provide its annual financial report to the Department of Non-
governmental Organizations and shall be scrutinized by the Office of Financial Supervision in 
the Kurdistan Region  
4 – With regards projects that are supported by the Kurdistan Regional Government, the 
organization  shall submit detailed report on how  the project is being managed to the 
Department of Non-governmental Organizations and shall comply with all the clauses of the 
contract.  

 

Section VI: records of the organization 

 
Article VIII: Records of the Organization  
First: After registration of the organization and commencement of its work the following records 

shall be submitted and shall be signed by the Administrative Board of the organization and 
certified by a Public Notary:  
1 - Log of members: to include such information as: name, address, age, sex, educational 
attainment and date of membership commencement Internal record and  
2 - Record of Accounts: to contain records of revenues and expenses of the organization.  
3 – Primary Record (Register of Assets): to contain records all transferable and non-transferable 
assets of the organization.  
4 – Record of Decisions:  to contain records of all the decisions of the Board of Directors and of 
the Administrative Board as well as the name of the person representing the organization 
according to its By-laws 

Second: Any other records  

1 – Log of incomings and outgoings  
2 - Record of activities and projects  

 

 

Section VII: Principles of work  
 

Article IX: Principles of work within the organization:  

1 - The organization exists to achieve its goals in accordance with the principles of democracy  
2 - Full compliance with international laws on human rights  
3 – Compliance with the laws of the Kurdistan Region of Iraq.  
4 – Branches of the organization which exist outside he Kurdistan Region of Iraq shall comply 
with the applicable laws of the places in which they operate  

 

Section VIII: General Provisions  
 

Article X:  

When the organization is dissolved for any reason whatsoever, all the transferable and non-
transferable assets of the organization shall be assigned to Hiwa Hospital in Sulaimani if such 
assignment is allowed by the laws of the Kurdistan Region, otherwise if those laws do not allow 
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this, then the assets shall be assigned  to an organization in the Kurdistan Region of Iraq which 
has identical or similar goals, and during that the organization shall prepare a record of all 
assets and accounts and revenues. The primary assets shall be used to pay-off loans owed by 
the organization which are due for payment, if any, and the assignment of other assets to a 
Hiwa Hospital or the other organizations. 

 


