
ن  لجمع�ة الداخ�ي  النظام جمني ن  الم�ت  العراقيني
 

ي  المعدل 
 2015 آذار  �ن

 
 :التعار�ف )1( المادة

ي المبينة إزاءها
 :يراد بالتعاب�ي التال�ة المعاين

 الوزارة: وزارة التعل�م العا�ي والبحث العل�ي 

 .، أو أي قانون �حل محله1981لسنة  55القانون: قانون الجمع�ات العلم�ة رقم 

ن المشكلة بموجب القانون ن العراقيني جمني  .الجمع�ة: جمع�ة الم�ت

 :ومقرها الجمع�ة  اسم )2( المادة
ي المحافظات  

ي بغداد، ولها أن تفتح فروعها �ن
) و�كون مقرها �ن ن ن العراقيني جمني �س� هذە الجمع�ة باسم (جمع�ة الم�ت

 .العراق�ة

 :وأهدافها للجمع�ة الرئ�س   الغرض )3( المادة
ي جمع�ة ثقاف�ة واجتماع�ة وتوثيق عرى التعاون والتآلف بينهمجمع شمل ال .1

ن �ن جمني  .م�ت

ن  .2 جمني ن أحوال الم�ت جمة و�تقانها وتحسني  .العمل ع� االرتفاع بمستوى ال�ت

ن واستحصال موافقة الجهات   .3 جمة و��ش أعمال أعضائها وتوز�عها مع مراعاة أحكام القوانني ت�س�ي و�شجيع ال�ت
 .المختصة 

ي  .4
ي القد�م والحد�ث إ� اللغات األجنب�ة  اإلسهام �ن ي والعريب

ي جمهور�ة العراق ونقل الفكر العرا�ت
الحركة الثقاف�ة �ن

 .الح�ة وتع��ب العلوم

ي خدمة وطنهم وأمتهم .5
 .العمل ع� وضع إمكان�ات األعضاء �ن

جمة مع الجهات المختصة من وطن�ة وع���ة ودول�ة عن ط��ق االتصاالت والم .6 ي حقل ال�ت
ي  التعاون �ن

ساهمة �ن
 .من القانون 13المؤتمرات حسب أحكام المادة 

 :الجمع�ة أهداف  تحقيق ك�ف�ة  )4( المادة
جمة من اللغة الع���ة و�ليها و�مختلف اللغات .1  .الق�ام بال�ت
ات وال�تب وتأل�ف اللجان والُشعب ضمن   .2 استخدام وسائل الن�ش واإلعالم المختلفة كإصدار المجالت والن�ش

 .من القانون. وعقد الندوات واالجتماعات الثقاف�ة 13ووفق أحكام الفقرة (ه) من المادة مجال عملها 
الق�ام بالفعال�ات المناسبة كالحفالت والرحالت وأوجه النشاط االجتما�ي كافة. والق�ام بما �لزم لتحقيق ذلك من   .3

 .تأس�س مكتبة و�عداد مقر للجمع�ة ل�كون ملت�ت األعضاء وعوائلهم
 :وأثارها المعن��ة الشخص�ة )5( المادة

 .تكتسب الجمع�ة الشخص�ة المعن��ة عند �سج�لها لدى الوزارة        . أ 

 .للجمع�ة أن تتملك األموال والعقارات لتحقيق أغراضها   . ب



وطها العض��ة  )6( المادة  :و�ش
ي العض��ة كل من  أوال:  

 :�قبل �ن

وط المادة الرابعة من  . أ  جمة (مطبوعة أو منشورة)تتوفر ف�ه �ش جمة وله آثار م�ت  .القانون و�مارس ال�ت

ي الجامعات األجنب�ة  . ب
ي فروع اللغات المختلفة �ن

أو كان متخرجا من معهد أو كل�ة للغات عراق�ة أم ع���ة أم أجنب�ة، أو �ن
جمة من �ش  ي حقل ال�ت

�ن �ن ن ن المتم�ي ن والمبدعني ف بها، و�جوز استثناء الباحثني ط الحصول ع� الشهادة  األخرى المع�ت
 .األول�ة الجامع�ة وذلك بقرار من الهيئة اإلدار�ة للجمع�ة

 
�
ي حالة اجت�از المتقدم امتحان العض��ة الذي تق�مه الجمع�ة إذا كان متخرجا

جـ. �جوز الحصول ع� عض��ة الجمع�ة �ن
جمة أو اللغات  ي فروع غ�ي مختصة بال�ت

 .األجنب�ة من كل�ة عراق�ة أو ع���ة أو أجنب�ة �ن

 .�قبل نظام الجمع�ة كتابة   ء. 

ة آالف دينار     ه.  اك السنوي البالغ ع�ش ي و�دل تجد�د االش�ت
ون ألف دينار عرا�ت �دفع بدل االنتماء البالغ خمسة وع�ش

ي عن كل عام 
 .عرا�ت

 .�مال االستمارة الخاصة بطلب االنتماء   و. 

�ة قبول الطلب أو رفضه مع ذكر األسباب ُتعرض طلبات االنتماء ع� الهيئة  ثان�ا:  ي أول اجتماع لها وتقرر باأل���
اإلدار�ة �ن

ي أول اجتماع 
ض ع� ذلك لدى الهيئة العامة �ن ي حالة الرفض، و�حق لمن يتقرر رفض انتسابه للجمع�ة أن �ع�ت

الموجبة �ن
 .لها بعد الرفض، و�كون قرارها قطع�ا

 العض��ة  صفة زوال  )7( المادة
ي إحدى الحاالت اآلت�ةتزول صفة 

 :العض��ة �ن

وط العض��ة بقرار من الهيئة اإلدار�ة بأغلب�ة عدد أعضائها  .1  .فقدان احد �ش

ن  .2 ن متتاليتني اك لسنتني  .عدم �سد�د االش�ت

االستقالة أو الوفاة أو الفصل بقرار تتخذە الهيئة اإلدار�ة بأغلب�ة عدد أعضائها عند ارتكاب العضو مخالفة ألحكام   .3
ن ذ  .وات العالقة، أو ألحكام هذا النظام، أو ق�امه بأعمال تؤدي إ� عرقلة أعمال الجمع�ةالقوانني

  30للعضو أن �ستأنف القرار لدى الهيئة العامة عند أول اجتماع لها، و�عت�ب قرارها نهائ�ا. و�كون االستئناف خالل  .4
ي سجل 

 من تار�ــــخ تبل�غه بالقرار، و�جرى �سج�له �ن
�
ن يوما ،  ثالثني ي ملفه الشخ�ي

الواردة العائد للجمع�ة و�حفظ �ن
 .و�عرض ع� الهيئة العامة عند اجتماعها

 
 :العامة الهيئة  )8( المادة
ي الجمع�ة .1

ا�هم �ن  .تتكون الهيئة العامة للجمع�ة من األعضاء الذين سددوا كامل بدالت اش�ت
النصف زائدا واحد , فان لم �كتمل النصاب فيؤجل  �عت�ب النصاب حاصال بحضور أغلب�ة أعضاء الهيئة العامة أي  .2

�ن  .االجتماع لمدة أسب�ع واحد، و�عد النصاب حاصال عندئذ مهما كان عدد الحا�ن
�ن، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت له الرئ�س .3  .تتخذ القرارات بأغلب�ة عدد الحا�ن



 :العامة للهيئة  واالستثنائ�ة السن��ة االجتماعات  )9( المادة
 .تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي خالل شهر شباط  .1
ي حالة استقالة   .2

�جوز دعوة الهيئة العامة إ� اجتماعات استثنائ�ة بناء ع� طلب الهيئة اإلدار�ة أو الوزارة، و�ن
جتماع النتخاب  الهيئة اإلدار�ة أو غالب�ة أعضائها، تقوم الوزارة بوضع ال�د ع� الجمع�ة وتدعو الهيئة العامة لال 

افها لتكمل المدة القانون�ة للهيئة السابقة المستق�لة  .هيئة إدار�ة جد�دة تحت إ�ش
أس االجتماع رئ�س الهيئة اإلدار�ة، وللهيئة العامة باعتبارها    .3 ، و��ت ن ي الموعد والمكان المعينني

تجتمع الهيئة العامة �ن
ي تضع س�استها العامة و�  ي الجمع�ة، و�ي الىت

ف ع� أ�شطتها، ممارسة ما ��ي أع� سلطة �ن  :�ش
ي ومناقشة الوضع    أـ

مناقشة التق��ر العام لمركز الجمع�ة وفروعها خالل المدة المن�مة وتالوة تق��ر المدقق القانوين
ة المقبلة  .الما�ي للجمع�ة والتصديق عل�ه واعتماد الف�ت

ن حالة    ب ـ احات المقدمة حول تحسني  .الجمع�ة من الجوانب كافةبحث ومناقشة االق�ت

 .) أدناە10انتخاب الهيئة اإلدار�ة الجد�دة مع مراعاة أحكام المادة (  ج ـ

ي الموعد المحدد النعقادها، فع� الهيئة اإلدار�ة أو من �حل   .4
إذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهيئة العامة �ن

ن موعد جد�د لالجتماع ع� أن يتم   .إشعار الوزارة بذلكمحلها قانونا، تعيني

 :اإلدار�ة  الهيئة )10( المادة
ي تج��ــها الهيئة العامة.   .1 ي االنتخابات الىت

�ة األصوات �ن تتألف الهيئة اإلدار�ة للجمع�ة من �سعة أعضاء نالوا أ���
ي االنتخابات المذكورة

ي حصلوا عليها �ن ي عدد األصوات الىت
 .و�عت�ب أعضاء احت�اط االثنان اللذان �لونهم �ن

ي �قضونها  تنت .2 ، وتكون المدة الىت
�
ن أعضائها رئ�سا ونائبا للرئ�س وأمينا لل� وأمينا مال�ا خب الهيئة اإلدار�ة من بني

ي مناصبهم ثالث سنوات قابلة للتجد�د
 .و�ق�ة أعضاء الهيئة اإلدار�ة �ن

ي عضو الهيئة اإلدار�ة أن �كون من ذوي المؤهالت والنشاطات العلم�ة، وأن �كون محل  .3
ط �ن عمله ومقر  �ش�ت

ي مركز محافظة  
ي أن �كون مقر إقامة العضو �ن

ي محافظة بغداد، أما بالنسبة للهيئات اإلدار�ة للفروع، فينب�ن
إقامته �ن

 .ذلك الف�ع
اف ع� عمل�ة االنتخاب،  .4 و�قوم بتنظ�م مح�ن     �جري انتخاب الهيئة اإلدار�ة بحضور ممثل عن الوزارة لإل�ش

ك م ي عمل�ة فرز األصوات أما بالنسبة للفروع،  بذلك يرفعه إ� الوزارة و�ش�ت
عه ثالثة من أعضاء الهيئة العامة �ن

ف ع� االنتخابات رئ�س الجمع�ة أو من �مثله  .ف��ش
ي جدول   .5

ي األقل لمناقشة األمور المدرجة �ن
تجتمع الهيئة اإلدار�ة برئاسة الرئ�س و�دعوة منه مرة واحدة شه��ا �ن

ن  ي الجدول إذا قررت الهيئة اإلدار�ة ذلك،  األعمال الُمعد من قبل أمني
ي موض�ع لم �درج �ن

ال�، وتجوز المذا�رة �ن
جح الجانب الذي   �ة أعضاء الهيئة، أي النصف زائد واحد، وعند �ساوي اآلراء، ف�ي و�تم النصاب بحضور أ���

 .صوت ف�ه الرئ�س
ي حالة عدم حضورە ثالث جلسا .6

ي  �عت�ب عضو الهيئة اإلدار�ة مستق�ال منها �ن
ت متوال�ة أو ست جلسات متفرقة �ن

وع  .السنة الواحدة و�دون عذر م�ش
أو ألي سبب أخر، �حل فيها العضو االحت�اط الحائز ع�    عند شغور أي عض��ة للسبب المذكور أعالە  .7

 .األصوات  أع�
فها بان �عرقل  �قال من عض��ة الهيئة اإلدار�ة بقرار تتخذە أغلب�ة أعضائها كل عضو �خالف نظام الجمع�ة وأهدا .8

 .أعمالها أو �ستغل صفته فيها
 
 
 
 



 :اإلدار�ة  الهيئة وظائف  )11( المادة
ي المادة ( 

 :) من القانون، تقوم الهيئة اإلدار�ة للجمع�ة بما ��ي 13إ� جانب أعمال الهيئة اإلدار�ة المنصوص عليها �ن

ن فيها  .1 ن العاملني ومراقبة أعمالهم واالستغناء عن خدماتهم وكل ما يتعلق  إدارة أمور الجمع�ة وشؤونها المال�ة وتعيني
 .�شؤونهم األخرى

ي قبول أو رفض طلبات االنتماء إ� الجمع�ة .2
 .البت �ن

ن شكل اله��ة الممنوحة لألعضاء ومدة نفاذها  .3  .تعيني

ي اجتماعها العادي .4
ن فيها وتقد�م ذلك إ� الهيئة العامة �ن ان�ة الجمع�ة ومالك العاملني ن  .تنظ�م م�ي

ي قامت بها الجمع�ة وفروعها وعرضه ع� الهيئة العامةتنظ .5  .�م تق��ر ملم مفصل عن األعمال الىت

انيتها لضمان تنف�ذ أغراض الجمع�ة .6 ن  .تدقيق التقار�ر اإلدار�ة والمال�ة للفروع وم�ي

 بقدر اإلمكان بعد التأ�د من حاجتها الفعل�ة  .7
�
 ومعن��ا

�
 .مساعدة الفروع ماد�ا

ن  منح المكافآت  .8 ن بتسي�ي أمور الجمع�ة أو الذين �ستعني والهدا�ا النقد�ة والعين�ة والتقديرات لألشخاص القائمني
ي  

ي أ�شطتها المختلفة أو أي جهة أخرى ترتئيها الجمع�ة من غ�ي المذكور�ن �ن
بهم الجمع�ة ألغراضها والمشاركة �ن

 .) أعالە 1الفقرة (

جمة .9 ي تكلف  وضع ضوابط وتعل�مات �شأن أجور ال�ت بها الجمع�ة أو أعضاؤها وف�ما له عالقة بالمراجعة   الىت
ات المستجدة، ع� أن �جري اإلعالن عن ذلك بوسائل الن�ش   والتدقيق وأجور الطبع وفقا للظروف والمتغ�ي

مون بهذە الضوابط  ن  .أو التعل�مات أو األجور  المت��ة، وفرض العق��ات ع� األعضاء الذين ال �ل�ت

ي تتع .10 ط هذا  دار التعل�مات الىت ن واألنظمة المرع�ة ولما �ش�ت لق بأعمال الجمع�ة والفروع المرتبطة بها وفقا للقوانني
 .النظام

 
 

 :العق��ات )12( المادة
للهيئة اإلدار�ة حق فرض إحدى العق��ات االنضباط�ة التال�ة ع� عضو الجمع�ة إن ارتكب مخالفة ألحكام هذا   .1

 :النظام
 التنب�ه  . أ 

 اإلنذار  . ب

 الفصل  . ج

ي أول اجتماع لها و�كون   .2
ي فرضت عل�ه بعد تبل�غه بها، لدى الهيئة العامة �ن اض ع� العق��ة الىت للعضو حق االع�ت

ي ذلك أحكام الفقرة (
. و�را� �ن

�
 .) من هذا النظام 7) من المادة (4قرارها بهذا الشأن قطع�ا



 :اإلدار�ة  للهيئة  التنف�ذيون األعضاء  )13( المادة
ف ع� أعمالها    الرئ�س:  .1 ي تصدر من قبل هيئاتها. و��ش هو المسئول عن إدارة الجمع�ة وتنف�ذ المقررات الىت

وشؤونها اإلدار�ة والمال�ة، و�دير أموالها المنقولة والعقار�ة وله أن ين�ب أحد أعضاء الهيئة اإلدار�ة عند غ�اب  
ي كافة معامالتها الرسم�ة أمام    نائب الرئ�س للق�ام بأي من هذە األعمال وذلك

بموافقة الهيئة اإلدار�ة. كما �مثلها �ن
ي تقرها الهيئة اإلدار�ة كاإل�جار واالستئجار والمزا�دات   المحا�م والمجالس والدوائر وتوقيع العقود الىت

ن الصندوق بعد تدقيق أوراق ال�ف المنظ  جمة. كما يوقع ع� الش�كات مع أمني مة من  والمناقصات وعقود ال�ت
 .قبل المحاسب الذي �ستخدمه الجمع�ة من غ�ي أعضائها

   .نائب الرئ�س: �قوم بأعمال الرئ�س عند غ�ابه، وله استعمال كافة الصالح�ات المخولة للرئ�س .2
ف ع� األمور التح����ة وتوق�عها وتدو�ن القرارات وحفظها و�وقع ع� أوراق الدعوة الجتماع   .3 ن ال�: ��ش أمني

  .العامة و�عد جدول األعمال لها وللهيئة اإلدار�ةالهيئة 
ي ينظمها   .4 : هو المسئول عن قبض واردات الجمع�ة وعن عمل�ات ال�ف حسب المستندات الىت ن الما�ي أالمني

 .المحاسب وعن تنظ�م الش�كات وتوق�عها مع رئ�س الجمع�ة
 

 :وماليتها الجمع�ة إيرادات  )14( المادة
 :من القانون 14المادة مع مراعاة أحكام 

اك وُمَنح الحكومة العراق�ة وُمنح األفراد والمؤسسات والهيئات   .1 تتكون مال�ة الجمع�ة من بدالت االنتماء واالش�ت
ن من   جمني �ة و�يراداتها من ممتل�اتها ومن بيع مطبوعاتها ومن أ�شطتها ومن حصتها من مكافأة الم�ت العلم�ة والخ�ي

اجم  ي تتم عن ط��قها ومن فوائد أموالها المودعة لدى المصارفأعضائها عن ال�ت  .الىت

ي صندوق   .2
ي كحد أق� �ن

ي أحد المصارف و�جوز االحتفاظ بنقود قدرها مليونا دينار عرا�ت
تودع أموال الجمع�ة �ن

 .الجمع�ة لل�ف منها ع� األمور المتفرقة

ي  ينظم المحاسب أوراق وسجالت األمور الحساب�ة العائدة للجمع�ة وف .3 ق أحدث الطرق واألصول الحساب�ة الىت
، ع�   ن كات التامني تعتمدها المؤسسات الرسم�ة. و�جب أن �كون هذا المحاسب مكفوال بواسطة المصارف أو �ش

تبة ع� هذە ال�فالة  .أن تتحمل الجمع�ة النفقات الم�ت

 :الجمع�ة  م�وفات )15( المادة
اإلدار�ة ع� ال�ف، و�جوز لهذە الهيئة تخ��ل رئ�سها  �جري ال�ف من أموال الجمع�ة بعد مصادقة الهيئة  .1

ي بدا�ة كل سنة مال�ة ع� أن يتم إطالع الهيئة  
الق�ام بال�ف ضمن مبلغ تعينه بقرار �صدر عنها بهذا الشأن �ن

ي االجتماع 
 .الشهري   اإلدار�ة ع� هذا ال�ف �ن

 يتضمن خالصة بالم�وفات والواردات .2
�
 .الفعل�ة و�عرضه ع� الهيئة اإلدار�ة ينظم المحاسب جدوً� شه��ا

 
 :الجمع�ة سجالت  )16( المادة

 :تمسك الجمع�ة السجالت اآلت�ة

الجمع�ة وعناو�نهم وتوار�ــــخ م�الدهم وتوار�ــــخ انتمائهم لها    و�دون ف�ه أسماء أعضاء  سجل األعضاء:  .1
 .الهيئة اإلدار�ة بموجب القانون ترتئيها   أخرى  وجنس�اتهم ومهنهم وصورهم الشمس�ة وأ�ة معلومات



ن العامة واإلدار�ة بعد   .2 محفظة �شكل (بوكس فا�ل): تحفظ فيها النسخ األصل�ة من محا�ن وقرارات الهيئتني
توق�عها من قبل أعضاء الهيئة اإلدار�ة. وترسل صورة من هذە القرارات إ� المجلس األع� للجمع�ات العلم�ة  

 .) من القانون12ب�قا لحكم الفقرة (ج) من المادة (لالطالع عليها واإلفادة منها تط

 .وتدون ف�ه المدخوالت والم�وفات حسب الطرق الحساب�ة النظام�ة  سجل الحسابات:  .3

سجل األموال واألثاث وال�تب: و�دون ف�ه كافة ما �عود للجمع�ة من أثاث وأموال منقولة وعقار�ة مع إ�ضاح   .4
اء والق�مة   .�حوي تار�ــــخ ال�ش

ن ال� ع� المحافظة عليها. و��ي  سجل  .5 ف أمني الصادرة والواردة: تختم هذە السجالت بختم الجمع�ة و��ش
  .هذا الموض�ع ع� فروع الجمع�ة

 :الداخ�ي   النظام تعد�ل  )17( المادة
، بقرار تصدرە الهيئة العامة بأغلب�ة   ي األعضاء  �كون التعد�ل والتبد�ل اللذان �ج��ان ع� هذا النظام، كً� أم جزءا� ثلى�

اح يرد إ�  �ن وذلك بناء ع� اق�ت ي تدرسه وتناقشه مع الطرف الذي قدمه، ثم تد� الهيئة العامة    الحا�ن الهيئة اإلدار�ة الىت
ي تعد�ل النظام و�قرارە باألسلوب المتقدم ثم يرفع إ� الوزارة لغرض المصادقة عل�ه

 .لالجتماع ل�ي تنظر �ن

 : )2015 (المعدلة  وعالفر  �شك�ل ك�ف�ة  )18( المادة
ي مركزها،  

ي أي محافظة أخرى مائتان وخمسون عضوا� فأ��� ممن �ق�مون عادة �ن
ف�ما عدا محافظة بغداد، إذا �سجل �ن

ي مركز محافظتهم.  
ن فيها تقد�م طلب لفتح ف�ع �ن ن عضوا� من المق�مني ف�جوز عندئذ و�ناء ع� طلب ما ال �قل عن خمسني

غ مقدمو الطلب بالنت�جة. فإن  و�قدم هذا الطلب إ� المركز ا
�
لعام للجمع�ة ح�ث تتم مناقشته من كافة الجوانب و�بل

ي الطلب. و�كون  
ي حالة إرجاء النظر �ن

 �ن
�
ي أن تكون مشفوعة باألسباب الموجبة. و��ي هذا األمر أ�ضا

، فينب�ن
�
كانت رفضا

. وتتشكل الهيئة اإلدار�ة للف� 
�
ع عن ط��ق االنتخاب و��ي عل�ه نفس القواعد قرار الهيئة اإلدار�ة بهذا الخصوص قطع�ا

ي هذا النظام
 .الواردة �ن

 :التعل�مات إصدار  ك�ف�ة  )19( المادة
�د إ� العنوان المسجل للعضو.          للهيئة اإلدار�ة إصدار تعل�مات لتوضيح تطبيق هذا النظام، وترسل صورة منها بال�ب

جمة و  ي الصحف المحل�ة أو تبلغ الجهات فإن كانت التعل�مات لها عالقة بأجور ال�ت
الطبع والتدقيق والمراجعة فتن�ش �ن

م جميع أعضاء الجمع�ة بمراعاتها. و�جب أن ترسل صورة من هذە التعل�مات إ� المجلس األع�   ن الرسم�ة بها، و�ل�ت
ي مقر الجمع�ة

ي أما�ن بارزة �ن
 .للجمع�ات العلم�ة لغرض االطالع عليها. وتعلق �سخة منها �ن

 :الجمع�ة  حل )20( المادة
ي أعضائها .1  .للجمع�ة حل نفسها بقرار �صدر من هيئتها العامة بأغلب�ة ثلى�
اض   .2 وللوز�ر حل الجمع�ة إذا خرجت عن أهدافها أو أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها، وللجمع�ة حق االع�ت

 من تار�ــــخ تبلغها 
�
ن يوما ن خالل ثالثني بالقرار و�كون قرار المحكمة بهذا الشأن  ع� قرار الحل لدى محكمة التمي�ي

 
�
 .قطع�ا

 .تؤول أموال الجمع�ة بعد تصفيتها إ� المجلس األع� للجمع�ات العلم�ة .3
 

 :التطبيق  الواجب  القانون )21( المادة
ي هذا النظام 1981) لسنة  55�طبق قانون الجمع�ات العلم�ة رقم (

ي لم يرد ذكرها �ن ي األمور الىت
 .�ن


