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 والفنون للسينما بغداد مؤسسة   :لمنظمة اسم ا 

 BAGHDAD FOUNDATION OF CINEMA & ARTS   :ة باللغة االنكليزيةلمنظماسم ا
 

 في بغداد، ولها أن تفتح فروعا في المدن األخرى. المنظمةمقر    مقر الجمعية: 

 1/ ط  4بناية  – 5زقاق  – 301محلة  –حي الوزيرية  –بغداد : العنوان
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 منظمة غري حكومية

 

 

الثقافتة والفنتون  متن أجتر نشتر ثقافتة الستلم والتستامح منظمة غير حكومية، مستتقلة، غيتر ربحيتة، تستعش لنشتر 

 والتعايش والقبور باالخر ونبذ العنف .  

  

   دعم الثقافة:  أوال

، والستعي  (  Video Artفتن الفتديو  الستينمايي والمسترحي وأعمتار تشجيع النشاط  واإلنتتا   .1
 . لش توفير ظروف أفضر علش الصعد المادية والقانونية واإلعالمية وغيرهاا

 اإلسهام في حماية الذاكرة الثقافية العراقية بجمع ما يمكن من تراثنا اإلبداعي والفكري. .2

 .العراقيين الفنانييننتاجات إالمساهمة في تعريف العالم ب .3

الفتتالم ، الستتيما ا شتتكالا المختلفتةيوعتتي جمتاهيري بيهميتتة المتتوروف الثقتافي ب العمتر علتتش تكتوين .4

  . والحفاظ عليا افي اتجاه صيانته وضرورة التوعية التي تتعرض لالهمام  والمطبوعات

 قامة المعارض والنشاطات التشكيلية المختلفة.إدعم الثقافة البصرية والتذوق الجمالي من خالر  .5

 

 الموروفحماية : ثانيا

كتتذل  العراقيتتة، االفتتالم  االعمتتار الفنيتتة و وتتترميم التتتالف متتنستتتعادة ألالتتدعوة إلتتش بتتذر الجهتتود  .1

 .غرافية  والحصور علش النسخ االصلية من االفالم النادرة والصور الفوت ةمحاول

 .تشجيع االشخاص والمهتمين بحماية الموروف ودعم مشاريعهم بهذا االتجاه  .2

 

 

 ستخدام الوساير المتاحة وأهمها: يلش تحقيق أهدافها باة منظمتسعش ال

شتتكر التتذي يعكتتق الواقتتع ابوالمعتتارض الفنيتتة تنظتتيم واقامتتة المهرجانتتات الستتينمايية والمستترحية  .1

 الحضاري للعراق من أجر نقر صورة ايجابية لواقع الثقافة والفنون في العراق . 

  .االخرى الفنون وباقي والمسرح السينما مجاالت في التدريبية الورش قامةإ .2

، وتيستتيق الفنتون كافتتة إعتداد وتنفيتتذ بترامط وخطتتط ستنوية لنشتتاطاتها، ولمشتتاريعها فتي ميتتادين  .3

 ، وتنظيم الفعاليات الثقافية المختلفة.للفنانين العراقين المبدعين قاعدة معلومات 
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نشاء مركز متخصص لحفظ التراف السينمايي والمسرحي العراقتي والفنتون االخترى ، إالعمر علش  .4

 .من الجهات ذات العالقة صولية إستحصار الموافقات األبعد 

لش توفير الدعم المالي للنشاطات الثقافيتة، ولمشتاريع اإلنتتا  فتي مختلتف ميتادين الثقافتة، االسعي  .5
 للمساعدة علش تنفيذها.  دعم  طلباتك منظمةالتي ترد إلش الو

 تنظيم االسابيع السينمايية والمسرحية خار  وداخر العراق .  .6

 غرافية والفنون التشكيلية .وأقامة معارض للصور الفوت .7

ومنتجيهتا، والفنتون التنسيق مع الجهات الرسمية واألهليتة لتحتديف التشتريعات المتعلقتة بالثقافتة   .8

 بما يجعلها محفزة للتطور الثقافي.

لتتتيمين  التعتتاون والتنستتيق متتع المنظمتتات والمراكتتز والشخصتتيات الثقافيتتة داختتر التتبالد وخارجهتتا،  .9

تيتة للعمتر الثقتافي اؤتبادر األفكتار والمستاعدات، وتنستيق المشتاريع والنشتاطات، وإيجتاد أجتواء م

 المشتر .

متا إى صدار مجلة متخصصة أو صحيفة متخصصة  بالشين السينمايي والمسرحي والفنون االخرإ .10

 .من الجهات ذات العالقة صولية إستحصار الموافقات األبعد و منفردة كال علش حده . أمجتمعة 

صتتتدارالكتل الفنييتتتة المتخصصتتتة   فنتتتون الستتتينما ، فنتتتون مستتترحية ، فنتتتون تشتتتكيلية ، فنتتتون إ .11

 .من الجهات ذات العالقة صولية إستحصار الموافقات األبعد موسيقية (. 

 

 شروط العضوية: 

 و مقيما في العراق.أن يكون عراقي الجنسية أ .1

 . هلية القانونيةمنة عشرة من العمر واصبح كامر اآلقد اكمر الثاأن يكون  .2

 ويلتزم العمر با. ،  ةمنظمللالداخلي  نظامالبأن ُيقر  .3

البتال  عشترة  وبتدر االشتترا  البتال  خمستة وعشترين التف دينتار عراقتي،  أن يؤدي بدر االنتسال .4

 االف دينار،  وان يسدد بدر االشترا  في بداية كر سنة.

 ستمارة طلل العضوية ويحظش بتزكية أحد أعضاء الهيية اإلدارية.إأن يوقع  .5

 .عليا بجريمة مخلة بالشرف   الجرايم الجنايية واالرهابية (قد حكم يكون  ان ال .6

 كتابة.ة منظملنظام الداخلي لليقر بااليحة الخاصة لان  .7

 أن يكور حاصال علش شهادة أكاديمية في التخصص . .8
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 نتهاء العضوية: إحاالت 

 حاالت التالية:ال وفي المنظمة رييق وبمصادقة البسيطة باالغلبية االدارية الهيية من بقرار العضوية تنتهي

 الوفاة . .1

 ستقالة.األ .2

 شكار . أضر بالمنظمة بيي شكر من األإذا  .3

 شرط أو أكثر من شروط العضوية.فقدان  .4

 .منظمةارتكال فعر مخالف ألهداف ال .5

 حقوق العضو

 الحصور علش هوية المنظمة . -1

حضتتور اجتماعتتات الهييتتة العامتتة، ولتتا حتتق االقتتترال والترشتتيح لشتتغر احتتد المواقتتع فتتي الهييتتة االداريتتة  -2
 قسام واللجان.واأل

 الصريح والنقد البناء دون المساق بالنظام الداخلي.تقديم المقترحات وابداء الرأي  -3

 بعد تقديم طلل تحريري. المنظمةنسحال من أو األستقالة اإل  -4

 واجبات العضو

 ن يلتزم بالنظام الداخلي.أ -1

 ن يسدد بدر االشترا  السنوي.أ -2

 ن يحضر اجتماعات ومؤتمرات الهيية العامة ونشاطاتها.أ -3

 .المنظمةي حزل سياسي في اجتماعات ومؤتمرات ونشاطات الترويط ألأن يمتنع عن  -4

جتماعتتات ومتتؤتمرات إعمالتتا التجاريتتة والوظيفيتتة ذات النقتتع الختتاص لتتا فتتي أن يمتنتتع عتتن التتترويط أل -5
 للترويط لها. المنظمةسم إ،  وعن اتخاذ المنظمة ونشاطات 

 ان يمتنع عن الترويط لالفكار العنصرية والطايفية والعنف. -6
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 الهيكر التنظيمي 

 :وفق ما ييتي  للمنظمةيتشكر الهيكر التنظيمي 

ضتاء وتكتون عأ 4وهي الهيية التتي وقعتت علتش البيتان التيسيستي وتتتيلف متن  :التيسيسية الهيية  . أ
 صالحيتها : 

 دارية . تعيين أعضاء الهيية اإل 
  . تقديم االقتراحات ومنافشة التقارير 
  دارية . عمر الهيية اإلاإلشراف علش 

 وتتيلف من االعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيية التيسيسية والهيية االدارية الهيية العامة :  . ل
 

  صالحيات الهيية العامة :
 جتمال عند الحاجة لذل  .الدعوة لأل .1
 االشراف علش الميزانية والمصادقة علش الموازنة المالية .  .2
 إصدار القرارات الالزمة لعمر المنظمة والتقارير السنوية .  .3
 مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة . .4
 

 دارية :الهيية اإل . ت
 .( أعضاء 4وهي الهيية التي يتم تعيينها من قبر الهيية التيسيسية ويكون عددهم  

 

 صالحيات الهيية االدارية : . ف

 اآلتية لغرض تحقيق أهداف الجمعية: تمارق الهيية اإلدارية الصالحيات والمهام

واالرتقتتاء بتتيداء  المنظمتتةالمهتتام اإلداريتتة والماليتتة والتخطيطيتتة والتنظيميتتة والفنيتتة الالزمتتة لستتير نشتتاط  .1

 أعضايها وتجسيد نشاطها، عدا ما كان منها داخالً في اختصاصات الهيية العامة. 

التقريتتر اإلداري، وتقتتديمها إلتتش الهييتتة العامتتة لمناقشتتتها إعتتداد الحستتابات الختاميتتة للستتنة الستتابقة وإعتتداد  .2

 والمصادقة عليها.

 إعداد الدراسات الفنية والتخطيطية، وتيليف اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها ومتابعة أعمالها. .3

 تنفيذ قرارات الهيية العامة والبرنامط السنوي الذي ترسما الهيية اإلدارية علش ضوء تل  القرارات. .4

 دعوة أي عضو من الهيية العامة لحضور اجتماعاتها إذا دعت الحاجة، دون أن يتمتع بحق التصويت. .5

 الموافقة علش فتح فرول للجمعية. .6

 النظر في طلبات االنتماء واالستقالة ومقترحات إنهاء العضوية، والبت فيها. .7

 بصددها .النظر في مقترحات تعدير النظام الداخلي واتخاذ القرارات المناسبة  .8
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 الهيية االدارية :رييق صالحيات  .  

 يمارق رييق الهيية اإلدارية الصالحيات اآلتية:

 جتمال طارئ . إدارية والدعوة الش إجتمال الهيية اإليترأق  .1

 اإلشراف علش تنفيذ قرارات الهيية اإلدارية. .2

أو تكليف من يمثلها في المحافر المحلية والدولية وعلش جميع الصعد، وتزويده  لمنظمةتمثير ا .3

 بالوثايق التي تخولا القيام بالواجبات المكلف بها.

 التوقيع علش المخاطبات والصكو  .  .4

 .  للمنظمةفتح حسال مصرفي  .5

 صرف المكافآت وتقديم الهدايا، حسل تخوير الهيية اإلدارية. .6

 مهام الجمعية.صرف السلف لتنفيذ  .7

 

 الهيية االدارية :رييق  نايل صالحيات . ح

 يحر محر الرييق في حالة غيابة . 

 : قسام مفصلة اللجان أو األصالحيات  . خ
والتي تقوم بتنظيم الشؤون االدارية من صادر و وارد وتوثيق اللجنة االدارية :  .1

 االنشطة واستالم طلبات االنتماء والطباعة وغيرها . 
وتعمر علش تنظيم سجالت المالية ورفعها الش الهيية االدارية للمصادقة اللجنة المالية :  .2

 عليها 

وتعمر علش تنظيم الدورات والمهرجانات والمؤتمرات اللجنة الثقافية :  .3
 والمحاظرات والورش والمعارض .

والمؤسسات والتي تقوم بتنظيم العالقات مع المنظمات لجنة العالقات واالعالم :  .4
 .الثقافية  والمجالت الفنية و المجتمع المدني واصدار النشرات

 :  آلية اتخاذ القرارات . د
 تصدر قرارات الهيية العامة باالغلبية البسيطة .  -
 دارية باالغلبية البسيطة . تصدر قرارات الهيية اإل -

 

 :االجتماعات آلية  . ذ
متتتن  1%+50ماعهتتتا التتتدوري الستتتنوي ويتحقتتتق النصتتتال القتتتانوني تجإتجتمتتتع الهييتتتة  .1

ستبول التذي يليتة ويعتبتر مار النصال يؤجر االجتمتال التش األكتإأعضايها وفي حالة عدم 
 االجتمال منعقدا مهما كان الحضور . 

تجتمع الهيية العامة اجتماعا طارئ في حالة تقديم طلل خطي من قبر رييق المنظمة أو  .2
 عضاء الهيية العامة أو من قبر ثلثي أعضاء مجاق االدارة . من قبر ثلثي أ

 دارية أجتماعهم الدوري كر شهر . يجتمع أعضاء الهيية اإل .3
 رييق أو بطلل من عضوين . الدارية الطارئ بدعوة من إجتمال الهيية اإلينعقد  .4
 دارية . لنصال بحضور نصف أعضاء الهيية اإليتحقق ا .5
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 :  آلية التعيين . ر
 دارية من قبر الهيية التيسيسية . أعضاء الهيية اإليتم تعيين  -
 عضاء الهيية االدارية المعينين من قبلهم . لهيية التيسيسية توزيع المناصل ألتتولش ا -
 . أعضاء (   4يتكون أعضاء الهيية االدارية من     -
تعيين بدير عن ة االدارية تقوم الهيية التيسيسية بشاغر في مقاعد أحد االعضاء الهيي في حالة حدوف -

 العضو الشاغر .
 عضاء الهيية االدارية الهيية العامة صالحية التعيين أل نقطال جميع المؤسسين أو وفاتهم تتولشإفي حالة  -

 

 :  آلية تعدير النظام الداخلي  . ز

 غلبية البسيطة . دارية والتصويت باألاإلتكون آلية تعدير النظام الداخلي من صالحية الهيية 
 

 :  جورهم إبتعيين المنتسبين وتحديد تحديد الجهة داخر المنظمة التي تقوم  . ق

هم هو من صتالحيات ريتيق الهييتة ستغناء عنإجورهم واألن صالحيات تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد إ
 دارية . اإل

  

: تتكون موارد الجمعية من المصادر اآلتية: 

 .عضاءلألاالنتسال وبدالت االشترا  السنوية بدالت  .1
المنح والمساعدات المالية غير المشروطة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، المحلية واألجنبية،  .2

  وعلش وفق القوانين العراقية النافذة. مؤسسات وأفراد

 . منظمةالتي تقوم بها ال إيراد المشاريع والنشاطات .3

 
 

نتدما  والتجزيتة ونقتر االمتوار داختر المنظمتة هتي الهييتة رار الحتر واإلقتتختاذ إن الجهتة المستؤولة عتن إ . أ
 االدارية باالجمال .

مشابهة لها في االهداف والنشاط ومسجلة فتي دايترة المنظمتات لمنظمة بعد حلها الش منظمة ؤور أموار اتُ  . ل
 غلبية البسيطة . مية تختارها الهيية االدارية باألغير الحكو
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 ن تفتح فرول لها داخر جمهورية العراق وخارجها . أيحق للمنظمة  .1
 غلبية البسيطة . الدارية ويصدر القرار بموافقة األالهيية ا ن الجهة المسؤولة عن فتح الفرول هيإ .2
 ( سنة . 1( من قبر الهيية االدارية ولمدة    4عضاء الهيية االدارية للفرل والبال  عددهم   أيتم  تعيين(  .3
غلبية البستيطة عنتد تحقتق الحتاالت ل بقرار من الهيية االدارية وباألدارية للفرإنهاء عضوية الهيية اإليتم  .4

  -المدرجة ادناه :
 الوفاة . - أ

 االستقالة . - ل

 عدم حضور ثالف اجتماعات متتالية . - ت

 لتزام بالنظام الداخلي .عدم اإل - ف

  -ناه :أدتمنح لرييق الفرل الصالحيات المبينة  .5
 دارة الفرل واالشراف عليا . إ - أ

 توقيع المخاطبات الصادرة عن الفرل .  - ل

 يدال من الحسال المصرفي للفرل . السحل واإل - ت

 تمثير المنظمة في المحافظة التي فيها الفرل وحضور المؤتمرات والندوات .  - ف

 دارية للمقر الرييسي . القرارات التي تصدر عن الهيية اإلمتابعة وتنفيذ  -  

مر ألا حق تخوير احد اعضاء الهيية االدارية للفرل لممارسة مهاما في حار غيابا وبموجل  - ح

 يري . تحر

 .  دارياً باالدارة العامة للمقر الرييسيإيرتبط الفرل مالياً و .6
 موالتاأغلبيتة البستيطة وتتؤور دارية ويصتدر القترار باألان الجهة المسؤولة عن غلق الفرل هي الهيية اإل .7

 إلش المقر الرييسي . 
 


