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 إلى / دائرة المنظمات غير الحكومية                                    

 .4102التقرير المالي وتقرير النشاطات  لسنة الموضوع/

            

لمالي ا تقريرال( ، أدناه 4101( لسنة )04وثانياً( من قانون المنظمات غير الحكومية رقم ) أوال( فقرة )01تنفيذاً ألحكام المادة )

 .السنوي وتقرير النشاطات السنوي

 .الوطني لحقوق اإلنسان المعهد أسم المنظمة  

      4104-00-8 : تاريخ إصدار الشهـــــادة  ( :                                     1Z38615رقم التسجيل )   

                                                                                         زنورو بقرب من مدرسة   كركوك / حي الوسطي / منطقة نوروز/: عنوان المنظمـة

 حقوق اإلنسان والديمقراطية مجال عمل المنظمــة :

 70016141700هاتف المنظمـــــــة :   nihr_kirkuk@yahoo.comالبريد االلكتروني للمنظـمة : 

    nihr_kirkuk@yahoo.com باس      البريد االلكتروني لرئيس المنظمة:اسم رئيس المنظمـة :  صالح عريبي ع

 الموقع االلكترونـــــــــــــي :  ال يوجد           

                                                                          

 الحساب المصرفي )إذا كان أكثر من حساب يذكر(

 المبلغ رقم الحساب المصرفي قم الفرعاسم او ر اسم المصرف

 مصرف بغداد

 لالستثمار

 91.000 فرع كركوك  0153073

 

 77 11/       1/      70   تاريخ تقديم التقرير :

 

 رئيس المنظمة                                                                                                       لتقريرامنظم                      

                                                                                              صالح عريبي عباس           حميد مزهر                                                                                             سالم                   

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

  13   /     العدد / 

Date   74    -  1  - 7711 
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 كشف الموارد والمصاريف

 

  التفاصـــــيل  

 السنة الحالية

 دينار

 موارد المنظمة

 500.000  األعضاءاشتراكات   

   / مع بيان نوعها داخلية أو خارجية واسم جهة التبرعالتبرعات المستلمة   

 342.859.000  مستلمة/ مع بيان نوعها داخلية أو خارجية واسم وتفاصيل المنح الالمنح المستلمة من الغير  

   / مع بيان نوعها داخلية أو خارجيةالوصايا  

   / مع بيان نوعها داخلية أو خارجيةالهبات والهدايا   

   العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها  

 9.311.000  (قرض من رئيس الهيئة األداريةالموارد األخرى )  

 000  الزيادة  في الموارد عن المصاريف للسنة السابقة( (  ةيضاف : الفائض للسنة السابق  

 000  (النقص  في الموارد عن المصاريف للسنة السابقةيطرح : العجز للسنة السابقة )  

 352.670.000  موارد المنظمةمجموع   

 السنويةالمصروفات 

 -:المصروفات الثابتة )المشتراة خالل السنة( وتتضمن  -أوال

  
 اث واألجهزة الكهربائية وااللكترونية وأجهزة التبريد/تذكر حسب نوعهااألث -

 000 

  
 السيارات -

  

  
 المولدات -

  

  
 األخرى )عدا ما مذكور في اعاله تذكر حسب نوعها( -

  

 000  مجموع المصروفات الثابتة  

 -: المصروفات المتغيرة  وتتضمن -ثانيا

  
 لمنظمةالرواتب واألجور المدفوعة لموظفي ا -

 3000.000 

  
 الوقود والزيوت -

  

  
 والمطبوعات  القرطاسية -

 250.000 

  
 المياه والكهرباء -

  

  
 للمباني واألثاث واآلالت والمعدات الصيانة  مصاريف  -

 150.000 
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 وإعالندعاية  -

  

  
 مصروف الضيافة -

 300.000 

  
 واإليفاد إلغراض النشاطالسفر  -

  

  
 االتصاالت واالنترنيت -

 720.000 

  
 للموظفين مصاريف النقل  -

 3000.000 

  
 االشتراكات  واالنتماءات -

  

  
 أجور تدريب للموظفين -

  

  
 ايجار مقر المنظمة وفروعها -

 1800.000 

  
 خدمات قانونية -

 000 

  
 المدفوعة للدولة الضرائب والرسوم -

  

  
 الممنوحة للغيروالتبرعات  اإلعانات -

  

  
 للغيرالهدايا المقدمة  -

  

 –معارض  -مؤتمرات -ندوات –تذكر حسب نوعها /المصروفات األخرى)النشاطات(  -  
 )المنح من المنظمات (.أعالميةجلسات توعية وسائل  -حملة المدافعة  -دورات تدريب مطبوعات

 342.859.000  

  352.079.000  المتغيرة مجموع المصروفات  

 352.079.000  )المصروفات الثابتة + المصروفات المتغيرة (مجموع المصاريف  السنوية الكلية =   

 91.000  مجموع المصاريف السنوية الكلية ( –= )مجموع الموارد  فائض )عجز( العمليات الجارية  

 

 

 المنظمة  إدارةتقرير 

 

 :والفرعية  ةينبذة عن المنظمة وأهدافها الرئيس

دائرة المنظمات والصادرة من  4104/  8/00في  1Z38615 .ذي العدد  تأسست بموجب شهادة التسجيل : المنظمة تأسيس .1

 لحكوميةغير ا
 : فروع المنظمة .7

 

 دار(-زقاق–)محلة الفرعمقر عنوان  الفرع ت

  ال يوجد 0
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 أخرىخارجية   أمالمنظمة  عضو  في شبكة منظمات محلية  إنانه هل  إلى  اإلشارةمع إلى )تهدف المنظمة  :أهداف المنظمة .3
 ال(. أم

عالميا" وتتأسس هذه الثقافة على الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية في ثقافة حقوق اإلنسان زيادة توعية المجتمع ب. 0
 هذا المجال.

 اإلنسان .ستعمال اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنية لحماية حقوق أل لمنظمات غير الحكوميةالمعرفية والمهاراتية ل زيادة. 2

 تنمية شاملة. والمساهمة فيلنشر ثقافة الديمقراطية  للمجتمع  الفاعلة ةمشاركالتسهيل .3

 تشجيع الحوار والتشاور بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لخلق مناخ سياسي مالئم لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.. 4

 .. (وير القدرات البشرية والمالية , التخطيط االستراتيجي , إدارة المنظمات .تعزيز قدرات المنظمات المؤسسية والبشرية ) تط. 5

 رصد انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتناقض مع البيانات واالتفاقيات الدولية.. 6

 

 . 4101لسنة  04علما أن منظمتنا عضو في شبكة  الطفل العراقي والتي هي في طور التسجيل وفق قانون رقم 

  ظمةنشاطات المن

 -وكما يلي: 4102../10/04للسنة المنتهية في التي إقامتها تتلخص نشاطات المنظمة 

 الجهة المانحة عدد المستفيدين تاريخ النشاط مكان النشاط نوع النشاط اسم النشاط ت

توزيع المساعدات غير  0

 النازحين ىالغذائية عل

 CSI عائلة0111 4102 حزيران كركوك تقديم مساعدات

يع المساعدات الغذائية توز 4

 النازحين ىعل

 SCI عائلة0111 4102تموز  كركوك تقديم مساعدات

توزيع المساعدات غير  1

 النازحين ىالغذائية ع

 CSI عائلة111 4102 آب طوز خورماتو تقديم مساعدات

توزيع المساعدات غير  2

 النازحين ىالغذائية عل

 -طوز خورماتو تقديم مساعدات

 كفري

 CSI 0111 4102 آيلول

توزيع المساعدات  الغذائية  1

 النازحين ىعل

 SCI 0111 4102 آيلول الدبس -الحويجة تقديم مساعدات

اإلطار القانوني للمفقودين  6

 والشهداء

دورات وأصدار 

 كتيب

 ICMP 1441 4102آب   42  كركوك

غذائية توزيع المساعدات  7

 النازحين ىغير الغذائية علو

 CSI 41111 4102 0ت كوككر تقديم مساعدات

فتح المساحة الصديقة  8

 لألطفال في حي العسكري

 SCI طفل 411 4102آب  كركوك بيئة آمنة للطفل

فتح المساحة الصديقة  9

 لألطفال في حي المنصور

تشرين الثاني  كركوك بيئة آمنة للطفل

4102 

 CSI طفل 111
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فتح المساحة الصديقة  01

 لألطفال في حي عدن

كانون األول  كركوك ة للطفلبيئة آمن

4102 

 CSI طفل 111

فتح المساحة الصديقة  00

 لألطفال في قرية تركالن

كانون األول  كركوك بيئة آمنة للطفل

4102 

 SCI طفل 111

توزيع المالبس الشتوية على  04

 اطفال النازحين

كانون األول  كركوك تقديم مساعدات

4102 

010111 Unicef 

لشتوية على توزيع المالبس ا 01

 اطفال النازحين

 SCI 4111 4102األول  كركوك تقديم مساعدات

 ملئ النموذج )أ( المرفق والمتعلق بالمشاريع المنفذة خالل السنة موضوع التقرير. 

 الصندوقحسابات   .6

  وقدرهوبموجب الجرد السنوي لصندوق المنظمة مبلغ  4102./10/04بلغ رصيد النقد في الصندوق كما في  .0
 .عراقي.... 110777..........

 للمنظمة:  اإلداريةالهيئة  .1

 :للمنظمة هم اإلداريةالهيئة        

 الراتب أو المكافئات المستلمة  المنصب الوظيفي مــــاالس ت

 ستلم أي راتب أو مكافئة أو قروضتلم  العالقات العامة  فائزة عبد الغين ياسني 1

 لم يستلم أي راتب أو مكافئة أو قروض تدريبالتخطيط وال مسري نورالدين حسن أسعد 7

 ستلم أي راتب أو مكافئة أو قروضتلم  معاون املدير   نازك حسني حيدر كرمي 3

 لم يستلم أي راتب أو مكافئة أو قروض مدير األدارة  زين العابدين جاسم كاظم 6

 

 رواتب أعضاء الهيئة اإلدارية والموظفين

 الراتب السنوي ياإلدارالمنصب  االسم التسلسل

  055055 حماسب سامل محيد مظهر 1

 055055 موظف أداري رائد محيد حممد 7

 

 ال توجد مشاركات:  المشاركات ونشاطات المنظمة الخارجية  .4
 . متعلق بالنشاطات والمشاركات داخل القطر  وخارجه  للمنظمةأدناه واليرجى ملئ النموذج  

 

 تفاصيل المشاركة او النشاط نوع النشاط المنصب ة/المشاركاسم  المحافظة/المكان التاريخ  ت

0       
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 العقود .0
 

 () توزيع مواد التنظيف للعوائل النازحة من محافظة االنبار والمقيمة في محافظة كركوك اسم المشروع

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 اللكتروني للمانحالموقع ا الجهة المانحة

SCI-SULI-S-

2014-63 

حزيران  40 9.660.000

4102 

 SCI   www.savethechildren.net محافظة كركوك

 العربية  وباللغةوجدت  إن العقود نسخة من 

 -هدف المشروع:

 توزيع مواد التنظيف للعوائل النازحة من محافظة االنبار والمقيمة في محافظة كركوك () وصف المشروع. 1

 ناطق األخرى الى محافظة كركوكتوزيع المساعدات األنسانية من المواد األغاثية غير الغذائية على النازحين من المحافظات والم

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 .........................................  ....( من األطفال والنساء وكبار السن من العوائل النازحة2111).

 

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ...............  ..............................ال توجد شركاء..

 

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 4102تموزانتهى المشروع في شهر  -
 

 . وصف المشروع4

 (توزيع مواد النظافة للعوائل النازحة والمقيمة حاليا في محافظة كركوك اسم المشروع)

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

ريخ تنفيذ تا

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

SCI-SULI-S-

2014-68 

 SCI   www.savethechildren.net محافظة كركوك 4102تموز 42 6.750.000

 (توزيع مواد النظافة للعوائل النازحة والمقيمة حاليا في محافظة كركوك)  -4

 توزيع المساعدات األنسانية من المواد الغذائية على النازحين من المحافظات والمناطق األخرى الى محافظة كركوك

 × كال  نعم 

mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/
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 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  دونالمستفي

 ......................................................  ....( من األطفال والنساء وكبار السن من العوائل النازحة2111).

 

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ...................  .........................ال توجد شركاء..

 

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 4102تموز انتهى المشروع في شهر  -
-  

 . وصف المشروع1         

 (توزيع المساعدات األنسانية من المواد األغاثية غير الغذائية على النازحين)1 اسم المشروع

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

ذ تاريخ تنفي

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

SCI-SULI-S-

2014-75 

 SCI   www.savethechildren.net طوز خورماتو 4102آب 41 6.440.000

 

توزيع المساعدات األنسانية من المواد األغاثية غير الغذائية على النازحين من المحافظات والمناطق األخرى الى قضاء طوز  

 خورماتو

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ............................  ..............................نساء وكبار السن من العوائل النازحة( من األطفال وال0111).

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ............................  .......................ال توجد شركاء..

 . وصف المشروع2

 (د النظافلة للعوائل النازحة في قضاء طوز خرماتوتوزيع عداسم المشروع)

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

SCI-SULI-S-

2014-75 

 SCI   www.savethechildren.net صالح الدين  4102أب 41 3.880.000

 × كال  نعم 

mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/
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توزيع المساعدات األنسانية من المواد األغاثية  غيرالغذائية على النازحين من المحافظات والمناطق األخرى الى قضاء طوز 

 خورماتو .

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ............................  ..............................( من األطفال والنساء وكبار السن من العوائل النازحة0111).

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ............................  .......................ال توجد شركاء..

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 .........4102.آيلولانتهى المشروع في شهر .... -
 

 . وصف المشروع1

باكيت بسكويت عالي البروتين التي تم استالمها من قبل  4111ماء صالح للشرب  0111عدة نظافة و 0111نوزيع  اسم المشروع)

 اليونسيف للعوائل النازحة واجراء التقييم في المناطق المذكورة ادناه:

 صالح الدين  -الطوز  -0

 ديالى -كفري  -4

 

 رقم العقد
قيمة 

 لمنحةا/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

SCI-SULI-S-

2014-81 

طوز خورماتو  4102أيلول 15 8.250.000

 وكفري

SCI   www.savethechildren.net 

 

توزيع المساعدات األنسانية من المواد األغاثية  غير الغذائية على النازحين من المحافظات والمناطق األخرى الى قضاء طوز 

 خورماتو وكفري.

 نساء –ال رج/)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ......................................................  ....( من األطفال والنساء وكبار السن من العوائل النازحة0111).

 

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ..................................................  .ال توجد شركاء..

 

 × كال  نعم 

mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/


 

NIHR, near Kirkuk Center for Paralyzed Person, Al-Wasiti Area, Kirkuk city, Iraq 

 قرب من مدرسة نوروز االبتدائية.الحي نوروز )الضباط سابقا( ب –العراق. كركوك. حي الو اسطي 

  . Email: nihri_kirkuk @yahoo.com/nihr_Kirkuk@yahoo.comالبريد االلكتروني 

Telephone / Mobile رقم الهاتف      : 009647701302820 

 

 :الة المشروع ح

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 ............4102أيلول انتهى المشروع في شهر .. -
 

 . وصف المشروع6

باكيت بسكويت عالي البروتين التي تم استالمها من قبل  4111ماء صالح للشرب  0111عدة نظافة و  0111توزيع اسم المشروع)

 (لتقييم في المناطف المذكوره ادناه:اليونسيف للعوائل النازحة واجراء ا

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

SCI-SULI-S-

2014-79 

 SCI   www.savethechildren.net محافظة كركوك 4102آيلول 1 8.250.000

 

 و.توزيع المساعدات األنسانية من المواد األغاثية  الغذائية على النازحين من المحافظات والمناطق األخرى الى قضاء طوز خورمات

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ......................................................  ....( من األطفال والنساء وكبار السن من العوائل النازحة1111).

 

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ....................................  ...............ال توجد شركاء..

 

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 ............4102أيلولانتهى المشروع في شهر .. -
 . وصف المشروع7

 (توزيع المساعدات األنسانية من المواد األغاثية  الغذائية على النازحيناسم المشروع)

 رقم العقد
قيمة 

 لمنحةا/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة مكان تنفيذ المشروع

SCI-SULI-S-80,000000 42 محافظة كركوك 4102آيلول SCI  

 www.savethechildren.net 

 × كال  نعم 

 × كال  نعم 

mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/


 

NIHR, near Kirkuk Center for Paralyzed Person, Al-Wasiti Area, Kirkuk city, Iraq 

 قرب من مدرسة نوروز االبتدائية.الحي نوروز )الضباط سابقا( ب –العراق. كركوك. حي الو اسطي 

  . Email: nihri_kirkuk @yahoo.com/nihr_Kirkuk@yahoo.comالبريد االلكتروني 

Telephone / Mobile رقم الهاتف      : 009647701302820 

 

240-1-598 

 

توزيع المساعدات اإلنسانية من المواد األغاثية  الغذائية على النازحين من المحافظات والمناطق األخرى الى محافظة كركوك 

 وصالح الدين وكفري

 نساء –ال رج/)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ......................................................  ....( من األطفال والنساء وكبار السن من العوائل النازحة41111).

 

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 .....................................  .......ال توجد شركاء..

 

 :مشروع حالة ال

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 انتهى المشروع في شهر .............. -
 . وصف المشروع8

 (فتح المساحة الصديقة للطفل في منطقة حي العسكرياسم المشروع)

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 مانحالموقع االلكتروني لل الجهة المانحة

75600009-

2014 

 SCI   www.savethechildren.net محافظة كركوك 4102تموز 42 75.084.000

 

 تح المساحة الصديقة للطفل في منطقة حي العسكري.ف

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ......................................................  ....( من األطفال والشباب والنساء  من العوائل النازحة0111).

 

 ...وغيرها(:)مؤسسات الدولة ،منظمات،.....الشركاء المحليون 

 ..................................................  .ال توجد شركاء..

 

 :حالة المشروع 

 × كال  نعم 

mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/


 

NIHR, near Kirkuk Center for Paralyzed Person, Al-Wasiti Area, Kirkuk city, Iraq 

 قرب من مدرسة نوروز االبتدائية.الحي نوروز )الضباط سابقا( ب –العراق. كركوك. حي الو اسطي 

  . Email: nihri_kirkuk @yahoo.com/nihr_Kirkuk@yahoo.comالبريد االلكتروني 

Telephone / Mobile رقم الهاتف      : 009647701302820 

 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 ..............4101أيلول انتهى المشروع في شهر  -
 . وصف المشروع9

 (فتح المساحة الصديقة للطفل في منطقة المنصور.اسم المشروع)

 العقدرقم 
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

SCI-SULI-S-

2014-

75200568 

 4ت 01 132.440.000

4102 

محافظة 

 كركوك

SCI   www.savethechildren.net 

 

 فتح المساحة الصديقة للطفل في منطقة المنصور.

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ......................................................  ....( من األطفال والشباب والنساء  من العوائل النازحة0111).

 

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ..................................................  .ال توجد شركاء..

 

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 .......... Nov 2015 9  هر انتهى المشروع في ش -

 . وصف المشروع   01                  

 اسم المشروع)كما نص عليه العقد(

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

FA-14-400-

002 

  .ICMP   www محافظة كركوك 4102آب 42 22.400.000

 

 كتيب وعقد مؤتمر ختامي.األطار القانوني للمفقودين والشهداء وتتضم النشاطات فتح دورات وجلسات حوارية وطبع 

  كال × نعم 

  كال × نعم 

mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
http://www.savethechildren.net/


 

NIHR, near Kirkuk Center for Paralyzed Person, Al-Wasiti Area, Kirkuk city, Iraq 

 قرب من مدرسة نوروز االبتدائية.الحي نوروز )الضباط سابقا( ب –العراق. كركوك. حي الو اسطي 

  . Email: nihri_kirkuk @yahoo.com/nihr_Kirkuk@yahoo.comالبريد االلكتروني 

Telephone / Mobile رقم الهاتف      : 009647701302820 

 

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  المستفيدون

 ............................  .................( من ذوي المفقودين والشهداء2111).

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ...................................  ................منظمة المعين لألغاثة والتنمية..

 

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 .......... Dec 2014-24  انتهى المشروع في شهر  -
 . وصف المشروع   00

 (توزيع المالبس الشتوية على األطفال النازحيناسم المشروع)

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 شروعالم

مكان تنفيذ 

 المشروع
 الموقع االلكتروني للمانح الجهة المانحة

FA-14-

400-002 

 7ت 17 54.000.000

7716 

محافظة 

 كركوك

unicef    www.un.org 

 

 توزيع المالبس الشتوية على األطفال النازحين .

 نساء –رجال /)العدد(  ، النوع )الجنس(  ستفيدونالم

 .  ( من األطفال النازحين 01111).

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ..................................................  .ال توجد منظمات..

 

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

 .......... Jan 2015-31  انتهى المشروع في شهر  -

                                               

 . وصف المشروع   04

 × كال  نعم 

  كال × نعم 

mailto:firstname.lastname@savethechildren.org
mailto:firstname.lastname@savethechildren.org


 

NIHR, near Kirkuk Center for Paralyzed Person, Al-Wasiti Area, Kirkuk city, Iraq 

 قرب من مدرسة نوروز االبتدائية.الحي نوروز )الضباط سابقا( ب –العراق. كركوك. حي الو اسطي 

  . Email: nihri_kirkuk @yahoo.com/nihr_Kirkuk@yahoo.comالبريد االلكتروني 

Telephone / Mobile رقم الهاتف      : 009647701302820 

 

 (توزيع المالبس الشتوية على األطفال النازحيناسم المشروع)

 رقم العقد
قيمة 

 المنحة/العقد

تاريخ تنفيذ 

 المشروع

مكان تنفيذ 

 المشروع
 قع االلكتروني للمانحالمو الجهة المانحة

FA-14-

400-002 

 SCI www.savethechildren.net محافظة كركوك 4102 0ك 23 15.625.000

 

 توزيع المالبس الشتوية على األطفال النازحين .

 نساء –رجال /دد(  ، النوع )الجنس( )الع المستفيدون

 .  ( من األطفال النازحين ومن كال الجنسين 4111).

 )مؤسسات الدولة ،منظمات،........وغيرها(:الشركاء المحليون 

 ..................................................  .ال توجد منظمات..

 

 :حالة المشروع 

 مازال قيد التنفيذ :  -
 

 

                                               .......... Jan 2015-25  انتهى المشروع في شهر 

 من مشروع يكرر نفس النموذج لكل مشروع . أكثرلمشروع واحد ، في حالة تنفيذ  أعالهالجدول  -مالحظة:

  تفاصيل الموارد

 المبلغ اسم الجهة تاريخ استالمها نوع الموارد ت

 500.000 أعضاء المنظمة 7716كانون الثاني  األعضاءتراكات اش 

    التبرعات المستلمة 

    342.859.000 منظمات ووكاالت دولية  المنح المستلمة 

    الوصايا 

    الهدايا والتبرعات 

    االخرى 

 9.311.000 رئيس الهيئة األدارية  قرض من رئيس الهيئة األدارية 

     

 

  كال × نعم 

http://www.savethechildren.net/
http://www.savethechildren.net/


 

NIHR, near Kirkuk Center for Paralyzed Person, Al-Wasiti Area, Kirkuk city, Iraq 

 قرب من مدرسة نوروز االبتدائية.الحي نوروز )الضباط سابقا( ب –العراق. كركوك. حي الو اسطي 

  . Email: nihri_kirkuk @yahoo.com/nihr_Kirkuk@yahoo.comالبريد االلكتروني 

Telephone / Mobile رقم الهاتف      : 009647701302820 

 

 -عند تقديم التقرير المالي للمنظمة يرجى إن يجلب معه المتطلبات اآلتية:  . 17  

 . يقدم التقرير المالي للمقر العام وفروع المنظمة  -            

 معنون باسم دائرة المنظمات غير الحكومية .77...../31/17كشف حساب مصرفي و تأييد حساب المصرف كما في  -

ابتة موقع ومختوم من رئيس مجلس إدارة المنظمة وعلى أوراق المنظمة متضمن محضر جرد للموجودات الث -

 ) النموذج أدناه( .التفاصيل التالية 

ويجب إن تكون  كون التقرير المالي وتقرير النشاطات وكافة المالحق المرفقة على أوراق المنظمة )فورمه المنظمة(ي -

مة وبإمكان المنظمة إن ترفق أي ملحق تفصيلي لكل فقرة تراها مختومة بختم المنظمة وموقعة من قبل رئيس المنظ

 تحتاج إلى ذكر التفاصيل .

التي لديها مبالغ ظاهرة كإيجار مدفوع ضمن كشف الموارد والمصاريف  نسخة من عقد إيجار مقر المنظمة إن وجد . -

 دارة لبيان أسباب عدم دفع مبالغ إيجار( .)إما بالنسبة  للمنظمات غير المؤجرة لدى الغير عليها تقديم استشهاد من اإل

 نسخة من عقود المنح المستلمة . -

تعهد من رئيس إدارة المنظمة بالموارد الداخلة للمنظمة وانه ال يوجد أي مبلغ آخر مستلم لم يتم اإلفصاح عنها ضمن  -

ويكون التعهد على أوراق المنظمة التقرير المالي للمنظمة , وانه بخالف ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية لذلك )

 وموقع ومختوم من قبل رئيس المنظمة( .  

 تكون جميع الحسابات المقدمة بالدينار العراقي . -

 يرفق مع التقرير صور عن النشاطات . -

 

 

  

 

 

 

                                                                              

 اإلداريةرئيس الهيئة                                                                                   

                                                      الدكتور صالح عريبي عباس

 مدير المعهد الوطني لحقوق اإلنسان                                                         

 

 خص عن المنظمةل

ن راسخ  بتمتع امنظمة غير حكومية مستقلة عن أي سلطة سياسية أو حزبية أو دينية لنا أيم NIHRالمعهد الوطني لحقوق األنسان 

جميع أفراد المجتمع بحقوق األنسان الواردة في االتفاقيات الدولية  وأن يمارس دوره البناء بالعملية الديمقراطية، نعمل على نشر 

حقوق األنسان  والديمقراطية في أوساط المجتمع العراقي بمختلف شرائحه وثقافاته لبناء مجتمع مدني خالي من أنتهاكات حقوق ثقافة 

                                                                   األنسان .


