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 إدارة المشروعات واألنشطة الئحة

 منظمةأنشطة ومشروعات ال

 

 (1مادة )

على  ميرررن أنشرررطة ومشرررروعات للمنظمرررةتسررررح أم رررا  دليرررت السياارررات وا  ررررا ات 

ح( خاصرة لرب ا األنشرطة القائمة أو التي تقا  مستقبال كما يم ر  إعرداد أدلرل )لر ائالمنظمة

أو المشررروعات تات الطبي ررة ال اصررة واقررا لمررا يترررا ا لمسلررب األمنررا  مسرر   بي ررة كررت 

ي ررردما مررردير النشرررا  أو المشررررو  تحرررا إنررررا  المررردير التن يررر ح  مشررررو  نشرررا  أو 

على أن ت تمرد تلرا اللر ائح مر  مسلرب األمنرا  علرى أال ت ررو عر  الق اعرد ال امرة للمنظمة

 .وإ را ات المنظمةت ايااات بدلي المقرر

 

 األنشطة والمشروعات السديدة:

 (2مادة )

نشررا ا المشرررو  نشررا  أو مشرررو   ديررد بشررر  أن ي رر ن ال المنظمررةيم رر  أن يقررا  داخررت 

لالئحرررة النظرررا    بقرررا   وأمررردااهاعملهرررا وأن يررردخت اررري ميرررادي    المنظمرررةيحقرررغ أضررررا  

 األاااي.

 

 :نظمةالمشروعات المسندة للم

 (3مادة )

 ايراعي اآلتي: مانحة م  قبت الح  مة او منظمات مد مشروعات أللمنظمةإتا أاند 
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وأن ي ااغ مسلب المنظمةمبادئ  يأن ي  ن المشرو  م  المشروعات التي تدخت ا -1

األمنا  على قب ل ا اناد ب د درااة دقيقة للمشرو  ونرو  ا اناد وإم انيات 

 للتن ي .المنظمة

لقرار الصادر با اناد ولمسلب األمنا  أن يشر ت لسنرة  دارة االلتزا  ب ااة نرو  ا -2

 المشروعات.

أن ي ررتح مسررات مسررتقت للمشرررو  يقيررد بررل إيراداتررل ومصررروااتل كمررا يررت  تصرر ير  -3

 ميزانية عم مية مستقلة ترا ن بم راة مراق  الحسابات.

 ي تح مسات مستقت لم   دات المشرو  ويت   ردما اي نهاية كت انة مالية. -4

يسرح علرى المشررو  المسرند كاارة الرنظ  واللر ائح الماليرة وا داريرة الر اردة بهر    -5

 الالئحة.

6-  

 التبرعات ال ينية:

 (4مادة )

 اي مالة ورود تبرعات أو مبات عينية يت  إتبا  ا  را ات اآلتية:

برر رود مرر   التبرعررات أو الم  نررات أو  تحررا  اللسنررة التن ي يررة أو السرر رتير علمررا   .1

 ر ورودما.الهبات ا 

تق   اللسنة التن ي ية أو الس رتير بتشر يت لسنرة ل رتح الم  نرات وارومرا وتصرني ها  .2

ا م  أعضا  اللسنرة مرن ت حريح ال ميرات هوثبات تلا اي است أو كش   ي قن علي

 الصالحة للت وين أو االات مال أو ال ميات الغير صالحة.

نت را  بهر   الم  نرات والهبرات تحدد اللسنة التن ي يرة  ريقرة وأارال الت ويرن أو اال .3

 اي مدود ت ليمات السهة المتبرعة.

   ت د كش   الت ويرن مر  أصرت وصر رتي  ي حرح بهرا اار  المسرتل  وعن انرل ونر .4

وكمية األنريا  المسرلمة لرل وت قي رل أو خرت  باالارتال  وي تمرد مر   ال شر   القرائ  

 بالت وين.

ة ومصر ال سز والزيادة إن و دت يت  مطابقة ال ميات الم وعة على ال ميات ال ارد .5

 على اللسنة التن ي ية خالل أاب   م  انتها  الت وين. وعر  األمر
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