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 التعریف بالمعلوماتیة الحیویة:

 التراكی�ب البنائی�ة للجزیئ�ات البیولوجی�ھ و البیولوجی�ا الجزیئی�ة وھي استخدام تكنولوجی�ا المعلوم�ات ف�ي مج�ال 

لح��ل النمذج��ھ و، والخوارزمی��ات، واألس��الیب اإلحص��ائیة والحس��ابیة ض��من إنش��اء وتط��ویر قواع��د البیان��اتتت

 المشاكل الناجمة عن إدارة وتحلیل البیانات البیولوجیة. 

 :نشأة مركز المعلوماتیھ الحیویھ

 م�ن الخط�ھ االس�تثماریھ للخط�ھ االس�تراتیجیھ ) 34(رق�م  ،المعلوماتیھ الحیویھ كمشروع ممولتم إنشاء مركز 

م�أئتي ال�ف جنی�ھ بتموی�ل ق�درة  2014/2015ام الم�الي الباب السادس للع�، من 2019/2014 لجامعة حلوان

 مصري.

 رؤیة مركز المعلوماتیة الحیویة:
رفع القدرة المؤسسیة لكلیة العل�وم یمتمیز محلیا ودولیا, و ,ختصاصاتمتعدد اإل اوتدریبی ابحثی امركزون أن یك

 جامعة حلوان

 مھمة مركز المعلوماتیة الحیویة:

 العمل علي التقدم في فھم االنطمة البیولوجیة باستخدام الحوسبة

Advancing the scientific understanding of living systems through computation 

 للمركز:الھداف العامة ا
 استخدام, دعم, تشجیع وتطویر أدوات المعلوماتیة الحیویة لتقدم العلوم الحیاتیة والطبیعیة

Use, promote, support & develop the Bioinformatics tools for advancing the 

life and natural sciences  

 االھداف المحددة للمركز:-
 توفیر الدعم اللوجستي للباحثیندریب وإجراء االبحاث وللت الالزمة تجھیز البنیة التحتیة -1

 بالمركزتكوین فریق بحثي متعدد االختصاصات من االقسام العلمیة المختلفة للعمل  -2

 التمیز في التطبیقات البیولوجیة ألشعة السینكرترون -3

 رسكوبيالتمیز في أبحاث الرؤیة و معرفة التراكیب البیولوجیة عن طریق التصویر المیك -4

الت تیة الحیوىة, حیث انھا م�ن اح�د مج�ااتسجیل رسائل الماجستیر و الدكتوراة في نقاط تعتمد علي المعلوم -5

 .2020 -2015الخطة البحثیة الخمسیة لكلیة العلوم 
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تدریب كوادر علمیة بالجامعة لسد العجز في تخصص المعلوماتیة الحیویة (والوارد بالدراسة الذاتی�ة للكلی�ة  -6

 ) لتدریس مقرر المعلوماتیة الحیویة ضمن البرامج المقررة بالكلیة.75صفحة  2009-2010

 أستقدام اساتذة زائرین من جامعات دولیة لتدریب الباحثین المصریین  -7

 تشجیع االبحاث المشتركة مع جامعات ومراكز بحوث محلیة وعالمیة -8

 التقدم لمشروعات بحثیة ممولة محلیا ودولیا -9

ركز المعلوماتی�ة الحیوی�ة و رب�ط البح�ث لخدمات وأبحاث متحقیق االستمراریة من خالل التسویق الفعال  -10

 العلمي بالصناعة

 تطبیقات المعلوماتیة الحیویة:
 إعداد الخرائط وتحلیل تسلسل الحمض النووي والبروتینات  •

 ة بینھا التوفیق بین مختلف تسلسالت الحمض النووي والبروتین و المقارن •

 ركیبھ ت خلق نماذج ثالثیة االبعاد من ھیاكل البروتین انطالقاً من المعطیات األولیة من      •

 تصمیم الدواء القائم علي التركیب  •

 القة بین تركیب البروتین ووظیفتھدراسھ الع •

تعّرف علي العالقة النشوئیة بین الكائنات، عبر اكتشاف أماكن التشابھ لل للمحتوى الجینىالتحلیل المقارن  •

بالمقارنة  جینات االنسانلواالختالف في تراكیبھا الجینیة والشجرة التصنیفیة, مما یساعد على فھم أفضل 

 تراتیجیات أفضل لمكافحة االمراض، وبالتالي صیاغة اسمع الجینات الغیر بشریة

ج إلي تضافر جھود الب�احثین ف�ي ة الحیویة تعد من أفرع العلوم التقنیة التكاملیة التي تحتامن ھنا فإن المعلوماتی

 الصیدلة والطب.كالعلوم البیولوجیھ، الحاسب، نظم المعلومات والریاضیات،  الت شتيامج

 

 شعار المركز:
 كم, لنفھم, لنتحلنري

 To Visualize, To Understand , To Control 
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 المعلوماتیھ الحیویھ  اإلداریة والمالیة لمركزالالئحة 
 ة:الالئحة الداخلی

 أھداف المركز –الباب األول 
 القانونيالسند  -):1مادة (

جامعة  -العلومكلیة  – المعلوماتیھ الحیویھ لتصرفات المالیة واإلداریة لمركزتنظم أحكام ھذه الالئحة ا          

لالئح��ة التنفیذی��ة لق��انون تنظ��یم وفق��ا ، لھ��ا اس��تقالل فن��ى وم��الى وإدارى، وذل��ك وح��دة ذات ط��ابع خ��اص حل��وان

 المشار الیھا فى المواد التالیة : الجامعات

 الھداف والخدماتا -):2مادة (

 -التالیة : الخدماتمركز إلى تحقیق الیھدف 

أجراء البحوث  المصرى من خالل تطویر صناعة الدواءالمساھمة فى تحقیق األقتصاد القائم علي المعرفھ ب -1
وتینات واألحماض ربتصمیم الدواء القائم على التراكیب البنائیة للجزیئات البیولوجیھ مثل البالعلمیة المتعلقة 

 .النوویھ
 الدولیھ المحلیة ممولھ من الجھات المانحھو التقدم بمشروعات مشتركھ الدولیة  بناء الشراكات -2
 . األقلیمىعلى المستوى المحلى ویة تقدیم االستشارات الفن -3
لمعلوماتیھ الحیویھ و تطبیقاتھا اجاالت مفى والمؤتمرات تنظیم ورش عمل وعقد الدورات التدریبیة  -4

 .البیولوجیھ
 أستقدام علماء زائرین من جامعات دولیھ . -5
 على أحدث التقنیات فى مجال المعلوماتیھ الحیویھ الباحثین صغار إعداد كوادر من  -6
 .على المستوى القومى االستراتیجیات والسیاسات الخاصھ بالبحث لعلميالمشاركة فى وضع  -7
  .المعلوماتیھ الحیویھعلمیھ في مجاالت مطبوعات ت واإصدارتنفیذ  -8
تقنیھ  بتطبیق بحثیة وتعلیمیة، إستحداث طرق ثالثیھ االبعاد البیولوجیة كیباقدم في أبحاث رؤیھ الترتال -9

 .الواقع االفتراضيالواقع المعزز و
 .ریادة االعمال في المعلوماتیھ الحیویھ -10

 
 النظام االدارى –الباب الثانى 

 وحدات المركز-):3مادة (

 -یضم المركز الوحدات اآلتیة :

 التطویر.و األبحاثوحدة  -1

 .المتقدم التدریبوحدة  -2

 .التصویر المیكروسكوبىوحدة  -3



      

 

 

 كلیة العلوم       

5 
 

 أن ینشىء وحدات جدیدة وفق متطلبات العمل وبناء على عرض مدیر المركز. الحق ولمجلس اإلدارة 

 تشكیل مجلس اإلدارة ):4مادة (

 -: التالي، على النحو لجامعة لمدة عامین قابلة للتجدیدیشكل مجلس اإلدارة بقرار من رئیس ا          

 العلومأ.د/ عمید كلیة -1

 خدمة المجتمع و تنمیة البیئھلشئون أ.د/ وكیل كلیة العلوم -2

 رئیسا 

 عضو

 عضوا مدیرا للمركز –أحد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة -3

 عضوا مدیرانائب  –أحد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة -4

 عضوا أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة المتخصصین فى عمل المركز من داخل الكلیة.أحد -5

اثنان من المھتمین بعمل المركز من خارج الجامعھ من رجال االعمال أو الصناعة او -6

 الخبرات 

 

 عضوا

 المراقب المالى واالدارى للمركز  -7

ف��ى اجتماع��ات المجل��س دون ان یك��ون ل��ھ ص��وت مع��دود عن��د  المراق��ب الم��الى یش��ارك -

 التصویت على قرارات المجلس 

 

 األمناءمجلس  -):5مادة (

یشكل مجلس األمناء من مجموعة من الخبراء الدولیین من الجامعات األجنبیھ ومراكز یجوز لمجلس اإلدارة أن 

وسیاس�ات تس�ھم ف�ى تحقی�ق أھ�داف ستش�اریین لتق�دیم مقترح�ات إالص�ناعھ كالبحوث الدولیھ والمجتمع المدنى و

 الدولى.األقلیمى والمركز على المستوى المحلى و

 اختصاص مجلس اإلدارة) 6مادة (

ھ�و  اإلدارةمجل�س  72لس�نة  49من الالئحة التنفیذیة لق�انون تنظ�یم الجامع�ات رق�م  311تطبیقا الحكام المادة 

تحق�ق  الت�يوالمالیة واإلداریة ویقوم بوضع السیاسة العامة  ة على شئونھ وتصریف أموره الفنیةالسلطة المھیمن

 : یلي، ولھ على األخص ما ظمة لذلكضوء القوانین واللوائح والقرارات المن في غراضھاوأھداف المركز 

ال��داخلي للمرك��ز لض��مان التنس��یق ب��ین مختل��ف الوح��دات وتحدی��د اختصاص��ات وواجب��ات  النظ��اموض��ع  .1

  العاملین بكل وحدة من وحدات المركز.

  .ھدافز الرئیسیة بما یحقق ھذه األوضع األھداف والسیاسات العامة لوحدات المرك .2

  وضع القواعد اإلداریة لضمان تكافؤ الفرص ورفع كفاءة األداء في مختلف وحدات المركز . .3

  وضع برامج تنفیذیة لتدعیم مختلف الوحدات التابعة للمركز بما یكفل رفع مستوى األداء بھذه الوحدات. .4
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السادة أعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالمركز والوحدات  مكافاتوضع القواعد المالیة المنظمة ألجور و .5

  والمنتدبین من الداخل والخارج.

الموافقة على مشروع موازنة المركز وحساباتھ الختامیة ومركزه المالى وكذلك التقریر السنوى عن نشاط  .6

 على الجھات المختصة. المركز تمھیدا للعرض

لعم��الء س��واء م��ن داخ��ل أو خ��ارج الجامع��ة عل��ى أس��اس تحدی��د وض��ع القواع��د المالی��ة المنظم��ة لمحاس��بة ا .7

 .72لسنة  49الئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات رقم لوفق ما جاء با عناصر التكلفة

قبول الھبات واالعانات والمنح والتبرعات الت�ى تتف�ق م�ع أھ�داف المرك�ز وعرض�ھا عل�ى مجل�س اقتراح  .8

  الجامعة للموافقة على قبولھا.

 فى المؤتمرات والندوات العلمیة والقیام بالزیارات العلمیة. المركزقة على تمثیل فواالم .9

 مع الغیر. المركزوتعامل  العقودب وضع القواعد الخاصة .10

 النظر فى مایرى رئیس مجلس االدارة عرضھ من مسائل تتدخل فى اختصاصتھ. .11

جاالت معینة غی�ر یقتصر نشاطھم في ماختیار ذوى الخبرة من خارج الكلیة لالستفادة بخبراتھم، على أن  .12

  .متوافرة بالكلیة

  المالي.المركز ومركزه  فيتقدم عن سیر العمل  التيالتقاریر الدوریة  فيالنظر  .13

 تفویض رئیس المجلس أو مدیر المركز فى بعض االختصاصات التى لھا صفة االستعجال  .14

  إقتراح تعدیل ھذه الالئحة عند الضرورة. .15

 اختصاص رئیس مجلس اإلدارة -):7مادة (

على المركز بم�ا یحق�ق أھداف�ھ ف�ى ض�وء الق�وانین والل�وائح العام رئیس مجلس اإلدارة ھو المختص باإلشراف 

 والقرارات المنظمة لذلك، ولھ على األخص: 

 لالنعقاد ورئاسة جلساتھ. اإلدارةدعوة مجلس  .1

 المركز لمدة عام قابلة للتجدید.ترشیح مدیر  .2

م��دیر اعتم��اد وترس��یخ وتعی��ین المراق��ب الم��الى واالدارى لم��دة ع��ام قابل��ة للتجدی��د بن��اء عل��ى توص��یة  .3

  المركز.

 متابعة تنفیذ السیاسة العامة الموضوعة لتحقیق أغراض المركز. .4

 تمثیل المجلس أمام الغیر. .5

 اإلختصاصات األخرى التى یفوض فیھا من مجلس اإلدارة. .6
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المكاف�آت والح�وافز للع�املین وفق�ا الحك�ام الق�وانین والل�وائح العام�ة وم�ا یض�عھ مجل�س  ص�رف عتمادإ .7

 . ة ومجلس االدارة من قواعد وأحكامالجامع

 . ى الوحدات المختلفة لعملیة معینةتعیین العمالة الفنیة المؤقتة للمركز بناء على طلب مدیر .8

 .المركز نفیما یتعلق بشئؤ جیة ومختلف الوحدات داخل الجامعةمخاطبة الجھات الخار .9

م�ع الجھ��ات المختلف�ة داخ��ل الجامع�ة وخارجھ��ا وفق�ا للقواع��د والسیاس�ات الت��ى یض��عھا  إعتم�اد العق��ود. 10

 مجلس االدارة. 

 .  اختیار الخبراء والعمالة المؤقتة بناء على اقتراح مدیر المركز والعرض على مجلس االدارة. 11

  )رئیس مجلس اإلدارةاختصاصات نائب (البند االخیر فى 

 . غیابھفى حالة  سلطات رئیس مجلس االدارة  رئیس مجلس اإلدارة یتولىى نائب
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 مدیر المركز اختصاص) 8مادة (

یتم اختیار مدیرا للمركز من بین أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ممن تتوافر فیھ الكفاءة الفنیة واإلداری�ة والمالی�ة 

 :لذلكضوء القوانین واللوائح والقرارات المنظمة  فيویكون لھ االختصاصات التالیة 

 .اعداد مقترح الھیكل التنظیمى وعرضھ على رئیس مجلس االدارة .1

اإلشراف على سیر العمل بالمركز فنیا وإداریا ومالیا وتصریف ش�ئونھ وتنفی�ذ ق�رارات مجل�س اإلدارة  .2

 .بما یحقق كفاءة األداء

مشروع الموازنة المالیة السنویة للمرك�ز والحس�اب الخت�امى والع�رض عل�ى مجل�س االدارة قب�ل  إعداد .3

 .ھا على السلطة المختصة إلعتمادھاعرض

 متابعة تنفیذ قرارات مجلس االدارة. .4

 والحوافز للعاملین بالمركز. واألجورصرف المكافأة  اقتراح .5

 العمل بالمركز. تقدیم التقاریر الدوریة لمجلس اإلدارة عن تقدم سیر .6

 العمل على تنمیة مجاالت جدیدة للنشاط بما یحقق أھداف المركز. .7

 ما یفوض فیھ من رئیس مجلس اإلدارة. .8

 .اقتراح تعیین العمالة الفنیة المؤقتة للمركز .9

 . ز واستثمارھا وكیفیة التصرف فیھااقتراح وسائل تدبیر أموال المرك. 10

 .العلمیة أو أى نشاط علمى آخر یدخل فى اختصاصات المركزاقتراح االشتراك فى المؤتمرات . 11

 .عتماد مستندات الصرف مالیا واداریا. إ12

 .مسئولیات لجمیع العاملین بالمركزتوزیع العمل وتحدید ال. 13

 مع الغیر. المركزاقتراح ابرام العقود المتعلقة بتعامل .14

 ى یقدمھا المركز للغیر. اقتراح أسعار المنتجات والخدمات واالستشارات الت.15

 . مركز قبل عرضھا على مجلس اإلدارةدراسة المشاریع المقدمة لل.16

 . مشروع الموازنة التخطیطیة للمركزاإلشراف على خطة األنشطة و.17

 اإلشراف على إنشاء وتحدیث قواعد البیانات الالزمة لعمل المركز. .18

م�ن اعض�اء ھیئ�ة الت�دریس ومع�اونیھم  بالمركزترشیح المراقب المالى واالدارى ومن ینتدبون بالعمل .19

 .وسائر العاملین بالجامعة تمھیدا الصدار قرار من رئیس الجامعة بندبھم
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اقت��راح تش��غیل الخب��راء ال��وطنیین والعمال��ة الموقت��ة وتحری��ر عق��ود العم��ل لھ��ا والع��رض عل��ى رئ��یس . 20

 ة.مجلس االدار

توفیر عنصر الرقابة على ما ینتجھ المركز من منتجات أو خ�دمات وفق�ا للمواص�فات المعتم�دة والت�ى . 21

 تتفق مع مجاالت وظروف العمل بالمركز. 

 فى حالة غیابھ. المركزالمرشح من قبل مجلس االدارة اختصاصات مدیر  المركزیتولى نائب مدیر .22

 المدیر المالى واإلدارى للمركز: 

اختیار مدیر مالى وإدارى للمركز بحیث تتوافر فیھ الكفاءة الفنیة واإلداریة وذلك من بین المتخصصین ف�ى  یتم

 . لمركز من العاملین بالكادر العاممجال أنشطة ا

 ویكون للمدیر المالى واإلدارى للمركز االختصاصات التالیة: 

 إعداد خطة األنشطة ومشروع الموازنة التخطیطیة للمركز.  -1

خ�اص یوق�ع من�ھ وم�ن رئ�یس  س�جلف�ى ن�ة مجل�س ادارة المرك�ز وی�دون محاض�ر الجلس�ات ااعم�ال ام -2

 .مجلس االدارة

 اإلشراف على إمساك السجالت اإلداریة الخاصة بالمركز.  -3

لتحقی�ق الرقاب�ة عل�ى التحص�یل والص�رف وص�حة القی�د متابعة إنشاء وتحدیث قواعد البیان�ات الالزم�ة  -4

س�ئولیتھ رات الصرف والتسویات ویوقعھ�ا تح�ت ماللصرف واعداد استم الموجھةومراجعة المستندات 

 . دھا من مدیر المركزبما یفید المراجعھ ویعتم

 إعداد التقاریر المالیة والدوریة عن نشاط المركز وعرضھا على مدیر المركز.  -5

 إقتراح تشغیل العمالة المؤقتة وعرضھا على مدیر المركز.  -6

 التأكد من صحة مستندات الصرف قبل إرسالھا للوحدة الحسابیة.  -7

تنفی��ذ ق��رارت المجل��س والسیاس��ة الموض��وعھ لتحقی��ق اغ��راض المرك��ز فیم��ا یخ��ص الش��ؤن المالی��ة  -8

 واالداریة.

وتوزیع العمل عل�یھم بم�ا یكف�ل حس�ن  وتوجیھھماالشراف المالى واالدارى على العاملین تحت اشرافھ  -9

 تنفیذ جمیع اعمال العاملین.سیر العمل ومتابعة 

المش��تریات وغیرھ��ا الالزم��ة  اءاتج��رإوالمخزنی��ة و ت الحس��ابیةءاج��راإلالتحق��ق م��ن ص��حة وس��المة ا-10

عداد استمارة الصرف والتسویات ویوقعھا تح�ت مس�ئولیتھ إؤیده للصرف ومومراجعة المستندات ال للمركز

 بما یفید المراجعھ وتعتمد من مدیر المركز. 
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 اجتماع مجلس اإلدارة )9مادة (

یجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیسھ م�رة عل�ى األق�ل ك�ل ثالث�ة أش�ھر أو بن�اءا عل�ى طل�ب أغلبی�ة األعض�اء 

وإذا  وتك��ون اجتماعات��ھ ص��حیحة بحض��ور أغلبی��ة األعض��اء، وتص��در قرارات��ھ بأغلبی��ة أص��وات الحاض��رین،

یتخل�ف ع�ن الحض�ور ثالث�ة جلس�ات  ال�ذيمن�ھ ال�رئیس ویعتب�ر العض�و  ال�ذيتساوت األصوات یرجح الجان�ب 

سجل خاص یوقع علیھ من م�دیر المرك�ز  فيمتتالیة بغیر عذر یقبلھ المجلس مستقیال وتدون محاضر الجلسات 

وتبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى رئیس الجامعة خالل ثمانیة أیام على األكثر من  ,ورئیس مجلس اإلدارة

نافذة إذا لم یعترض علیھا خالل أسبوعین م�ن ت�اریخ وص�ولھا مس�توفاة إل�ى وتعتبر  العتمادھاتاریخ صدورھا 

 مكتبھ .

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )10مادة (

ھریا مھم�ا یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور جلسات یحدده مجلس اإلدارة بحد أقصى مرة واحدة ش

 التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات.تعدیل بعض أحكام الالئحة تعددت الجلسات، ووفقا ل

 العمالة الموسمیة) 11مادة (

وحدة ذات الط�ابع الخ�اص " بت�دبیر احتیاجات�ھ م�ن العمال�ة الموس�میة بمراع�اة ق�رارات وزی�ر كیلتزم المركز " 

 زم��ن الجھ��ا أنلكت��ب الدوری��ة الص��ادرة ف��ى ھ��ذا الش��وا 1972لس��نة  25, 24رقم��ى الدول��ة للتنمی��ة اإلداری��ة، 

نتداب او االعارة وان تكون تكالیف ھ�ذه العمال�ة م�ن الم�وارد الخاص�ة إلركزى للتنظیم واالدارة عن طریق االم

 بالمركز

 الماليالنظام  –الباب الثالث 
 موازنة المركز) 12مادة (

للدول�ة یكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازن�ات الھیئ�ات العام�ة الخدمی�ة وتب�دأ ببدای�ة الس�نة المالی�ة 

وتنتھي بانتھائھا وتشمل اإلیرادات المنتظر تحصیلھا والنفقات المقرر صرفھا خالل الس�نة المالی�ة والت�ي یقرھ�ا 

مجلس اإلدارة وتتضمنھا موازنة الجامعة بتأشیر خاص كإعتمادات إجمالیة بأبواب االستخدامات الجاریة مقابل 

ف ف�ي األغ�راض المخصص�ة للمرك�ز مقاب�ل الحص�یلة تضمین اإلیرادات الجاری�ة تق�دیرات مماثل�ة وی�تم الص�ر

الفعلیة ویجوز زیادة الصرف مقابل زیادة مماثلة في اإلیرادات الفعلیة ویرح�ل الف�ائض م�ن س�نة مالی�ة ألخ�رى 

 ویتم التأشیر بذلك قرین ھذه االعتمادات بالموازنة العامة للجامعة.
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     الموارد )13مادة (

تتك��ون م��وارد  72لس��نة  49م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة لق��انون تنظ��یم الجامع��ات رق��م  3و  9تطبیق��ا ألحك��ام الم��ادة 

 المركز من :

 یؤدیھا المركز للغیر. التيواالستشارات  عمالألوامقابل الخدمات  .1

 الت�يت�رد للمرك�ز م�ن الجھ�ات والھیئ�ات المحلی�ة واألجنبی�ة  الت�يالتبرعات واإلعانات والمنح والھ�دایا  .2

ھ�ذا الش�أن  ف�يم�ع مراع�اة القواع�د الص�ادرة  اإلدارة،بن�اء عل�ى اقت�راح مجل�س یقبلھا مجل�س الجامع�ة 

 القبول.وسلطات 

  .موارد أخرى یقبلھا مجلس اإلدارة وبموافقة مجلس الجامعة وال یتعارض مع أھداف المركز أي .3

 مقابل بیع المنتجات والخدمات التي یؤدیھا المركز للغیر.  .4

 . غنى عنھا بعد موافقة مجلس الجامعھمن جمیع أصول المركز المست دالعائ .5

 . ھمال التي تقع في مجال نشاطالرسوم التي یحصلھا المركز نظیر القیام باألع  .6

 . ؤدیھا المركز للغیریالعملیات باختالف أنواعھا والتى ط الجارى من اإیرادات النش .7

 المبالغ التي قد تخصصھا الجامعة للمركز.  .8

 الموازنات السابقة .رحلة من االحتیاطات المُ  .9

تموی��ل المش��اریع المش��تركة ب��ین المرك��ز وااللجھ��ات البحثی��ة المختلف��ة داخ��ل جمھوری��ة مص��ر العربی��ة  .10

 وخارجھا.

 االستخدامات) 14مادة (

 : مل النفقات السنویة للمركز مایلىتش

 .والمكافآت والحوافز وما فى حكمھااألجور واالتعاب -1

 .واالستثماریة بكافة أبوابھا وبنودھا والتحویالت الرأسمالیةالمصروفات اإلنشائیة  -2

 والتجھیزات والمعدات. التشغیلتكالیف الخامات ومستلزمات  -3

ات والنش�ر للمج�الت مصروفات إعداد األبحاث التى یقوم بھا المركز واالشتراك ف�ى الم�ؤتمرات والن�دو-4

 . الخاصة بالشعب

 . وزارة المالیة والمنشورات الوارد منھا فى ھذا الشانما تقرره لالمبالغ التى تورد لوزارة المالیة وفق  -5

 ما یساھم بھ المركز فى دعم العملیة التعلیمیة بالجامعة أو بالكلیة. -6

 الدوات والمعامل والقاعات التدریسیة واالجھزة.اتكالیف الصیانة والتجدید و -7
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  ت جاریة او استثماریة أخرى.أیة مصروفا -8

ویك��ون الص��رف تحقیق��ا لألھ��داف المح��ددة طبق��ا لم��ا یق��رره مجل��س إدارة المرك��ز ووفق��ا للق��وانین والل��وائح 

 .المركزوالقرارات الساریة وفى حدود موارد 

 -والحوافز:األجور والمكافآت  )15مادة (

 -مكافأت البرامج التدریبیة:ا)

لع��املین ب��المركز بن��اء عل��ى اقت��راح م��دیر للمجل��س اإلدارة تجدی��د المكاف��آت الت��ى تص��رف  -1

طبقا لنص�وص الالئح�ة المالی�ة للوح�دات ذات وذلك  المركز واعتماد رئیس مجلس اإلدارة

 .الطابع الخاص

لمجلس اإلدارة تحدید مھام ومسؤولیة المشرفین على برامج التدریب وتحدید مكافأتھم بناء  -2

ئح��ة المالی��ة للوح��دات ذات الط��ابع لالاطبق��ا للنس��ب المق��ررة ب اقت��راح م��دیر المرك��زعل��ى 

 .الخاص

وی��وزع حص��یلة الب��رامج  لمجل��س اإلدارة تحدی��د مكاف��آت الم��ادة العلمی��ة للب��رامج التدریبی��ة -3

 المقررة من قبل وزارة المالیة.التدریبیة وفقا للنسب 

إداریین) طبقا لضوابط الالئحة المالیة للوح�دات  –شراف إ –یكون صرف مكافات الدورات التدریبیة (تدریس 

 .ذات الطابع الخاص

 -:والعلمیةاالستشارات الفنیة )ب

 طبقا للمنشورات الواردة من وزارة المالیة. اإلیراداتیوزع حصیلة 

 واالستشارات وتوزیع العائد تسعیر الخدمات واألعمال ) 16مادة (

 :كاألتيتؤدى الخدمات واألعمال للجھات 

 بسعر التكلفة الفعلیة " قیمة الخدمات ومستلزمات التشغیل وأجور العمال المؤقتین". –كلیة العلوم  )1

تؤدى األعمال والخدمات للجامعة والجھات التابعة لھا على أساس قیمھ الخام�ات ومس�تلزمات التش�غیل  )2

% م�ن مجم��وع 15ع�ن وأج�ور العم�ال الم��ؤقتین ونس�بھ مئوی�ة یح��ددھا مجل�س اإلدارة بحی�ث ال تزی��د 

 .العناصر السابقة

 .الخاصطبقا لماورد بالالئحة المالیة للوحات ذات الطابع ویوزع صافي الفائض 
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 حساب البنك) 17مادة (

" حلوانجامع�ة - بكلی�ة العل�وم المعلوماتی�ھ الحیوی�ھباس�م " مرك�ز  المرك�زيیكون للمركز حساب خاص بالبن�ك 

 على البنك. مسحوبة، ویتم الصرف منھ بشیكات الغ المحصلة من إیراداتھ المخصصةتودع فیھ المب

 النماذج والدفاتر)  18مادة (

كما یجوز إمس�اك س�جالت إض�افیة  ،الحكومي المحاسبيیتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام 

مساعدة أو إحصائیة الحكام الضبط والرقابة على اإلی�رادات والمص�روفات وإع�داد المقایس�ات وإظھ�ار النت�ائج 

 .للمركزونماذج التشغیل لمعرفة تكالیف المشروعات المختلفة 

ولى الوحدة الحسابیة المختصة القیام بأعمال حسابات المرك�ز وإع�داد البیان�ات والحس�ابات الش�ھریة والرب�ع وتت

ع�د المح�ددة م�ن قب��ل س�نویة والحس�اب الخت�امى تمھی�دا للع�رض عل�ى الجھ��ات المختص�ة ووفق�ا للمواعی�د والقوا

 .وزارة المالیة

 االستیراد بالنقد االجنبى) 19مادة (

بمراعاة أحكام الالئحة التنفیذیة لقانون الجامعات تخص�ص م�وارد المرك�ز م�ن النق�د االجنب�ى لخدم�ة أغراض�ھا 

باح�دى ط�رق الش�راء باالستیراد المباشر من الخارج عن طریق البن�ك الم�ودع فی�ھ حص�یلتھ ویك�ون االس�تیراد 

 .المنصوص علیھا فى قانون المناقصات والئحتھ التنفیذیة

  ئم التحصیلقسا )20مادة (

ع .ح أو النم��اذج الت��ى تواف��ق علیھ��ا وزارة المالی��ة ف��ى  33یقتص��ر اس��تخدام قس��ائم التحص��یل عل��ى النم��اذج 

 . المالیة والمخزنیة فى ھذا الخصوصالمتحصالت النقدیة الخاصة بھذا الحساب مع مراعاة التعلیمات 

 السلفة المستدیمة) 21مادة (

یتم تحدید مبلغ السلفة المستدیمة بمجلس اإلدارة ویتم الترخیص بھا بموافقة رئیس مجل�س اإلدارة عل�ى أن یع�اد 

% طبق�ا للتعلیم�ات المالی�ھ وتك�ون ف�ي عھ�دة 50النظر في قیمتھا على اساس متوسط الصرف كل س�تة أش�ھر+

ز من س�لطة مالی�ة ویج�وز ل�رئیس أمین الخزینة ولمدیر المركز سلطة الصرف فیما یفوضھ مجلس ادارة المرك

مجلس اإلدارة الترخیص بصرف ما یزید عن ذل�ك التف�ویض عل�ى ان ی�تم استعاض�تھا كلم�ا قارب�ت عل�ى النف�اذ 

ع��ن م��ره واح��ده  یزی��د نھای��ة الس��نة المالی��ة وی��تم ج��رد الس��لفة عل��ى فت��رات غی��ر مح��دده وبم��ا ال تس��ویتھاوی��تم 

 مادة شھریا.
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 السلفة المؤقتة) 22(مادة 

فع المق��دم لص��الح عملی��ة معین��ة طبق��ا للس��لطات دالت��رخیص بص��رف س��لفة مؤقت��ة عل��ى س��بیل ال�� المرك��زدیر لم��

المفوضة لرئیس مجلس اإلدارة ولمدیر المركز او عن ذلك یرفع للسلطة األعلى وذلك فى الح�االت الض�روریة 

ات والخاض�عین لنظ�ام وفى االغراض التى تتطلب ذلك على أن یكون الصرف ألحد العاملین من خارج الحساب

الضمان الحكومى ویتم تسویتھا بمجرد االنتھاء من الغرض الذى ص�رفت م�ن اجل�ھ او لم�دة القانونی�ة (ش�ھرین 

 .من تاریخ استالم الشیك) وال یجوز صرف اكثر من سلفھ واحد فى وقت واحد

 المناقصات والمزایدات )23مادة (

تنظیم المناقصات والمزایدات والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھ على بشأن  98لسنھ  89یتم تطبیق أحكام القانون رقم 

 كافة أعمال المركز.

 ) المخازن24مادة (

 تسرى الئحة المخازن الحكومیة على جمیع األعمال المخزنیة الخاصة بالمركز .

 التامین على ارباب العھد) 25مادة (

بالئح�ة ص�ندوق  ۲۰۰٦لس�نة ۲۸۲یتم التامین على ارباب العھد بالمركز طبق�ا إلحك�ام الق�رار الجمھ�ورى رق�م 

الغ الصندوق أرباب العھد فى المواعی�د المق�ررة طبق�ا لكت�ب أبالتامین الحكومى لقیام أرباب العھد مع االلتزام ب

 .الدوریة الصادرة فى ھذا الشأن

 ) أموال المركز26مادة (

ق��رارات أم��وال وأم��الك المرك��ز الثابت��ة والمنقول��ة أم��واال عام�ة, ویس��رى بش��أنھا أحك��ام كاف��ة الق��وانین والتعتب�ر 

م�ع مراع�اة أحك�ام  ل ملكیتھا للجامعة فى حالة انتھاء الغ�رض م�ن إنش�اء المرك�ز.المتعلقة باألموال العامة، وتؤ

یتم الصرف والشراء والبی�ع م�ن أم�وال المرك�ز وفق�ا  .من الالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات 260المادة 

 .نظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیةألحكام الالئحة مع مراعاة أحكام القوانین العامة واللوائح العامة وقانون ت

 الحساب الختامى والكشوف المرفقة بھ) 27مادة (

ال�رأي فی�ھ كم�ا وإب�داء ة تإلدارة لمناقش�مركز كل ثالثة أشھر ویعرض على مجل�س ایتم تقدیم تقریر مالى عن ال

عل��ى اإلدارة تمھی��دا للع��رض عل��ى المجل��س االعل��ى  ع��رضیف��ى نھای��ة ك��ل س��نة مالی��ة ویع��د الحس��اب الخت��امى 

 واعتمادة من مجلس الجامعھ  للمراكز
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 والرقابة ) التفتیش28مادة (

حاسبات واألجھزة الرقابی�ة المركزى للمتخضع حسابات وأعمال المركز لتفتیش ورقابة وزارة المالیة والجھاز 

 ، وعلى القائمین بالعمل بھا تقدیم كافة المستندات والبیانات التى تطلبھا ھذه األجھزة .األخرى

  :) 29مادة (

ت الخارجی�ة بم�ا ذات الطابع الخ�اص بالكلی�ات أو الجامع�ة أو م�ع الجھ�ااألخرى للمركز أن ینسق مع الوحدات 

 . یعود علیھ بالنفع

 القوانین الحاكمة) 30(مادة 

 53بشأن تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھ ، والقانون رقم 1972لسنھ  49تطبق أحكام القانون رقم 

بش�أن  1973لس�نھ  70بش�أن الموازن�ة العام�ة للدول�ة والئحت�ھ التنفیذی�ة وتعدیالت�ھ والق�انون رق�م  1973لسنھ 

بشأن نظام  1978لسنھ  47، والقانون رقم ة ومتابعة تنفیذھااالقتصادیة واالجتماعیإعداد الخطة العامة للتنمیة 

بش�أن ض�ریبة الدمغ�ة  1980لس�نھ  111، والق�انون رق�م ولة والئحت�ھ التنفیذی�ة وتعدیالت�ھالعاملین المدنیین بالد

ئحت��ھ التنفیذی��ة بش��أن المحاس��بة الحكومی��ة وال 1981لس��نھ  127والئحت��ھ التنفیذی��ة وتعدیالت��ھ والق��انون رق��م 

 11، والق�انون رق�م ائب عل�ى ال�دخل والئحت�ھ التنفیذی�ةبش�أن الض�ر 1981لسنھ  157وتعدیالتھ والقانون رقم 

بش�أن 1998لس�نھ  89، والق�انون رق�م عات والئحتھ التنفیذیة وتعدیالت�ھبشأن الضرائب على المبی 1991لسنھ 

ئح��ة ، والالئح��ة المالی��ة للموازن��ة والحس��ابات والیالت��ھتنظ��یم المناقص��ات والمزای��دات، والئحت��ھ التنفیذی��ة وتعد

وری�ة رق�م ، والئحة بدل السفر ومص�اریف االنتق�ال الص�ادرة بق�رار رئ�یس الجمھالمخازن الحكومیة وتعدیالتھا

بش�أن ال�دلیل االسترش�ادى  1987لس�نھ  15، وااللتزام بأحكام الكتاب الدورى رقم وتعدیالتھ 1958لسنھ  41

وتطب��ق أحك��ام الق��وانین  1997لس��نة  25، 24، 23 ة للتنمی��ة اإلداری��ة أرق��اموزی��ر الدول�� للت��دریب وق��رارات

 .یرد بشأنھ نص خاص فى ھذه الالئحةواللوائح العامة فیما لم 

 سریان الالئحة) 31مادة (

ع�د ، وال یج�وز إج�راء أى تع�دیل علیھ�ا إال بریخ موافقة السلطة المختصة علیھاتسرى أحكام ھذه الالئحة من تا

 .موافقة وزارة المالیة

 

 

 



      

 

 

 كلیة العلوم       

16 
 

 

 ماده (        )

المجل�س االعل�ى للوح�دات ذات (فائضھ) ینظر فى استمراره م�ن عدم�ھ م�ن خ�الل المركز الذى الیحقق ارباحا 

والختامی�ة ف�ى المواعی�د الدوری�ة المق�ررة ف�ى تق�دیم قوائمھ�ا المالی�ة اما الوح�دات غی�ر الملتزم�ة الطابع الخاص 

(الصرف لألج�ور المباش�رة یتم إیقاف صرف اى مكافآت غیر مباشرة عذر مقبول من الجھات المختصة بدون 

 بعد استبعاد حصة الجامعھ.األموال بدون توزیع المركز بالكامل لحساب حصة فقط) وترحل      ل.اللعمالة 

 مادة(      )

او میع�اد عملھا لمدة اكثر م�ن ع�ام یتم تجمید نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص التى سبق انشائھا ولم تمارس 

 التى وكذلك المركز من ارائھا لدورھا مجلس ادارتھا للتاكد كیل شت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


