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  الالئحة املالية
  وحدة حساب حبوث خدمة اجملتمع والبيئةل

   جامعة عني مشس- وحدة ذات طابع خاص
=======  

  )١(مادة 
  السند القانونى

جامعـة  تنظم أحكام هذه الالئحة التصرفات الماليـة واإلداريـة لوحـدة حسـاب بحـوث خدمـة المجتمـع والبيئـة
، لهـــا اســـتقاللها الفـنــى والمـــالى واإلدارى والصـــادر بشـــأنها موافـقــة صشـــمس باعتبارهـــا وحـــدة ذات طـــابع خـــاعـــين 

 فقـرة ثانيـة ٣٠٧ م وذلـك طبقـا ألحكـام المـادة رقـم ٣/٧/٢٠٠٦ بتـاريخ ٨٧ للجامعـات بـالقرار رقـم األعلىالمجلس 
  . م١٩٧٢ لسنة ٤٩من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 

  

  )٢(مادة 
  أهداف الوحدة

  : دة إلىتهدف الوح

  التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات على مشـروعات فـى مجـال خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة للوصـول
 . مجتمع وتحقيق رسالة أسمى للجامعةإلى ربط الجامعة بال

 ةتمويل البحوث التي تخدم المجتمع وتنمية البيئ . 

 كات والجهــات األخــرى فــي الــداخل أو فــي األشــراف علــى أجــراء البحــوث التطبيقيــة التــي تجــرى لحســاب الشــر
  . الخارج مع أخذ الموافقات الالزمة

 مـثـــل الكليـــات المتميـــزة وتطـــوير المشــــروعات (واع المشـــروعات الخاصـــة بالجامعـــة دراســـة وتمويـــل جميـــع أـنـــ
  ). ليةوالتعامل مع الجامعات والهيئات المحلية والدو

 لبيئةفة فى مجال خدمة المجتمع واالقيام باألنشطة المختل.  
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  )٤(مادة 
   اإلدارةجملس اختصاصات

 واإلدارـيـة الفنـيـة والمالـيـة هــاوتصــريف أمورالوحــدة  عـلـى كاـفـة شــئون المهيمـنـةرة هــو الســلطة  اإلدامجـلـس         
    الموازنـة العامـة  والتأشيرات العامـة المرافقـة لقـانون ربـط  القوانين ضوء في أهدافها السياسة التي تحقق ووضع
  :ى األخص علاوله، لذلك الدورية المنظمـة والكتبوالقرارات للوائح للدولة وا

 العاملين بها العام لواجبات  وتحديد االختصاصات والتوصيفبالوحدة للعمل الداخلي النظام وضع.  

 بأحكــام االلتــزام مــع بالوحــدة والمشــرفين للعــاملينحــوافز والمكافــآت  ال المنظمــة لمــنح األجــور والقواعــد وضــع 
 للعـاملين مـن أعضـاء  بالنسبةوتعديالته بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية ١٩٧٢سنة  ل٤٩ رقم القانون

 مــن ٥١، ٥٠المواد بــ هيئــة التــدريس يراعــى االلتــزام أعضــاء بالنســبة للعــاملين مــن غيــر  أمــا،هيئــة التــدريس
وكـــذلك  لتنفيذـيــة وتعديالـتــه ، بشـــأن نظـــام العـــاملين المـــدنيين بالدوـلــة والئحـتــه ا١٩٧٨ لســـنة ٤٧الـقــانون رـقــم 

  .قانون األجور المرافق للجدول

 المالي ها ومركزبالوحدة تقدم عن سير العمل التي الدورية  التقارير فى النظر.  

 المختصةعلى الجهات ه ً تمهيدا لعرضها الختامي وحساب للوحدة الموازنة السنويةمشروع إقرار.  

 مع مراعاة سلطات القبولالوحدة تتفق وأغراض  المنح والهبات والتبرعات التىقبول اقتراح ،.  

 لقـانون تنظـيم التنفيذيةالالئحة ب المالية لمحاسبة العمالء من داخل وخارج الجامعة وفق ما جاء القواعد وضع 
  .١٩٧٢ لسنة ٤٩الجامعات رقم 

 رقـمـي اإلداريـة لتنميـةل وزيـر الدولـة قـراري اختيـار الخبـراء الـوطنيين والعمالـة المؤقتـة مـع مراعـاة علـى الموافقـة 
  .الصادرة فى هذا الشأنالكتب الدورية ، وم١٩٩٧ لسنة ٢٥ ،٢٤

 والقيام بالزيارات العلمية فى المؤتمرات والندوات العلمية الوحدة تمثيل على الموافقة.  

 مع الغيرالوحدة الخاصة بإبرام العقود المتعلقة بتعامل القواعد وضع .   

 مـع مراعـاة أحكـام القـرار  من مسائل تدخل فـى اختصاصـه  عرضه اإلدارةمجلس فى كل ما يرى رئيس النظر
  .م بشأن التفويضات١٩٦٧ لسنة ٤٢قم الجمهورى ر
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  )٥(مادة 
   رئيس جملس اإلدارةاختصاصات

فــى ضــوء القــوانين ا  بمــا يحقــق أهــدافهالوحــدةاإلشــراف العــام علــى هــو المخــتص برئــيس مجلــس اإلدارة 
  : على األخص، وله لذلكالمنظمةلدورية واللوائح والقرارات والكتب ا

 ورئاسة جلساتهلالنعقاد المجلس دعوة .  

 مة الموضوعة لتحقيق أهداف الوحدة السياسة العاتنفيذ متابعة. 

 تمثل الوحدة أمام الغير.  

 الوحدةونؤالجامعة فيما يتعلق بشداخل مختلف الوحدات  الخارجية والجهات مخاطبة .  

 رتعامل الوحدة مع الغي المتعلقة بالعقود اعتماد. 

 عان بهـم  هيئة التدريس ومعاونيهم والعـاملين والخبـراء المسـتءالحوافز ألعضا و المكافآترف لموافقة على صا
 . فى عمل الوحدة واعتمادها

 اإلدارةعرض على مجلس العلى اقتراح مدير الوحدة و بناء  المؤقتةالعمالة والخبراء الوطنيين اختيار.  

 اإلدارةرى يفوضه فيها مجلس أخاختصاصات يةأ  .  

  
  )٦(مادة 
   الوحدة مديراختصاصات

 قابلــة للتجديــد عــامين لمــدة -رئــيس الجامعــة/ الســيد األســتاذ الــدكتور مــن بقــرار  للوحــدة اختيــار مــديرايــتم
  :رات والكتب الدورية المنظمة لذلكالقرا وواللوائحيكون له االختصاصات التالية في ضوء القوانين و

 ماليإ فنيا واداريا و بالوحدة سير العملعلى اإلشراف.  

 للعـرض علـى الجهـات تمهيـدا للوحـدة المـالي والمركـز الختامي إعداد مشروع الموازنة والحساب على اإلشراف 
  . المختصة

 بالوحدة واألجور والحوافز للعاملين المكافآت صرف اقتراح.  

 الوحدة الدورية التى تقدم عن نشاط التقارير إعداد.  

 ا فى مجاالت نشاطهبالوحدة الالزمة للنهوض بالمقترحات قدمالت.  

 س اإلدارة بما يحقق كفاءة األداء قرارات مجلتنفيذ متابعة.  
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 مجـلـس رـئـيس بــالخبراء اـلـوطنيين والعماـلـة المؤقتــة وتحرـيـر عقــود العمــل لهــم والعــرض عـلـى االســتعانة اقـتـراح 
 .اإلدارة

 لغيرة مع اإبرام العقود المتعلقة بتعامل الوحد.  

 ج بعد استيفاء الموافقات الالزمةاقتراح االشتراك فى المؤتمرات العلمية بالداخل والخار . 

 مستندات الصرف إداريااعتماد ً.  

 يفوض فيها من رئيس مجلس اإلدارة اختصاصات أخرىأية .  

  

  )٧(مادة 
   جملس اإلدارةاجتماع

أو كلما دعت الضـرورة إلـى  أشهر ثالثةل  ك مرة واحدة علي األقل من رئيسهة مجلس اإلدارة بدعويجتمع
وتصـدر  .األعضـاء أغلبيـة رإال بحضـو  اجتمـاع المجلـس صـحيحان وال يكواألعضاء على طلب أغلبيةذلك بناء 

 وـتــدون،  المجـلــس مـنــه رـئــيساـلــذي ـيــرجح الجاـنــب  األصـــوات الحاضـــرين ـفــإذا تســـاوتتصـــواالـقــرارات بأغلبـيــة أ
لمجلـس  اقـرارات وتبلـغ .اإلدارةرئيس مجلـس من  والوحدةمن مدير محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقع عليه 

، وتعتبـر قـرارات العتمادهـا صـدورها تـاريخ مـن  علي األكثررئيس الجامعة خالل ثمانية أيام/  األستاذ الدكتورإلى
  . مكتبهإلى مستوفاة من تاريخ وصولها أسبوعينالمجلس نافذة إذا لم يعترض عليها خالل 


