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 القرار  الموضوع 
مناقشة موقف التمويل والصرف لالعتمادات المعدلة من تمويل الخزانة العامة بخطة 

للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية )الخطة االستثماريةـ الباب  2102/2102
السادس( وذلك وفقاً لمنشور  وزارة المالية " حظر استنفاذ األرصدة المتبقية من 

على  0889لسنة  98مناقصات والمزايدات االعتمادات أو التعاقد بموجب قانون ال
 " .21/6/2102 حتى   21/5/2102أية مناقصات أو مزايدات اعتباراً من 

يتم عمل جدول تجمع به كافة احتياجات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ما تم 
اعتماده وما تم إتاحته والمنصرف والمتبقى ثم يتم مخاطبة وزير التخطيط والتعاون 

 ى بذلك .            الدول

كتاب السيد األستاذ الدكتور / أشرف شعالن ـ رئيس المركز القومى للبحوث بشأن 
مخالفة اللجنة العلمية الدائمة لعلوم وهندسة المواد لقواعد التشكيل واإلجراءات 

 المنظمة لسير العمل 

إلبداء الرأى عرض الموضوع على األمانة العامة للجان العلمية الدائمة للترقيات 
 إلعادة العرض على المجلس األعلى .

كتاب السيد أ.د وزير الكهرباء والطاقة بشأن الدراسة المبدئية المقدمة من شركة 
 صحارى بالمملكة المتحدة بشأن مشروع منخفض القطارة 

ترسل صورة من ما جاء بكتاب الـ أ.د وزير الكهرباء والطاقة والمرفق بها الدراسة 
ركة  صحارى للتفضل بالدراسة واالطالع وموافاة المجلس  برؤية شاملة الخاصة بش

 عما جاء بها لما لهذا الموضوع من أهمية عظيمة لصالح الوطن  .

 موضوع ضوابط شغل الوظائف القيادية:
بمناسبة وصول عدد من قيادات البحث العلمى لسن المعاش خالل العام المالى الحالى 

قام أ.د أمين المجلس بعرض مذكرة معلومات عن األطــر التى تم مناقشتها  2102
الختيار رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ،حيث أشارات أ.د الوزيرة إلى 

وى والتشريع بمجلس الدولة والذى أوضح بأنه فى رأى الجمعية العمومية إلصدار الفت
ضوء اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية فإن اختيار القيادات البحثية عن 

طريق االنتخابات ال يسرى على المراكز والمعاهد البحثية ،وتحدث أ.د أمين المجلس 
ك الوظائف من إلى ضوابط شغل الوظائف القيادية وهى وجوب اإلعالن للترشح لتل

بين أعضاء هيئة البحوث سواء كان من داخل أو خارج الجهة وذلك طبقاً لما تحدده 
الالئحة التنفيذية لكل جهة على أن تشكل لجنة من الوزارة لفحص أوراق المتقدمين 

طبقا لمعايير محددة سبق االتفاق عليها بمجلس المراكز والمعاهد البحثية ويتم اختيار 
دمين ومن ثم ترسل هذه األسماء للجهة البحثية لعمل الستطالع رأى من المتق 2عدد 

أعضاء هيئة البحوث عليها ثم استكمال اإلجراءات الالزمة للتعيين كما أشار السيد 
المستشار القانونى للوزير أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل اللوائح التنفيذية 

على قانون تنظيم الجامعات بشأن بالمراكز والمعاهد فى ضوء التعديل الذى حدث 

 معايير التى تم االتفاق عليها من قبل على أن يضاف اآلتى :يتم تطبيق ال
  . أن من يتم اختيارهم من قبل اللجنة المشكلة بالوزارة يتم عرض أسماؤهم بدون 0

 درجات وهم من يتم عمل عليهم استطالع الرأى .    
 . تضاف ألية جديدة ضمن معايير االختيار السابقة المعمول بها من قبل وهى أن من 2

  يتم اختيارهم من قبل اللجنة يقومون بعرض رؤيتهم وخطتهم لتطوير الجهة أمام     
 المجمع أو أمام أعضاء هيئة البحوث بالجهة .    

 . يتم إختيار المتقدمين من داخل الجهات سالفة الذكر وعلى أن يتم اإلعالن داخل 2
 كل جهة فقط .    

 ر من انتهاء المدة القانونية لشاغل الوظيفة . يتم اإلعالن داخل الجهة قبل ثالثة شهو4
 حالياً .    

 ل اللجنة المفوضة بفحص المتقدمين وتشكيل اللجنة ي. تتولى السيدة أ.د الوزيرة تشك5
 المشرفه على  استطالع الرأى .    



 

 

طريقة شغل الوظائف القيادية وقد ورد رد مجلس الوزراء بأن تطبق فى شغل 
الوظائف القيادية اللوائح المعمول بها حالياً مع مراعاة إعتبارين عند شغل الوظائف 

 -القيادية هما:
 التنافسية ، األخذ باالعتبار إرادة أعضاء هيئة البحوث.

 1122حصة الوزارة فى تأشيرات الحج للعام الحالى 
 41أشار أ.د أمين المجلس للخطاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص عدد 

تأشيره حج للوزارة والجهات التابعة لها كما اشار سيادته لمقترح تم إعداده للشروط 
 واألحكام التى يجب اتباعها عند عملية االختيار وهى : 

 الجهة .أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين غير المتعاقدين ب -
 لم يسبق للمتقدم تأدية فريضة الحج من قبل . -
 أن يتم تقسيم حصة كل جهة مناصفةً بين الكادر العام والكادر الخاص . -
 يتم اإلختيار بواسطة قرعة علنيه بكل جهة على حده بحضور ممثل عن الوزارة . -
 ه .يتم إختيار بديل إحتياطى ليحل محل الفائز األساسى فى حالة إعتذار -
 يتحمل الفائز نفقات السفر مع شركة السياحة التى سوف يتم التعاقد معها . -

يتولى أ.د رئيس قطاع البحث العلمى تنسيق الموضوع برمته وذلك بالتنسيق مع 
 وزارة الداخلية .

مناقشة المشروعات القابلة للتنفيذ والتى تحتاج لتمويلها من خطة اإلتمان المقدمة من 
 التركى.بنك الصادرات 

ترسل المشاريع المقدمة من قبل المراكز والمعاهد بشكل متكامل ومفصل وإن كان 
مشروع أومشروعين توضح بهم أسباب ومبررات طلب التمويل على أن تقوم أ.د 
الوزيرة باإلستيضاح عن جزئية مبلغ التمويل الوارد من بنك االستثمار التركى وكذا 

 أطر التمويل الممكنة .

السيد أ.د رئيس جامعة اإلسكندرية بشأن رغبة الجامعة أن تكون الجهة كتاب 
 المستضيفة والمنظمة للمؤتمر الثالث لمخرجات البحث العلمى .

ضيف تالموافقة على أن يكون التنظيم للمؤتمر الثالث من قبل الوزارة على أن تس
 جامعة اإلسكندرية المؤتمر ويرسل خطاب شكر لرئيس الجامعة .

 




