بسم هللا الرحمن الرحيم

عمالً بأحكام المرسوم الدستورى الثالث لسنة 9191م  .أصدر مجلس قيادة ثورة اإلنقاذ الوطنى القانون اآلتى نصه
إسم القانون

.9

يسمى هذا القانون "قانون المركز القومى للبحوث لسنة 9119م" .

الغاء واستثناء

.2

يلغى قانون المجلس القومى للبحوث لسنة  ، 9111على أال يترتب على الغائه إلغااء اللاوائا التاى

تفسير

.3

صدرت بموجاب أحكاماه وأن تظا تلاا اللاوائا الماذكورة ساارية كماا لاو كانات قاد صادرت بمقت اى

أحكام هذا القانون وتعد أو تلغى وفقاً لها .

فى هذا القانون ما لم يقت ى السياق معنى آخر :

"الباحث"

يقصااد بااه ال اخص المعااين فااى مرتبااة أسااتاذ باحااث أو أسااتاذ باحااث
م ارا أو أستاذ باحث مساعد أو باحث أو حسب مرتبة معادلة فيماا
يقره المجلس .

"الراعى"

يقصد به راعى المركز المنصوص عليه فى المادة (. )5

"رئيس المجلس"

يقصد به رئيس مجلس المركز المعين بموجب أحكام المادة )9(92

"طالب البحوث"

يقصد بهم األ خاص المسجلون فى المركز إلجراء بحوث يقصاد بهاا

"العاملون"

يقصد بهم الباحثون والفنيون والموظفون والعما بالمركز

"القسم"

يقصااد بااه أى وح اادة بحثيااة أو وحاادة تاادريب يعتماادها المجلااس بناااء

"اللجنة"

الحصو على إجازة علمية مما يمنحه المجلس العلمى .

على توصية بذلا من المجلس العلمى وفقاً للنظم االساسية .

يقص ااد به ااا لجن ااة ال اائون التنفيذي ااة والمالي ااة المن اااة بموج ااب أحكا اام

المادة 93
"اللوائا"

يقص ااد بهااا اللا اوائا التااى يص اادرها المجلااس أو المجل ااس العلمااى وفقا ااً

"المجلس"

يقصد به مجلس المركز المن أ بموجب أحكام المادة )9( 9

ألحكام هذا القانون .
"المجلس العلمى"

يقصد به المجلس العلمى للمركز المن أ بموجب أحكام المادة 91

"المدير"

يقصد به مدير المركز المعين بموجب أحكام المادة 95

"مدير المعهد أو مدير الهيئة" يقصااد بااه ماادير المعهااد أو ماادير الهيئااة المعااين بموجااب أحكااام المااادة
22

يقصااد بااه المركااز القااومى للبحااوث المن ااأ بمقت ااى أحكااام المااادة 4

"المركز"

( )9
"مساعدو الباحثين"

يقص ااد به اام األ ااخاص المعين ااون ف ااى وظيف ااة مس اااعد باح ااث حس ااب

"المعاهد"

يقصد بها المعاهد البحثية المتخصصة التى ت م عدداً مان األقساام

"نائب المدير"

يقصااد بااه ال ااخص المعااين نائب ااً لماادير المركااز وفق ااً ألحكااام المااادة

"النظم األساسية"

يقصااد بهااا الاانظم األساسااية التااى يصاادرها المجلااس وفق ااً ألحكااام هااذا

"الهيئة"

يقصااد بهااا أى هيئااة بحثيااة تن ااأ بموجااب أحكااام هااذا القااانون وت اام

النظم األساسية

أو الوحدات
)9(91
القانون

عاادداً ماان االقسااام أو الوحاادات حسااب مااا يحاادده المجلااس فااى النظااام

األساسى بناء على توصية بذلا من المجلس العلمى .

يقصد بها أى وحدة بحث أو وحدة تادريب مساتقلة تن اأ داخا المعهاد

"الوحدة"

.
يقصد به وزير العلوم والتكنولوجيا .

"الوزير"

"الوكي "

إن اء المركز

.4

الراعى

.5

.9

يقصد به وكي المركز المعين بمقت ى أحكام المادة )9(99

ين أ مركز يسمى المركز القومى للبحوث وتكون له خصية اعتبارية
وخاتم عام ويكون له الحق فى التقا ى باسمه .

.2
تكوين المركز

.6

أهداف المركز

.1

يكون مقر المركز بمدينة الخرطوم ويجوز له أن ين ئ فروعاً فى أى من الواليات .

يكون رأس الدولة راعياً للمركز .

يتكون المركز من المجلس والعاملين وطالب البحوث واأل خاص
الحائزين على إجازة علمية من المركز .

.9

يهدف المركز إلى إجراء البحوث العلمية والتطبيقية لتحقيق أغراض
التنمية االقتصادية واالجتماعية فاى إطاار سياساة الدولاة  ،كماا يهادف إلاى المسااهمة فاى
تطوير البحوث العلمياة والتقنياة فاى الساودان ودعمهاا وتنظايم مناهجهاا واقتا ار السياساات

العامة لها .
.2

مع عدم االخال بعموم أحكام البند ( )9تكون للمركز األهداف االتية :
أ .إقت ار السياسات العلمية والتقنية العامة التى تهادف لتحقياق التنمياة االقتصاادية
واالجتماعية فى البالد .

ب .إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بأهداف التنمية .
ج .ت حيع البحث العلمى وتطويره فى المجاالت التى تدخ فى إختصاصه .
د .توفير الدعم للبحوث التى تتفاق ماع سياساات المركاز وخططاه وتقاديم المسااعدة
للباحثين فى حدود إمكاناته .

ه .العم على نق وتوطين التقنية المالئمة وتطويرها .
و .تأهي وتدريب الباحثين بالمركز ومساعديهم والمساعدة فى تدريب العااملين فاى
المجاالت البحثية والعلمية األخرى التى تدخ فى مجا إختصاصاته .

ز .ت جيع الن ر العلمى والتوثيق فى المجاالت العلمية والتقنية .

 .تقااديم الم ااورة ألجه ازة الدولااة ولهيئااات القطاااف الخاااص فااى مجاااالت تخصصااه
متى ما طلب ذلا أو بمبادرة منه .
ط .ت جيع القطاف الخاص على تبنى البحوث التطبيقية ونتائجها وتطاوير إساتخدام
التقنيات فى المجاالت الصناعية والخدمية .

ي .إ ا اااعة رو اإلبا ااداف والك ا ااف واإلخت ا اراف وت ا ااجيعها والسا ااعى لتحقيا ااق الريا ااادة
العلمية.
ا .توثيااق عالئ ااق التع اااون ب ااين موسس ااات العلاام والبح ااث العلم ااى ومجامع ااه داخا ا
السودان وخارجه خاصة فى الدو العربية واإلسالمية واألفريقية .

 .الدعوة إلى تأكيد أخالقيات البحث العلماى والتازام قايم اإليماان والخيار والف ايلة
وتأصي البحث العلمى وربطه بتراث األمة الح ارى .

إن اء مجلس المركز
وت كيله

.9

 .9ين أ مجلس يسمى "مجلس المركز" وي ك على الوجه اآلتى :
أ .رئيس المجلس
ب .اع اء بحكم مناصبهم وهم :
أوالً :

ثانياً :
ثالثاً :

رابعاً :

المدير

نائب المدير
الوكي ويكون مقر اًر للمجلس
مديرو المعاهد والهيئات

خامساً  :المراقب المالى

ج .أع اء مختارون وهم :

أوالً :
ثانياً :
ثالثاً :

رابعاً :

ع وان اثنان يمثالن الباحثين بالمركز تحدد اللوائا
كيفية إختيارهما
ع و واحد يمث طالب البحوث بالمركز .

ع و يمث الفنيين وع او واحاد يمثا الماوظفين وع او واحاد يمثا

العما بالمركز تحدد اللوائا كيفية اختيارهم .
األمين العام للمجلس القومى للبحث العلمى

خامساً  :ستة من مديرى الجامعات السودانية يعينهم الراعى بناء
على توصية الوزير .

سادساً  :الوكي األو لو ازرة المالية والتخطيط االقتصادى .
سابعاً  :خمسة من الوكالء االوائ بالو ازرات ذات الصلة

ثامناً :

يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير .

خمسة أع اء يمثلاون الهيئاات البحثياة فاى الابالد يعيانهم ال ارعاى بنااء
على توصية الوزير.

تاسعاً  :ثالثااة اع اااء ماان خااارج المركااز ماان ذوى األهليااة العلميااة واإلهتمااام
بالبحث العلمى يعينهم الراعى بناء على توصية الوزير .

عا اًر  :ثالثة أع اء يمثلون القطاف الخاص بالمجلس .

 .2تكون مدة الع وية لألع اء المختارين أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية .
 .3تحدد اللوائا حاالت خلو مقاعد أع اء المجلس وكيفية م ء تلا المقاعد .
إختصاصات المجلس

وسلطاته

.1

يعم المجلس على تحقيق أهداف المركز ويكون له نيابة عن

.9

المركز وباسمه الحق فى القيام بجميع األعما الالزمة لتحقيق أهدافه فى

إطار السياسة القومية
م ااع ع اادم االخ ااال بعم ااوم م ااا تق اادم تك ااون للمجل ااس اإلختصاص ااات والس االطات

.2

اآلتية:
أ.

إجااازة مقترحااات الموازنااة الساانوية العامااة للمركااز وميزانيااة التنميااة التااى ترفعهااا

اليه اللجنة .

ب .إن اء ما يكون
ف ااى

رورياً من معاهد وهيئات وأقسام ووحادات باالمركز ولاه الحاق

اامها أو تقس اايمها أو إلغائه ااا وتحدي ااد أماكنه ااا داخا ا القط اار بن اااء عل ااى

توصية المجلس العلمى .

ج .إن اااء وح اادات أو م ارك ااز خاص ااة ب ااالتوثيق العلم ااى واالحص اااءات والمعلوم ااات
العلمية والحاسبات وما يكون

رورياً فى مختلف المجاالت العلمية والبحثية .

د.

إن اااء الوظااائف الت ااى يعااين فيه ااا الع اااملون أو إلغاااء تلااا الوظااائف وتحدي ااد
ال روط التى بمقت اها يتم التعيين والترقى والمحاسبة وذلا وفقاً للوائا والانظم

ه.

السارية فى و ازرة التعليم العالى والبحث العلمى .

إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عان األداء البحثاى واإلدارى والماالى

للمركز .
و .إجازة البرامج التدريبة مما تقدمه للمركز الهيئات والموسسات الوطنية واالقليمية
والدولياة وموسسااات الاادو األجنبياة فااى مجااا تاادريب الخباراء بمااا يساااعد علااى
تحقيق اهداف المركز .

ز .تقديم الم ورة للدولة أو ألى من أجهزتها أو موسساتها العاماة فاى أى مو اوف
يتص بالبحث العلمى متى ما طلب منه ذلا أو بمبادرة منه .
 .و ااع األسااس المناساابة للتعاااون مااع الهيئااات والموسسااات العلميااة فااى داخاا
البالد وخارجها.

ط .و ااع االسااس وال اوابط لحقااوق الملكيااة الصااناعية وب اراءات االخت اراف وتنظاايم
حقوق الن ر للباحثين .
ي .و ع أسس التعاقد مع أى هيئة أو خص من غيار العااملين باالمركز الجاراء
أى بحث أو دراسة يرى المركز

رورة إجرائها

ا .التملا ااا باسا اام المركا ااز ألى أما ا اوا منقولا ااة أو أى عقا ااارات والمحافظا ااة عليه ا ااا
والتصرف فيها بأى كيفية قانونية ماع م ارعااة حاق المجلاس العلماى ب صادار أى
توجيهات فى هذا ال أن .
 .تنمية أموا المركز واستثمارها عن طريق المساهمة فى ركات أو راكات أو
أى م ااروعات أخاارى والتصاارف فااى عائاادها مااع م ارعاااة حااق المجلااس العلمااى
ب صدار أى توجيهات فى هذا ال أن .
م.

قبااو الهبااات أو الح اواالت أو الوصااايا أو س اواها ماان نقااود أو أم اوا أخاارى
واالحتفاااظ بهااا والتعام ا فيهااا بنقلهااا أو دفعهااا أو إسااتعمالها أو التصاارف فيهااا
لتحقيق أى مان أهاداف المركاز علاى أن ت ارعاى اروط الواهاب وعادم اساتغاللها
بالصرف على الفص األو من الموازنة .

ن .إبرام االتفاقيات والعقود والالزمة أو المناسبة لتحقيق أهداف المركز .
س .التعاقد للحصو على قروض ب مان أى منقوالت أو عقارات يملكها .
ف .إص اادار الاانظم األساس ااية والل اوائا الالزم ااة للقيااام بأعمال ااه وتنفي ااذ إختصاص اااته
وممارسة سلطاته وفقاً ألحكام هذا القانون .

ف .تف ااويض أى م اان س االطاته لرئيس ااه أو المجل ااس العلم ااى أو أى م اان لجان ااه ع اادا
سلطات اإلن اء وااللغاء واصدار النظم االساسية .

ص .تكوين اللجان الدائمة والموقتة ألداء أعماله متى ما أرى ذلا
مسئولية المجلس .91
اجتماعات المجلس .99

.9

يكون المجلس مسئوالً عن أداء أعماله أمام الراعى عن طريق الوزير

رورياً .

يجتمع المجلس مرتين فى السنة على األق وذلا فى الوقت والمكان

الذين يحددهما رئيس المجلس  ،وعلى رئيس المجلس أن يدعو الجتماف فوق العادة متى

ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أع اء المجلس
.2

يكتم النصاب القانونى إلجتماف المجلس بح ور نصف أع ائه أو أكثر .

.3

فااى حالااة غياااب رئاايس المجلااس ينتخااب األع اااء أحاادهم لتااولى رئاسااة الجلسااة علااى أن

.4

يجاوز لارئيس المجلااس أن ياادعو أى ااخص لح ااور جلسااة أو جاازء منهاا دون أن يكااون

يكون من غير المدير والعاملين .
له حق التصويت .

رئيس المجلس

.92

ان اء اللجنة

.93

.5

ينعقد المجلس ويبت فى المسائ المعرو ة عليه وفقاً لالجراءات التى يقررها .

.2

يكون لرئيس المجلس اإلختصاصات اآلتية :

.9

يكون للمجلس رئيس يعينه الراعى بناء على توصية بذلا من الوزير
أ .رئاسة إجتماعات المجلس
ب .إتخاذ المبادرات التى تساعد فى تحقيق أهداف المركز

ج .المساااعدة ف ااى كا ا م ااا م اان ااانه تقوي ااة الص االة با اين المرك ااز والموسس ااات والهيئ ااات
األخرى

وت كيلها

تن ا لجنة لل ئون التنفيذية والمالية وت ك على الوجه اآلتى :
أ .رئيس المجلس

رئيساً

ج .الوكي

ع واً ومقر اًر

ب .المدير

ع واً

د .نائب المدير

ع واً

ه .المراقب المالى

ع واً

و .أربعة أع اء يختارهم المجلس من بين أع ائه من داخ المركز
ز .أربعاة أع ااء يختاارهم المجلااس مان باين أع اائه ماان خاارج المركاز علاى أن يكااون
من بينهم ممث و ازرة المالية واإلقتصاد الوطنى .

اختصاصات
اللجنة وسلطاتها

.94

تكون للجنة باإل افة إلى السلطات المخولة لها بموجب النظم األساسية ،
اإلختصاصات والسلطات االتية:
أ .اعااداد مقترحااات موازنااة المركااز  ،وتقااديمها الااى المجلااس  ،علااى أن تكااون م ااتملة
علااى تقااديرات إي ارادات المركااز عاان الساانة الماليااة المقبلااة وتقااديرات المصااروفات ،

واعااداد حساااب ختااامى للساانة السااابقة بمااا فااى ذلااا المصااروفات المخصااومة علااى
االحتياطى واعداد أى تقديرات إ افية وتقديمها للمجلس .

ب .النظر فى أى مو وف إدارى أو مالى يخص المركز يقدمه المدير أو المجلس .
ج .دعااوة أى ااخص لح ااور أى ماان إجتماعاتهااا دون أن يكااون لااذلا ال ااخص حااق
المدير

.95

إختصاصات

.96

التصويت .

يكون للمركز مدير يعينه الراعى ممن هم فى مرتبة األستاذية بناء على
توصااية ماان الااوزير لفتارة أربااع ساانوات وفقااً ل اروط الخدمااة التااى تحااددها الاانظم األساسااية

ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية .

المدير وسلطاته

المدير هو المسئو التنفيذى األو أمام المجلس عن أداء المركز ويعم
على تحقيق أهدافه الواردة فى هذا القانون فى إطار النظم واللوائا السارية ويكون مسائوالً

أم ا ااام ال ارع ا ااى ع ا اان طري ا ااق ال ا ااوزير وما ا اع ع ا اادم االخ ا ااال بعم ا ااوم م ا ااا تق ا اادم تك ا ااون ل ا ااه
اإلختصاصات والسلطات اآلتية :
أ .العما ا عل ااى ترقي ااة األداء البحث ااى واإلدارى والم ااالى للمرك ااز وتجوي ااد مفه ااوم إدارت ااه
وأساااليبه وابتااداف الوسااائ والطاارق التااى تكف ا حساان اسااتغال إمكاناتااه وفقااً للسياسااة
التى يحددها المجلس .

ب .الحفاظ على النظام بالمركز .
ج .رئاسااة المجلااس العلمااى واللجااان المنبثقااة عنااه ولجااان تعيااين الباااحثين وت ارقيتهم وأى
لجان اخرى وفقاً للنظم األساسية .

د .تمثي المركز والتحدث باسمه أمام الهيئات والجهات االخرى .

ه .تقاديم تقريار سانوى ااام للمجلاس عان أداء المركااز البحثاى واإلدارى والماالى ون اار
التقرير بعد موافقة المجلس عليه .
نائب المدير

.91

الوكي

.99

أ .يكون للمركز نائب للمدير يعينه الراعى من ذوى األهلية العلمية
العاليااة بناااء علااى توصااية بااذلا ماان الااوزير وذلااا لفت ارة أربااع ساانوات وفق ااً ل ااروط
الخدمة التى تحددها النظم األساسية .

ب .يقاوم نائاب الماادير بمسااعدة المادير فااى أداء واجباتاه وتكاون لااه اإلختصاصاات التااى
تحددها النظم األساسية .
ج .يقوم نائب المادير باعبااء المادير فاى حالاة غياباه أو عادم تمكناه مان القياام بعملاه أو
خلو منصبه وذلا وفقاً الحكام اللوائا .

 .9يعين رئيس المجلس بناء على توصية المدير وكيالً للمركز وفقاً ألحكام
اللوائا .

 .3ي غ الوكي منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .

 .4يكون الوكي مسئوالً لدى المدير عان األداء االدارى والماالى للمركاز وفقااً للانظم واللاوائا
األساسية .

 .5يقااوم الوكي ا بتنظاايم حسااابات المركااز والتأكااد ماان وجااود دفاااتر صااحيحة لتلااا الحسااابات
وفقاً لما يحدده القانون والنظم األساسية واللوائا .

 .6يحااتفظ الوكيا ا بالخاااتم الع ااام للمرك ااز وبسااج خ اااص لجمي ااع ممتلك ااات المرك ااز المنقول ااة
والثابتة .
ان اء المجلس

العلمي وت كيله

.91

ين أ في المركز مجلس علمي وي ك علي الوجه اآلتي :
أ .المدير

ب .نائب المدير

ع واً

د .مديرو المعاهد والهيئات

أع اء

ج .الوكي

اختصاصات
المجلس العلمي

ع واً ومق ار اًر

ه .روساء االقسام والوحدات

أع اء

و .الباحثون في درجة األستاذية

أع اء

ز .مدير الن ر واالعالم بالمركز

ع واً

ط .ممثالن لطالب البحوث بالمركز

ع واً

 .ممثالن للباحثين بالمركز
.21

رئيساً

أع اء

يختص المجلس العلمي بك ما من أنه دعم البحث العلمي وتحقيق االستغال
األمث للبحوث والعلوم والتقنية  ،ومع عدم اإلخال بعموم ما تقدم تكون للمجلس وسلطاته

العلمي اإلختصاصات اآلتية:
أ .إجازة اقتراحات السياسات العلمية والتقنية التي ترفع من المعاهد والهيئات والوحدات

ب .إجازة الخطة العامة واالسبقيات للبحث العلمي ونق التقنية وتوطينها
ج .إجازة برامج وخطط البحث في المعاهد و الهيئات

د .رفع توصية للمجلس الن اء أي معهاد أوهيئاة أو قسام جدياد أو الغااء أي منهاا أو دمجهاا
أو تقسيمها
ه .و ع أو إقت ار أسس ت جيع البحوث العلمية والتأليف والن ر والتوثيق العلمى
و .إجازة واقت ار الخطط والبرامج الالزمة للتدريب بالمعاهد والهيئات والوحدات

ز .و ااع اس ااس تكا اريم العلم اااء والب اااحثون وم اانا الجا اوائز التقديري ااة للعلم اااء ف ااي المج اااالت
المختلفه
 .إقت ا ار

ااروط خدمااة الباااحثين وأسااس تعيياانهم وترقياااتهم وخطااط تاادريبهم ورفااع توصاايات

ب أنها للمجلس

ط .إن اء وتكوين ما يراه مناسبا من مجالس علمية أو لجاان خاصاة دائماة أو موقتاة لتحقياق
أهدافه وتفوي ها ما يراه مناسبا من إختصاصات .

ي .إصدار اللوائا الالزمه للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته .
إجتماعات المجلس .29
العلمى

 .9يجتمع المجلس العلمى مرة ك

هرين على األق فى الوقت والمكان اللذين

يحددهما رئيسه ويكون له الحق في دعوته في أي وقت الي إجتماف طارئ

 .2يترأس نائب المدير اجتماعات المجلس العلمي في حالة غياب المدير

 .3يجوز للمجلس العلمي أو رئيسه دعوة أي خص لح ور أي اجتماف دون
أن يكون لذلا ال خص حق التصويت
 .4يصدر المجلس العلمي ق ارراته بأغلبية أصوات أع ائه الحا رين وفي
حالة تساوي األصوات يكون لرئيس المجلس العلمي صوت مرجا

مديرو المعاهد

.22

والهيئات

 .9يكون لك معهد أو هيئة مدير يعينه رئيس المجلس بناء علي توصية بذلا
من المدير ويراعى في اختباره علو مرتبة العلمية وطو خدمته
 .2ي غ مدير المعهد أو الهيئة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه
لفتره ثانية

 .3يكون مدير المعهد أو الهيئة مسئوالً لدي المدير فيما يعهد إليه من واجبات
بموجب النظم األساسية

 .4يراس مدير المعهد مجلس المعهد ويرأس مدير الهيئة مجلس الهيئة
روساء االقسام

أو وحدات التدريب

.23

بناء علي توصيه بذلا من المدير
 .9يكون لك قسم أو وحدة رئيس يعينه المدير ً
ويراعى في اختياره المرتبة العلمية وطو مدة الخدمة
 .2ي غ رئيس القسم أو الوحدة منصبه لمدة ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيينه
 .3يكون رئيس القسم أو الوحدة مسئوالً لدي المدير عن طريق مدير المعهد أو

مجالس المعاهد
والهيئات

.24

الهيئة فيما يسند إليه من واجبات بموجب أحكام النظم األساسية واللوائا

 .9يكون لك معهد أو هيئة مجلس يتم ت كيله وتنظيم أعماله وفقاً للنظم
األساسية واللوائا

 .2يكون لمجلس المعهد أو الهيئة باإل افة إلي اإلختصاصات الممنوحه له
بموجب النظم األساسية واللوائا اإلختصاصات اآلتية :
أ .إعاداد الخطااط والبارامج المتعلقااه بتنفياذ مناااهج البحااث وتنسايق ذلااا باين األقسااام المختلفااه
ورفع التوصيات للمجلس العلمي

ب .تقااديم التوصاايات للمجلااس العلمااي حااو الل اوائا المتعلقااة بمناااهج البحااث والت ادريب وغياار
ذلا من األمور المتعلقة بالن اط العلمي
ج .رفااع التوصاايات للمجلااس العلمااي لماانا الب اراءات والج اوائز التقديريااه للباااحثين بالمعهااد أو
خارجه

د .النظ اار ف ااي أي أم اار يتعل ااق بالمه ااام العلمي ااة حس ااب م ااا يحيل ااه إلي ااه الم اادير أو المجل ااس
العلمي.

ه .إصدار لوائا تنظيمية ال تتعارض مع أى لوائا صادرة من المجلس
مجالس االقسام

.25

الموارد المالية

.26

الميزانية السنوية

.21

 .9ين ا في ك قسم أو وحدة مجلس يرأسه رئيس القسم أو الوحدة وت ك
ع وية القسم أو الوحدة من جميع الباحثين بالقسم أو الوحدة.

 .2يقوم مجلس القسم أو الوحدة بتنظيم الن اط البحثي واإلداري وذلا باإل افة
إلي ما تحدده له اللوائا والنظم األساسية من مهام .

تكون للمركز الموارد المالية التالية:

أ .ما تخصصه له الدوله من إعتمادات أو خالفه

ب .الهبات والوصايا واإلعانات والحواالت والمنا أو سواها
ج .الرسوم التي يتحص عليها مقاب خدماته وفقاً لما تقرره اللوائا

المركز

د .ما يقتر ه من أموا

 .9تكون للمركز ميزانية مستقله
 .2يعد المدير التقديرات السنويه لاليرادات والمصروفات ويقدمها للمجلس
للنظر فيها ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها

الحسابات

والمراجعة

.29

 .9يجب علي المركز أن يحتفظ بالحسابات وسجالت منتظمة فيما يتعلق بأعماله

وأن يقوم ب عداد بيان لحساباته سنوياً.

 .2يقوم ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات المركز سنوياً

 .3يقدم المدير ميزانية المركز وتقرير المراجع العام امام المجلس

أبحاث واكت افات .21

 .9جميع األبحاث والدراسات واالكت افات واالختراعات التي ينجزها الباحثون موظفى المركز
من العاملين بالمركز أثناء تأدية أعمالهم تكون ملكاً للمركز وال يجوز ن رها

أو التصرف فيها إال بأذن مكتوب من المدير .

 .2يجوز للمجلس أن يدفع ألى من العاملين يقوم بأي بحث أو اكت اف أو
اختراف أو تحسين أو ألى خص يقوم باأي ائ مان ذلاا تحات إ اراف المركاز أو مسائوليته ،
مكافأة أو أن يخصه بأى جزء من األربا التي يتحص عليها المركز نتيجة لذلا .

 .3يجوز للمدير أن يح ر أي اجتماف لمجالس المعاهد واألقسام كما يجوز له
أن يح ر جلسات أى لجنة ت ك بموجب اللوائا ويكون له الحق الم اركة

في المداوالت والتصويت .
استعما المواد

.31

يجوز للعاملين دون حاجة إلي ترخيص أو اذن أو موافقة مما يقت يه أي قانون

وغيرها دون

آخر أن يستعملوا أو يحفظوا ألغراض العم في المباني التي ي غلها المركز أي الحاجة الي

ترخيص

وفقاً للوائا

مواد أو معدات أو تركيبات مما يكون الزماً أو مرغوباً فيه لتحقيق تلا األغراض

تحديد مسئولية

.39

علي العاملين حماية ممتلكات المركز من أى كسر أو تلف أو فقد أو سوء استعما العاملين

سرية المعلومات

.32

ال يجوز ألي من أع اء المجلس أو المعاهد المتخصصة أو األقسام أو الوحدات

سلطة إصدار

.33

أو ألي موظف تابع للمركز أن يك ف عان أي معلوماات تكاون قاد وصالت إلاي علماه بحكام عملاه
في المركز  ،وتقرر المعاهد المتخصصة أو المدير أنها سرية .

اللوائا والنظم

األساسية

يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يصدر اللوائا الالزمة لتنفيذ أحكامه

