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الفصل االول :السند القانونى وأهداف المستشفى البيطرى التعليمى:
المادة ()2
المستشفى البيطرى بكليةالطب البيطرى – جامعة بنها هى مستشفى تعليمى تخدم فى المقام
االول االغراض التعليمية وتتبع الكلية فى جميع الشئون المالية واالدارية والفنية طبقا للمادة 312
من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

المادة ( –)3السند القانونى:
تنظم أحكام هذه الالئحة التصرفات المالية واالدارية للمستشفى البيطرى بكلية الطب
البيطرى – جامعة بنها -بـاعتبارها مستشفى تعليمى ،حيث وافق المجلس االعلى للجامعات بجلسته
رقم  232بتاريخ  0991/3/32على المقترح المقدم من جامعة الزقازيق ببنشاء مستشفى بكلية
الطب البيطرى بمشتهر جامعة الزقازيق  /فرع بنها  ،وفى ضوء المادة  312من الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات والصادرة بالقرار الجمهورى رقم  219لسنة  ،0922كماوافق السيد االستاذ
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الدكتور /رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة فى قراره رقم  356بتاريخ 0990 / 2 / 02
على الهيكل التنظيمى الخاص بالمستشفى بكلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة الزقازيق  /فرع بنها.

المادة ( – )4أهداف المستشفى البيطرى التعليمى:
يهدف المستشفى البيطرى التعليمى فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة الى معاونة الكلية
فى أداء رسالتها التعليمية واظهار دور الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة من خالل:
 .0توفير الجانب التعليمى والتطبيقى والعملى لطلبة الكلية ،طالب الدراسات العليا ،وأعضاء
هيئة التدريس بما يتم مباشرته من حاالت مرضية.
 .3عالج الحيوانات والدواجن من كافة االمراض واجراء العمليات الجراحية لهم اذا لزم االمر.
 .2اجراء التحصينات الالزمة للوقاية من االمراض الوبائية التى تصيب الثروة الحيوانية
والداجنة.
 .4توفير العالج الالزم للحيوانات وذلك بالمجان أو بمقابل مادى حسب مايراه مجلس االدارة فى
سياسته لتحقيق ذلك.
 .5القيام بالخدمات البيطرية الالزمة للحيوانات والدواجن فى قرى ومراكز المحافظة من خالل
القوافل العالجية.
 .6المشاركة فى الحمالت القومية للقضاء على االمراض الوبائية التى تفتك بالثروة الحيوانية
والداجنة.
 .2توعية الفالحين ومربى الحيوانات والدواجن وتزويدهم باالرشادات البيطرية الالزمة للحفاظ
على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة انتاجها.
 .2تزويد االطباء البيطريين العاملين فى الحقل البيطرى بالنشرات العلمية الدورية وتدريبهم على
استخدام التقنيات واالساليب العلمية الحديثة.
 .9اجراء البحوث العلمية الهادفة الى حل المشكالت الواقعية التى تواجهها الثروة الحيوانية أو
الداجنة وتطوير أو خلق اساليب جديدة تإدى الى وفرة االنتاج وتعددة وتحسينة.
 .01المساهمة فى البرامج التنموية للمحافظة والتى تستهدف رفع الكفاءة االنتاجية للحيوان
الزراعى وكذلك المشاريع التى تقوم بها الكلية  /الجامعة وتدخل فى مجال اختصاصتهم.
 .00عقد دورات تدريبية و عمل ندوات ارشادية لصغار المربين ،أصحاب التجمعات الحيوانية،
االطباء البيطريين  ،والخريجين.
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 .03اعداد قاعدة بيانات لالمراض المعدية والوبائية التى تصيب الثروة الحيوانية والداجنة
بالمحافظة.
 .02اصدار مجلة علمية للمستشفى ومنشورات دورية للتعريف بانشطتها.

الفصل الثانى :تشكيل واختصاصات مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى:
المادة ( - )5تشكيل مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى:
يشكل مجلس ادارة المستشفى بقرار من السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السيد االستاذ الدكتور /عميد كلية الطب البيطرى وموافقة
مجلس الكلية وذلك على النحو التالى:
رئيس مجلس االدارة
 ا.د عميد الكلية
نائب رئيس مجلس االدارة
 ا.د .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
عضوا (عضو هيئة تدريس)
 ا.د .مدير المستشفى
عضوا (عضو هيئة تدريس)
 ا.د .نائب مدير المستشفى
أعضاء
 إثنين من.زمالء واستشارى المستشفى بالتناوب حسب االقدمية
 oيكون السيد ا.د .مدير المستشفى أمين سر المجلس.
 oلمجلس االدارة أن يضم الى عضويته من يرى من الخارج أو الداخل من ذوى الخبرة
الفنية ،مع االلتزام بؤحكام المادة  200من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالجامعات
رقم  49لسنة .0923

المادة (-)6اختصاصات مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى:
مجلس ادارة المستشفى هو السلطة المهيمنة على كافة شئون المستشفى والمسئولة عن
تصريف امورها الفنية والمالية واالدارية و وضع السياسة التى تحقق أهدافها فى ضوء القوانين
واللوائح المنظمة لذلك .وله فى سبيل ذلك ما يلى:
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 -0ا إلشراف على االعمال التى يإديها المستشفى وعلى حسن سير العمل واعتماد الوسائل
التى تساعد على زيادة كفاءة العمل به.
 -3اقرار النظام الداخلى للعمل فى المستشفى وتحديد االختصاصات والتوصيف العام
لوجهات العمل بالمستشفى.
 -2ا عداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى الخاص بالمستشفى قبل عرضة على
الجهات المختصة.
 -4النظر فى التقارير الدورية السنوية التى تقدم عن سير العمل واتخاذ القرارات بشؤنها.
 -5اعداد تقرير سنوى عن نشاط المستشفى.
 -6وضع القواعد المنظمة لصرف االجور والحوافز والمكافآت للعاملين والمشرفين
بالمستشفى فى ضوء مواردها مع االلتزام بؤحكام القانون رقم  49لسنة  0923بشؤن
تنظيم العمل بالجامعات والئحتة التنفيذية وتعديالته بالنسبة للعاملين من أعضاء هيئة
التدريس .أما بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التريس يراعى االلتزام بالمواد
 50 ،51 ،43من القانون  42لسنة  0922بشؤن العاملين المدنيين بالدولة والئحتة
التنفيذية وتعديالته وكذلك جدول االجور المرافق له وكذلك قرارات وزير الدولة للتنمية
االدارية أرقام  ،34 ،32و  35لعام .0992
 -2النظر فى كل ما يرى رئيس الجامعة أو رئيس مجلس االدارة عرضة عليه من مسائل
تدخل فى اختصاصة واتخاذ ما يراه بشؤنها من قرارات.
 -2الموافقة على اختيار الخبراء والعمالة المإقتة مع مراعاة قرارى وزير التنمية االدارية
رقم  35 ،34لسنة 0992م.
 -9الموافقة على عقد الندوات وورش العمل والمإتمرات بالتعاون مع الجهات االخرى
(المحلية ،االقليمية والدولية) طبقا لمقتضيات االمور.
 -01وضع القواعد المالية لمحاسبة العمالء وفقا ً لما جاء بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
العمل بالجامعات لسنة .0923
 -00اقتراح قبول المنح واالهبات والتبرعات التى ترد للمستشفى مع مراعاة ما تقضى
به القوانين والقواعد المنظمة لذلك ،ثم عرضها على مجلس الجامعة مع مراعاة سلطات
القبول.
 -03الموافقة على من يمثل المستشفى فى المإتمرات والندوات واالجتماعات العلمية
والقيام بالزيارات العلمية بالداخل والخارج.

الفصل الثالث :سلطات وإختصاصات المسئولين بالمستشفى البيطرى التعليمى:
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المادة (-)7سلطات واختصاصات رئيس مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى:
(:)2-7رئيس مجلس اإلدارة هو المختص باالشراف العام على المستشفى بما يحقق أهدافها فى
ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
(:)3-7اختصاصات رئيس مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى:
 .0دعوة المجلس لإلنعقاد ورئاسة جلساته ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 .3متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف المستشفى.
 .2تمثيل مجلس اإلدارة قانونا ُ أمام الغير ومخاطبة الجهات الخارجية ومختلف الوحدات داخل
الجامعة فيما يتعلق بشئون المستشفى.
 .4اقتراح التنظيم الداخلى ونظام العمل بالمستشفى وعرضة على مجلس اإلدارة إلقراره.
 .5اعتماد صرف المكافؤت والحوافز عن األعمال التى تإدى بالمستشفى طبقا ً لما يضعه
مجلس اإلدارة من قواعد.
 .6اعتماد العقود المتعلقة بتعامل المستشفى مع الغير فى حدود القواعد التى يضعها مجلس
االدارة.
 .2تعيين العمال المإقتين لالعمال التى يحتاجها المستشفى وتحديد مكافؤتهم.
 .2اعداد المقايسات السنوية إلدوات ومستلزمات الإلنتاج واألجهزة والمهمات وغيرها مما
يلزم المستشفى للقيام بواجباته.
 .9مناقشة التقارير الدورية عن خدمات المستشفى ونتائجها وعرضها على مجلس االدارة
ومتابعة تنفيذها وما يصدر عن عن المجلس قرارات وتوصيات بشؤنها.
 .01تفويض نائب رئيس مجلس االدارة ،مدير المستشفى ،ونائب مدير المستشفى فيما يراه من
اختصاصات.
 .00توقيع الجزاءات فى الحدود المقررة قانونياً.
 .03اعتماد صرف أو تسوية مبالغ نقدية فى حدود ال تزيد على  3111جنية (ألفى جنيه) سنويا ُ
على أن يقرها مجلس اإلدارة.
 .02أى اختصاصات اخرى يفوضة فيها مجلس االدارة مع مراعاة أحكام القرار الجمهورى رقم
 43لسنة  0962بشؤن التفويض فى اإلختصاصات.

المادة (-)7سلطات واختصاصات نائب رئيس مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى:
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( :)2-7يتولى السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منصب نائب
رئيس مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى.
(:)3-7اختصاصات نائب رئيس مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى:
 -0يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة سلطات رئيس مجلس االدارة فى حالة غيابه أو سفره أو
وجود مانع يعوقه عن أداء عمله ،كذلك فيما يفوضه فيه رئيس مجلس اإلدارة من
اختصاصات.
 -3ترشيح مدير المستشفى من بين السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى مجال
المستشفى.

المادة ( -)8سلطات واختصاصات مديرالمستشفى البيطرى التعليمى:
( :)2-8يتم اختيار مديرالمستشفى من بين السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى مجال
المستشفى بناءاً على ترشيح السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
(نائب رئيس مجلس اإلدارة) وقرار من السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية (رئيس مجلس اإلدارة)،
واعتماد السيداالستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد ويكون له من االختصا صات التالية ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة
لذلك.

( :)3-8اختصاصات مديرالمستشفى البيطرى التعليمى:
-0
-3
-2
-4
-5
-6
-2
-2
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اإلشراف على سير العمل اداريا ومالياً ،وهو الرئيس المباشر لجميع العاملين بالمستشفى.
اإلشراف على تنفيذ االنشطة والقرارات التى يقررها مجلس اإلدارة بما يحقق كفاءة األداء.
اقتراح صرف المكافؤت والحوافز للعاملين بالمستشفى.
اقتراح شغل الوظائف التى يحتاجها المستشفى.
اإلشراف على ا عداد التقارير الدورية عن نشاط المستشفى وتقديمها الى مجلس اإلدارة.
مراجعة الحسابات الختامية والمركز المالى قبل العرض على الجهات المختصة.
ا قتراح أنشطة جديدة بما يحقق أهداف المستشفى ويزيد من مواردها.
اعتماد مستندات الصرف مع ا عتماد السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية ورئيس مجلس
اإلدارة.
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 -9ا قتراح االشتراك فى المإتمرات العلمية أو أى نشاط يخدم المستشفى والعرض على مجلس
اإلدارة.
 -01اإلتصال بالهيئات ذات العالقة بنشاط المستشفى وبحث مجاالت التعاون المشترك وتسويق
النشاط وتنمية مجاالته.
 -00اإلشراف على انشاء قاعدة بيانات للمستشفى والتى تمكن من استخراج أى بيانات أو جداول
أو احصائيات تبين مدى التقدم فى أنشطة المستشفى وتحقيق الجدوى منها والتى تساعد مجلس
اإلدراة فى رسم الخطط المستقبلية وتقييم عمل المستشفى.
 -03اإلشراف على اعداد خطة االنشطة ومشروع الموازنة التخطيطية للمستشفى فى االعوام
التالية وعرضة على مجلس اإلدارة.
 -02ا برام العقود المتعلقة بتعامل المستشفى مع الغير فى حدود القواعد التى يضعها مجلس
اإلدارة.
 -04دراسة المشاريع المقدمة للمستشفى قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
 -05اعتماد صرف أو تسوية مبالغ نقدية فى حدود  011جنية (مائة جنيه) وال تزيد على 0111
(الف جنيه) سنويا ُ على أن يقرها مجلس اإلدارة.
 -06اإلشراف على أعمال الشئون اإلدراية والمالية بالمستشفى.
 -02التصريح باألجازات اإلعتيادية والعارضة فى الحدود المقررة قانوناً.
 -02ممارسة اإلختصاصات التى يفوضة فيها رئيس مجلس اإلدارة.

المادة (-)9سلطات واختصاصات نائب مديرالمستشفى البيطرى التعليمى:
( :)2-9يتم اختيار نائب مديرالمستشفى من بين السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى
مجال المستشفى بناءاً على ترشيح السيد االستاذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة (نائب رئيس مجلس اإلدارة) وقرار من السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية (رئيس مجلس
اإلدارة ) ،واعتماد السيداالستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويكون له من االختصصات التالية ضوء القوانين واللوائح
والقرارات المنظمة لذلك.
( :)3-9اختصاصات نائب مديرالمستشفى البيطرى التعليمى:
يتولى نائب مديرالمستشفى سلطات مديرالمستشفى فى حالة غيابه أو سفره أو وجود مانع
يعوقه عن أداء عمله ،كذلك فيما يفوضه فيه رئيس مجلس اإلدارة من اختصاصات.
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المادة ( :)21المسئول المالى واإلدارى بالمستشفى:
( :)2-21يعين مسئول مالى وادارى للمستشفى بناء على ترشيح السيد مدير المستشفى لإلشراف
على االعمال المالية واإلدارية للمستشفى ،ويكون له االختصاصات التالية.

(:)3-21اختصاصات المسئول المالى بالمستشفى البيطرى التعليمى:
-0
-3
-2
-4

االشراف على الدفاتر والسجالت الالزمة لتحقيق الرقابة الداخلية على الصرف واصول
المستشفى.
التؤكد من سالمة وصحة اجراءات الصرف.
حفظ المستندات المإيدة لعمليات الصرف والتحصيل.
ا عداد التقارير المالية الدورية عن الوضع المالى للمستشفى كل ثالث شهور وعرضها على
السيد مدير المستشفى.

(:)4-22اختصاصات المسئول اإلدارى بالمستشفى البيطرى التعليمى:
-0
-3
-2
-4
-5
-6
-2

االشراف على العاملين بالمستشفى البيطرى وتنظيم االعمال بينهم.
مراجعة االعمال االدارية والمالية واعداد المذكرات الالزمة للموضوعات المعروضة.
االشراف على امساك السجالت والملفات الالزمة العمال االدارة.
متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والتنظيم والتعليمات المعمول بها فى مجال عمله.
االشراف على اعداد البيانات االحصائية الالزمة.
التؤكد من سالمة القيد بالدفاتر والسجالت ويراجع اجراءات حفظ المستندات ويتاكد من
سالمتها.
التؤكد من صرف تذاكرالعالج لجميع الحاالت .

الفصل الرابع :القواعد العامة للمستشفى البيطرى التعليمى:
المادة (-)22اجتماع مجلس اإلدارة:
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-

-

يجتمع مجلس ادارة المستشفى مرة واحدة على االقل كل شهر وبحد أدنى مرة واحدة
كل ثالثة أشهر بناء على دعوة من رئيس مجلس االدارة أو نائبة فى حالة غيابة أو
بطلب أكثر من نصف أعضاء المجلس .وتكون ا جتماعاته صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه.
تصدر قررات مجلس ادارة المستشفى البيطرى التعليمى بؤغلبية أصوات الحاضرين.
فبذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس اإلدارة.
يتم تدوين محاضر جلسات ويوقع عليها كالُ من مدير المستشفى (أمين سر المجلس)،
ورئيس مجلس اإلدارة.
تبلغ قرارت اجتماع مجلس ادارة المستشفى الى السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفعها الى السيد االستاذ الدكتور رئيس
الجامعة خالل ثمانية ايام على االكثر من صدورها واعتمادها .وتعتبر نافذة اذا لم يتم
اإلعتراض عليها خالل اسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاه الى مكتب سيادته.

المادة ( -)23مقابل حضور جلسات اجتماع مجلس اإلدارة:
يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور جلسات قيمته تساوى بدل حضور اللجان
النبثقة من مجلس الكلية بحد أقصى مرة واحدة شهريا ً مهما تعددت الجلسات ووفقا ً للقرار
الجمهورى رقم  200لسنة  0994م بتعديل بعض أحكام الإلئحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل
بالجامعات رقم  49لسنة 0923م ،وكذلك ما ورد بالقرار الجمهورى رقم  20لسنة 0965م بشؤن
مكافؤة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان.

المادة ( - )24التفتيش والرقابة على أعمال المستشفى:
تخضع أعمال المستشفى لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة اإلجهزة
الرقابية اآل خرى وعلى القائمين بالعمل بها تقديم كافة المستندات والبيانات التى تطلبها األجهزة.

الفصل الخامس :الماليات:
المادة (-)25الموازنة:
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تخصص للمستشفى البيطرى التعليمى موازنة مستقلة تمثل أحد أقسام موازنة الجامعة
التابعة للموازنة العامة للدولة وذلك لتحقيق أهداف السابق ذكرها.

المادة (-)26الموارد:
تتكون موارد المستشفى البيطرى التعليمى من:
-0
-3
-2
-4
-5

مقابل الكشف على الحيوانات والدواجن والعمليات الجراحية ،واإلستشارات التى تإديها
للغير.
حصيلة بيع األدوية والعالجات المختلفة ومقابل التحاليل.
المساهمات التى تخصصها الجامعة من الموازنة العامة للدولة.
التبرعات ،الهبات ،واإلعانات التى يقبلها مجلس اإلدارة.
أى موارد أخرى يقبلها مجلس اإلدارة وبموافقة مجلس الكلية.

المادة (– )27أوجه اإلنفاق:
 شراء االدوية الالزمة للصيدلية شراء االدوات والتجهيزات الالزمة للعيادات فى حدود الميزانية المتاحة شراء الكيماويات الالزمة لتشغيل المعمل فى حدود الميزانية المتاحةالمادة (–)27الضرائب والدمغة:
تخضع جميع مصروفات المستشفى للضرائب ورسوم الدمغة بؤنواعها طبقا ً للقوانين
الصادرة فى هذا الشؤن.
المادة (:)28
يلتزم المستشفى بؤن يورد لحساب صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة النسبة
المقررة من مجلس الجامعة لدعم الصندوق.
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المادة ( –)29تسعير الخدمات واإلعمال واإلستشارات وتوزيع العائد:
( )2-29أسماء الجهات وتسعيرة الخدمات التى تإدى له :
رئـــــاســـــة الجـــامعة:
الجهات التابعة للجامعة:
الجهــــــــــات االخرى:

يتم اداء الخدمات بسعر التكلفة الفعلية وهى تشمل قيمة الخامات
ومستلزمات التشغيل واجور العمال المإقتين.
يتم محاسبتها على أساس قيمة الخامات و ومستلزمات التشغيل
واجور العمال المإقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس اإلدارة بحيث
التزيد عن  %05من مجموع العناصر السابقة.
تـئ دى الخدمات واألعمال للغير على أساس التكلفة اإلقتصادية.

( )3-29توزيع مقابل الخدمات واألعمال المـئداه للغير:
تخصص نسبة  %21للخامات ومستلزمات التشغيل والمكافؤت لكل على حالة على حدة.
على اال تقل نسبة الخامات ومستلزمات التشغيل عن  .%21ويجوز
تخصيص هذه النسبة بالكامل للمكافؤت فى حالة تقديم استشارات أو
نقل معارف أو عقد دورات تدريبية متعلقة بنشاط المستشفى على تعتمد
من الجهة المختصة.
تخصص نسبة  %05إلستخدامها فى اإلحالل والتجديد أو تدعيم اإلمكانيات البشرية والفنية
للمستشفى على أن تعتمد من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه.
تخصص نسبة  %5الى اإليرادات بالموازنة العامة للدولة على أن تقوم الجامعة بتوريدها
الى وزراة المالية.
( )4-29يجوز تعديل أسعار الخدمات التى تقدمها المستشفى طبقا ً إلسعار السوق وبما يتناسب مع
الخدمات المقدمة وذلك بقرار من مجلس ادارة المستشفى ويعتمد من السيد االستاذ الدكتور /رئيس
الجامعة.
المادة ( –)31الدفتر ،النماذج وقسائم التحصيل:
( :)2-31يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النماذج  22ع.ح أو النماذج التى توافق
عليها وزراة المالية فى المحصالت النقدية مع مراعاة التعليمات المالية والمخزنية فى هذا
الخصوص.
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( )3-31يتم استخدام كافة الدفاتر والنماذج المقررة للنظام المحاسبى الحكومى ،كما يجوز
امساك سجالت اضافية مساعدة أو احصائية إلحكام الرقابة والضبط على اإليرادات والمصروفات
واعداد المقايسات ونماذج التشغيل لمعرفة التكاليف المختلفة الخاصة بالمستشفى.
( )4-31يتولى المسئول المالى بالمستشفى البيطرىالتعليمى بؤعمال الحسابات الشهرية واعداد
البيانات والتقارير المالية الدورية عن الوضع المالى لل مستشفى كل ثالث شهور والحساب الختامى
تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة وفقا ً للمواعيد و للقواعد المحددة من قبل وزارة المالية.
المادة ( - )32الحساب الختامى:
( :)2-32يتولى المسئول المالى اعداد المركز المالى للمستشفى شهريا ً وكل ثالثة أشهر
ويعرض على مجلس اإلدارة لمناقشتة وابداء الرأى فيه.
(:)3-32يتولى المسئول المالى اعداد الحساب الختامى فى نهاية كل سنة مالية ويعرض
على مجلس اإلدارة تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة للموافقة عليه .على أن يتضمن الحساب
الختامى للجامعة الحساب الختامى للمستشفى البيطرى التعليمى مع اإللتزام بالمواعيد و للقواعد
المحددة من قبل وزارة المالية.
المادة ( - )33المكافات والحوافز:
 -0يتم تحديد المكافآ ت التى تصرف عن البرامج التدريبية للمشاركين فيها وغيرهم من العاملين
بالمستشفى بعد موافقة السيد نائب رئيس المجلس واعتماد رئيس مجلس اإلدارة.
 -3تحديد مهام  ،مسئولية ،ومكافآت المشرفين على البرامج التدريبية واعداد المادة العلمية بناءاً
على اقتراح مدير المستشفى وموافقة السيد نائب رئيس المجلس واعتماد رئيس مجلس
اإلدارة.
 -2يوزع اإليراد الصافى للدراسات اإلستشارية كما يلى:
لفريق الدراسة وتوزع طبقا ً لإلنجاز الفعلى لكل عضو فى الفريق
تخصص نسبة %61
بناءاً على اقتراح مدير المستشفى وموافقة السيد نائب رئيس
المجلس واعتماد رئيس مجلس اإلدارة.
تحت حساب الترويج وتصرف لمن جاءت العملية عن طريقهم
تخصص نسبة %01
ً
(طريقه) وتصرف بناءا على اقتراح مدير المستشفى وموافقة
السيد نائب رئيس المجلس واعتماد رئيس مجلس اإلدارة.
لحساب صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.
تخصص نسبة %31
كمكافؤت لمجلس اإلدارة والعاملين ومواجهة المصاريف
تخصص نسبة %01
اإلدارية.
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 -4يمنح أعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور جلسات قيمته ( 35خمسة وعشرون) جنيها ً ال
غير بحد أقصى مرة واحدة شهريا ً مهما تعددت الجلسات ووفقاً للقرار الجمهورى رقم 200
لسنة  0994م بتعديل بعض أحكام الإلئحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49
لسنة 0923م ،وكذلك ما ورد بالقرار الجمهورى رقم  20لسنة 0965م بشؤن مكافؤة
عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان.
 -5ال يسند الى السادة أعضاء مجلس اإلدارة أية أعمال تدخل فى مجال عمل المركز اال بناء
على موافقة ا.د .نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعتماد ا.د .رئيس
الجامعة.

الفصل السادس :القوانين الحاكمة:













القانون رقم  59لسنة 2973م لتنظيم الجامعات والئحتة التنفيذية وتعديالته:
القانون رقم  64لسنة  2974م بشأن الموازنة العامة للدولة والئحتة التنفيذية وتعديالته:
القانون رقم  71لسنة 2974م بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية:
القانون رقم  57لسنة  2978م بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والئحتة التنفيذية:
القانون رقم  222لسنة 2981م بشأن ضريبة الدمغة والئحتة التنفيذية:
القانون رقم  237لسنة 2982م بشأن المحاسبة الحكومية والئحتة التنفيذية:
القانون رقم  267لسنة 2982م بشأن الضرائب على الدخل والئحتة التنفيذية:
القانون رقم  22لسنة 2992م بشأن الضرائب على المبيعات والئحتة التنفيذية:
القرار الجمهورى رقم  52لسنة 2968م بشأن بدل السفر ومصاريف اإلنتقال.
الكتاب الدورى رقم  26لسنة 2987م بشأن الدليل اإلسترشادى للتدريب
قرار وزير التنمية اإلدارية رقم  35لسنة 2997م
قرار وزير التنمية اإلدارية رقم  36لسنة 2997م

المادة ( - )34سريان الالئحة:
تسرى أحكام هذه الالئحة من تاريخ موافقة السلطة المختصة عليها ،و اليجوزاجراء أى تعديل
عليها اال بموافقة الجهات المختصة.
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