قرار رئيس مجهىريت هصر العربيت
رقن ( )244لسنت 1991

رئيس الجميورية

بتنظين اهليئت العبهت حملى األهيت وتعلين الكببر

بعد االطالع عمى الدستور،

وعمى قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم  16لسنة 6611
وعمى قانون رقم  25لسنة 6691بشان الموازنة العامة لمدولة ،

وعمى قانون رقم  659لسنة  6696بشان المحاسبة الحكومية ،
وعمى قانون رقم  9لسنة  6666فى شان محو األمية وتعميم الكبار ،

وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة0

قــــــرر

(املبدة االوىل)

الييئة العامة لمحو األمية وتعميم الكبار المنشأه بالقانون  9لسنة  6666المشار إليو ىيئة عامة ليا

الشخصية اإلعتبارية مقرىا مدينة القاىرة وتتبع وزير التعميم .

(املبدة الثبنيت)

يشكل مجمس ادارة الييئة برئاسة رئيس مجمس الوزراء أو من ينيبو وعضوية كل من :
 -رئيس الجياز التنفيذى لمييئة 0

 مساعد وزير الدفاع ومساعد وزير الداخمية ويصدر باختيار كل منيما قرار من الوزير المختص لمدةسنتين قابمة لمتجديد 0

 ممثمين لو ازرات التربية والتعميم  ،التعميم العالى  ،شئون االزىر  ،التخطيط  ،القوى العاممة  ،الثقافة ،المالية  ،االعالم  ،الشئون االجتماعية ،االوقاف  ،االدارة المحمية ،والجياز المركزى لمتعبئة واالحصاء ،

والجياز المركزي لمتنظيم واالدارة ،وال تقل درجة كل منيم عن رئيس قطاع ويصدر باختيارىم قرار من
الوزير المختص لمدة سنتين قابمة لمتجديد 0

 ممثل لالتحاد العام لنقابات العمال يصدر باختيارة قرار من رئيس مجمس ادارة االتحاد لمدة سنتين قابمةلمتجديد .

 ستة من الميتمين بشئون التعميم ومحو االمية يصدر بتعينيم قرار من رئيس مجمس الوزراء لمدة سنتينقابمة لمتجديد بناء عمى ترشيح وزير التعميم 0

(املبدة الثبلثت)

مجمس ادارة الييئة ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونيا وتصريف امورىا ولة ان يتخذ ما يراه الزما
لتحيق اىدافيا وتنفيذ احكام قانون محو األمية وتعميم الكبارولة عمى االخص ما ياتى :

 -6وضع الموائح الداخمية والق اررات المتعمقة بالشئون المالية واالدارية والفنية دون التقيد بالقواعد
الحكومية.

 -5وضع ال موائح المتعمقة بتعين موظفى الييئة وعماليا وترقايتيم ونقميم وتحديد مرتباتيم واجورىم
ومكافأتيم.

 -1الموافقة عمى مشروع الموانو السنوية لمييئة وحساباتيا الختامية.

 -4النظر فى كل ما يرى رئيس مجمس الوزراءأو وزير التعميم عرضة من مسائل تدخل فى اختصاص
الييئة.

 -2النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالييئة ومركزىا المالي.
(املبدة الرابعت)

يتولى مجمس ادارة الييئة تمثيميا امام القضاء وفى صمتيا بالغير ويعاونة ريس الجياز التنفيذى لمييئة
فى ادارتيا وتصريف شئونيا.
(املبدة اخلبهست)

يجتمع مجمس اداره الييئة مرة عمى االقل كل شيرين او كمما أرى رئيس المجمس ضروره لذلك ،وال

يكون االجتماع صحيحاً اال بحضور أغمبية االعضاء ،وتصدر ق اررات المجمس بأغمبية اصوات االعضاء

الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذ منو الرئيس.

(املبدة السبدست)

لمجمس االدارة ان يشكل من بين اعضائة او من غيرىم من المتخصصين لجاناً فنية دائمة او مؤقتة

لبحث بعض الموضوعات التى تتدخل فى اختصاصو عمى ان تعرض نتائج اعمال ىذه المجان عمى مجمس
االدارة فى اول اجتماع لو.
(املبدة السببعت)

يكون لمجمس االدارة امانة تشكل من العاممين بالجياز التفيذى لمييئو تتولى تحرير المحاضر وثباتيا فى
سجل خاص وتبمغ ق اررات المجمس.

(املبدة الثبهنت)

يكون لمييئة موازنة خاصو تعد عمى نمط الموازنة العامة لمدولة وتبداء السنة المالية لمييئة ببداية السنة
المالية وتنتيى بانتيائيا.

ولمييئة حساب ختامى سنوى تتبع فية االحكام المقررة لمحساب ختامي لمدولة.
(املبدة التبسعت)

ينشر ىذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئبست اجلوهىريت فى  11ربيع االخر سنت  1214ه

املىافق  11أكتىبر لسنت  1991م

(حسنى مب ـ ـ ـ ـ ـ ـارك)

