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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 31(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات  وزارة 
  االتصاالت  واملعلوماتية وتنظيم جهازها اإلداري 

  وتقرير بعض األحكام
 

  .االطالع على اإلعالن الدستوريبعد  -
 .وعلى بيان إعالن تأسيس الس الوطين االنتقايل املؤقت -
 .وعلى قانون النظام املايل للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وتعديالا -
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12(وعلى القانون رقم     -

 .يةالعمل والئحته التنفيذ
 . ميالدي، بشأن االتصاالت2010لسنة ) 22(وعلى القانون رقم  -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 اعتماد احلكومة االنتقالية 
 مـيالدي،  2006لـسنة  ) 293( رقم  "سابقاً"وعلى قرار اللجنة  الشعبية العامة        -

 .االتبإنشاء اهليئة العامة لالتص
املـؤرخ  ) 17/2.1.1(وعلى كتـاب وزيـر االتـصاالت واملعلوماتيـة رقـم            -

 . ميالدي22/12/2011املؤرخ ) 23(ميالدي، وكتابه رقم 07/12/2011
 . ميالدي2012قرره جملس الوزراء باجتماعه العادي الثالث لسنة  وعلى ما -
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1 

 واملعلوماتية ويتم تنظـيم جهازهـا        االتصاالت ةيعتمد اهليكل التنظيمي لوزار     
اإلداري وفقاً ألحكام هذا القرار، وتتوىل الوزارة ممارسة االختصاصات املنـصوص           

 ميالدي، بشأن االتصاالت املـشار إليـه        2010لسنة  ) 22(عليها يف القانون رقم     
  .والتشريعات النافذة 

2 

ير االتصاالت واملعلوماتيـة  يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وز     
  .خيالف أحكام هذا القرار وذلك مبا ال

3 

رقـم  " سابقا"حتل اهليئة العامة لالتصاالت املنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة            
  . ميالدي املشار إليه، وتغل يدها على مزاولة أي نشاط2006لسنة ) 293(

 املنحلة والعـاملني فيهـا إىل       تؤول أصول وموجودات وأرصدة اهليئة    ) 4(مادة  
وزارة االتصاالت واملعلوماتية، وحتل الوزارة حمل اهليئة فيما هلا من حقوق وما عليها             

  .من التزامات
5 

تتوىل وزارة االتصاالت واملعلوماتية مهام اإلشراف واملتابعة حبسب األحـوال            
باللوائح املوجودة باهليئة   على اجلهات اليت كانت تشرف عليها اهليئة ويستمر العمل          

مبا ال خيالف أحكام هذا القرار على أن تتوىل الوزارة عرض مـا يتطلـب إلجـراء           
  .التعديالت أو املقترحات الالزمة لذلك 
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6 

تشكل بقرارات من وزير االتصاالت واملعلوماتية جلنة أو أكثر لتنفيذ أحكـام              
  .هذا القرار

  
7 

ر من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفه، وعلى اجلهـات           يعمل ذا القرا    
  .واملعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
  

 

   . هجري1433/ربيع األول /13صدر يف 
  . ميالدي05/02/2012املوافق 


