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قرار رقم )1( ل�شنة 2011 

ب�شاأن لجنة حوكمة تقنية المعلومات واالت�شاالت بالجهات الحكومية

رئي�س اللجنة العليا لتقنية المعلومات والت�شالت:

بعد الطالع على قانـون التـ�شالت الـ�شادر بالـمر�شوم بـقانون رقـم )48( ل�شنة 2002،

وعلى المر�شوم رقم )69( ل�شنة 2007 باإن�شاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية،

الحكومة  لهيئة  تنفيذي  رئي�س  تعيين  بتجديد   2010 ل�شنة   )8( رقــم  المر�شوم  وعلى 

الإلكترونية، 

لتقنية  عليا  لجنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2005 ل�شنة   )25( رقــم  الـــوزراء  مجل�س  قــرار  وعلى 

المعلومات والت�شالت،

الإدارية  ال�شئون  ب�شاأن لئحة  ل�شنة 2008  الوزراء رقم )2(  �شئون مجل�س  وعلى قرار وزير 

لهيئة الحكومة الإلكترونية، المعدل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2010، 

والت�شالت،  المعلومات  لتقنية  العليا  للجنة  والع�شرين  ال�شابع  الجتماع  مح�شر  وعلى 

المنعقد بتاريخ 2009/10/13، 

قرر االآتي:

مادة )1(

ُتن�شاأ لجنة ُت�شمى »لجنة حوكمة تقنية المعلومات والت�شالت بالجهات الحكومية«، وُي�شار      

التنفيذي  الرئي�س  القائد،  على  محمد  ال�شيد  برئا�شة  »اللجنة«،  بـكلمة  القرار  هذا  في  اإليها 

لهيئة الحكومة الإلكترونية، وع�شوية كل من:

1- ال�شيخ �شلمان بن محمد اآل خليفة           مدير عــــام الإدارة العامـــة لتقنية المعلومات،  

            ممثـــاًل عن الجهــــاز المـــركــــزي للمعلومــــات. 

2- حمـــــيــد يــــو�شـــــــــــف رحمـــــــــــــــة           وكيـــل الــوزارة الم�شاعد للتجـــــــارة المحليــــة،

            ممثـــــاًل عن  وزارة ال�شـــناعـــة والتجــــــــــــارة.

3- اإ�شماعيل عبد النبي المـــرهـــــــون           وكيل الوزارة الم�شاعد للمـــوارد والمعلومــــات،  

            ممثــــــــــاًل  عــــــن وزارة المــــــــــالــــــيــــــــــــــــــــــة.   

4- زاهـــــر محمــــد �شعــيد العـو�شــي            وكيل الوزارة الم�شاعد للتخطيط والمعلومـات،  

            ممثــــــــــاًل عـــن وزارة الـــتربيــــــة والتعـــليـــــــم. 

5- هيــــــــام محمــــــد العـــــــو�شـــــــــي             المدير التنفـــــيذي لل�شئون المالية والإداريـــة، 

            ممــــــــثاًل عن مجلـــ�س التنمــــية القت�شــــادية.
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6- الدكتــــــــــور زكـــــــريــــا اأحمـــــــد الخـــاجــــة    مدير اإدارة المعــــــايير والجـــــودة وهند�شــــــة

               الإجراءات، ممثاًل عن هيئة الحكومية الإلكترونية.

7- الدكتور عارف عبد الرحمن العبد الكريم      م�شتـــ�شار تقنية المعلـــومــــات والت�شــــالت،  

ممثاًل عن  مكتب نائب رئي�س مجل�س الوزراء.       

8- الدكتــــــور علــــــي محمــــــــــد ال�شـــــــوفـــــي    ممثاًل عن جـــــــــامعــــــــة البحـــــــــــــــــــــــــــــرين.   

وتختار اللجنة نائبًا للرئي�س من بين اأع�شائها في اأول اجتماع لها.

مادة )2(

ويجوز  القرار،  بهذا  العمل  تاريخ  من  تبداأ  �شنوات  ثالث  اللجنة  في  الع�شوية  مدة  تكون   

تجديد هذه المدة لمدة اأخرى مماثلة.

واإذا خال مكان اأي من اأع�شاء اللجنة لأي �شبب، تر�شح اللجنة من يحل محله لتكملة باقي 

مدة ع�شويته، وي�شدر بتعيينه قرار من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والت�شالت. 

مادة )3( 

تخت�س اللجنة بما يلي:

1- و�شع معايير ال�شتخدام والتوظيف الأمثل والر�شيد لم�شاريع تقنية المعلومات والت�شالت 

من قبل الجهات الحكومية.

المعلومات والت�شالت  بتقنية  المتعلقة  للم�شاريع  المالية  والكلفة  ال�شتراتيجيات  2- مراجعة 

لتقنية  العليا  للجنة  ورفعها  ب�شاأنها  الالزمة   التقارير  واإعــداد  الحكومية،  الجهات  لدى 

المعومات والت�شالت للبت فيها.

للجهات  والت�شالت  المعلومات  تقنية  وم�شاريع  لبرامج  العمل  خطط  ومتابعة  �شبط   -3

الحكومية، والبت في البرامج والم�شاريع الطارئة والعار�شة .

للجهات  والت�شالت  المعلومات  تقنية  بم�شاريع  العالقة  ذات  والمعايير  ال�شيا�شات  و�شع   -4

الم�شاريع،  تلك  في  الدخول  من  الجهات  هذه  اأهــداف  تحقيق  يراعي  نحو  على  الحكومية 

اإيجاد  و�شمان تنفيذها بالجودة المتوافقة مع ال�شيا�شات والمعايير المعتمدة، والعمل على 

تقنية  م�شاريع  و�شبط  وتطوير  لتنظيم  المملكة  م�شتوى  على  �شاملة  وخطط  ا�شتراتيجيات 

المعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  تــقــره  مــا  حـــدود  فــي  وذلـــك  والتــ�ــشــالت،  المعلومات 

والت�شالت.

العليا لتقنية  ال�شئون المت�شلة بمجال عملها من قبل اللجنة  ُتكلف به من مهام في  5- كل ما 

المعلومات والت�شالت. 
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مادة )4(

يكون للجنة اأمين �شر يختاره رئي�س اللجنة من بين موظفي هيئة الحكومة اللكترونية. 

الجتماعات  هذه  محا�شر  وتدوين  اللجنة  اجتماعات  جــداول  اإعــداد  ال�شر  اأمين  ويتولى 

اأو  وحفظ الم�شتندات وال�شجالت الخا�شة باللجنة، ف�شاًل عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة 

رئي�شها من مهام اأخرى في مجال عمل اللجنة.

مادة )5(

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثالثة اأ�شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة اإلى ذلك، بناًء 

على دعوة من رئي�شها اأو من نائبه في حالة غياب الرئي�س.

ويجب اأن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع  جدول اأعمال الجتماع.

مادة )6(

يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها،  على اأن يكون من بينهم رئي�شها اأو 

نائبه في حالة تراأ�شه لالجتماع.

وت�شدر قرارات اللجنة باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء الحا�شرين، وعند ت�شاوي الأ�شوات، يرجح 

الجانب الذي منه رئي�س اللجنة اأو نائبه.

وللجنة اأن تدعو لح�شور اجتماعاتها من ترى ال�شتعانة بهم من اأهل الخبرة  اأو ذوي  ال�شاأن 

تلك  بتنفيذ  القائمة  ال�شركات  اأو  المعلومات  تقنية  بم�شروعات  المعنية  الحكومية  الجهات  من 

الم�شروعات،   وذلك لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، ول يكون لأي من هوؤلء �شوت معدود فيما 

تتخذه اللجنة من قرارات.

مادة )7(

ترفع اللجنة تقارير دورية ن�شف �شنوية، للجنة العليا لتقنية المعلومات والت�شالت تت�شمن 

تلك  بتذليل  الكفيلة  الحلول  وبيان  اللجنة  تواجهها  التي  والعقبات  مهام  من  اإنجازه  تم  ما 

العقبات، وكل ما يتعلق بطبيعة مهام واخت�شا�شات اللجنة.

مادة )8(

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

محمد بن مبارك اآل خليفة            

نائب رئي�س مجل�س الوزراء       

رئي�س اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�شاالت  

�شدر في:1 ذي القعدة 1432هـ

الموافـق: 29 �شــبتمـــبر 2011م


