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قرار رقم )4( ل�صنة 2015
باإعادة ت�صكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والت�صالت وتحديد اخت�صا�صاتها

رئي�س مجل�س الوزراء: 
بعد الطالع على القرار رقم )25( ل�شنة 2005 باإن�شاء وت�شكيل جلنة عليا لتقنية املعلومات 

والت�شالت، 
وعلى القرار رقم )59( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت، 

وبناًء على عر�س �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعاد ت�شكيل اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت برئا�شة �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 
اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وع�شوية كل من:  

1- �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة                   نائب رئي�س مجل�س الوزراء 
2- معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة             نائب رئي�س مجل�س الوزراء 

3- معالي الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة       وزير الداخلية 
4- معالي ال�شيخ اأحمد بن محمد اآل خليفة              وزير المالية

5- �شعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي                وزير التربية والتعليم 
6- �شعادة الدكتور عبدالح�شين بن علي ميرزا         وزير الطاقة 

7- معالي ال�شيخ اأحمد بن عطية اهلل اآل خليفة         وزير المتابعة بالديوان الملكي
8- �شعادة ال�شيد ع�شام بن عبداهلل خلف               وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني

9- �شعادة ال�شيد كمال بن اأحمد محمد                   وزير الموا�شالت والت�شالت 
10- �شعادة ال�شيدة فائقة بنت �شعيد ال�شالح          وزيرة التنمية الجتماعية 

11- �شعادة ال�شيد زايد بن را�شد الزياني                وزير ال�شناعة والتجارة 

املادة الثانية
تهدف اللجنة اإلى حتقيق ما يلي : 

1- تنفيذ التوجيهات الخا�شة بتطبيق وتكري�س عمل الحكومة الإلكترونية. 
تقنية  حقل  لتطوير  المملكة  م�شتوى  على  �شاملة  وخطط  ا�شتراتيجيات  وجــود  �شمان   -2

المعلومات. 
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لمنع  المعلومات  تقنية  مجال  في  العاملة  والخا�شة  العامة  الموؤ�ش�شات  كافة  بين  التن�شيق   -3
الزدواجية والتعار�س بينها. 

4- مواكبة التطور العالمي في حقل تقنية المعلومات على الم�شتوى الحكومي . 
5- تذليل العقبات التي تعتر�س مجال تطوير تقنية المعلومات في القطاع الحكومي والعمل على 

�شرعة حلها. 
6- الح�شول على دعم كافة الموؤ�ش�شات العامة والخا�شة لتنفيذ الخطط وال�شتراتيجيات . 

الإلكترونية  الحكومة  لتطبيق  المعدة  والخطط  ال�شتراتيجيات  تحقيق  نحو  الجهود  توحيد   -7
وتعميم ا�شتخدامها بين الوزارات والأجهزة الحكومية. 

املادة الثالثة
للجنة يف �شبيل حتقيق اأهدافها اأن تقوم مبا يلي: 

خالل  الإلكترونية  الحكومة  تطبيق  تكفل  التي  والبرامج  والخطط  ال�شتراتيجيات  و�شع   -1
الفترة التي حددها مجل�س الوزراء الموقر في برنامج العمل الحكومي الذي عر�شه �شموه 

على المجل�س الوطني في 6 يناير 2015.  
2- التو�شية ب�شن الت�شريعات الالزمة ل�شرعة التحول للمجتمع الإلكتروني. 

الخطط  لتنفيذ  المطلوبة  الــمــوارد  على  للح�شول  والخا�شة  الحكومية  الجهات  دعــم   -3
والإ�شتراتيجية التي ت�شاعد على تحقيق الأهداف. 

4- تمثيل المملكة في الفعاليات الإقليمية والعالمية وتقديم التقارير والدرا�شات التي تبين مدى 
التطور الحا�شل في هذا المجال. 

5- الإطالع على تجارب الدول المتقدمة واإعداد التقارير والدرا�شات لتلك التجارب واقتراح 
اأف�شل الو�شائل لتطوير تجربة المملكة. 

املادة الرابعة
يجوز للجنة اأن ت�شكل جلنة فرعية اأو اأكرث من بني اأع�شائها اأو من غريهم لدرا�شة ما ترى 
اإحالته اإليها من مو�شوعات ، وترفع اللجنة الفرعية تقاريرها اإلى اللجنة للنظر وتقرير ما تراه 

ب�شاأنها. 

املادة اخلام�صة
ترفع اللجنة تقارير دورية اإلى جمل�س الوزراء ب�شاأن امل�شاريع املنفذة والعقبات التي تعرت�س 

هذه امل�شاريع ، مع تقدمي احللول املنا�شبة لتذليل هذه العقبات. 
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املادة ال�صاد�صة
، وت�شم في ع�شويتها ممثلين عن  اأعمالها  اللجنة في مبا�شرة  ت�شكل لجنة فنية تتولى معاونة 

القطاعين الحكومي والخا�س وذلك على النحو الآتي: 
1- الجهاز المركزي للمعلومات. 

2- وزارة الموا�شالت والت�شالت. 
3- وزارة التربية والتعليم. 

4- وزارة �شئون الإعالم. 
5- وزارة ال�شحة. 

6- وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني . 
7- وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف . 

8- م�شرف البحرين المركزي. 
9- وزارة ال�شناعة والتجارة. 

10- جامعة البحرين. 
11- بدالة انترنت البحرين. 

12- غرفة تجارة و�شناعة البحرين. 
13- �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية. 

14- جمعية البحرين لتقنية المعلومات. 
15- جمعية ال�شحفيين البحرينية. 

16- خبير محايد من ذوي الخت�شا�س. 
اأن يكونوا حا�صلني على موؤهل عال يف جمال تقنية املعلومات  وي�صرتط يف جميع الأع�صاء 
و�شناعة  جتارة  وغرفة  البحرينية  ال�شحفيني  وجمعية  الإعالم  �شئون  وزارة  ممثلي  عدا  فيما 

البحرين فيكتفى ب�شاأنهم اأن يكونوا حا�شلني على موؤهل عال يف جمال تخ�ش�شهم. 

املادة ال�صابعة 
تكون للجنة واللجنة الفنية لئحة داخلية ت�شدر بقرار من رئي�س اللجنة ، ويجب اأن تت�شمن 
هذه الالئحة الأحكام اخلا�شة بتنظيم اجتماعات كل جلنة و�شري العمل فيهما ، وكيفية اإعداد 

التقارير واإ�شدار التو�شيات.
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املادة الثامنة
يكون للجنة مقرر يعينه الأمني العام ملجل�س الوزراء من بني موظفي الأمانة العامة ملجل�س 
الوزراء. ويخت�س املقرر باأعمال اأمانة �شر اللجنة مبا فيها حترير حما�شر الجتماعات ويثبت 
املناق�شات  وملخ�س  باحل�شور  املكلفني  الدولة  وموظفي  واخلرباء  اللجنة  اأع�شاء  ح�شور  فيها 

والتو�شيات التي تو�شلت اإليها اللجنة . وتوقع حما�شر الجتماعات من قبل رئي�س اللجنة. 

املادة التا�صعة
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 

املادة العا�صرة
على نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات والت�شالت تنفيذ هذا 

القرار ، وُيعمل به من تاريخ �شدوره ، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. 

         رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �صلمان اآل خليفة

�شدر بتـاريـــــــخ: 24 ربيع الأول 1436 هــ
المــــــــوافــــــــــــق: 15 ينــــــــايـــــــر 2015م


