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 مر�شوم رقم )57( ل�شنة 2016
ب�ش�أن تبعية وتنظيم هيئة المعلوم�ت والحكومة الإلكترونية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2007 باإن�شاء وتنظيم هيئة احلكومة الإلكرتونية، املعدَّ

رقم )71( ل�شنة 2012،
للمعلومات  املركزي  اجلهاز  وتنظيم  ت�شمية  باإعادة   2015 ل�شنة   )13( رقم  املر�شوم  وعلى 

والت�شالت،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمن� ب�لآتي:
امل�دة الأولى

تتبع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية املن�َشاأَة مبوجب املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 ، وزير 
الداخلية.

امل�دة الث�نية
م هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية على النحو الآتي: ُتنظَّ

الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلوم�ت واحلكومة الإلكرتونية )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:
اأوًل: اإدارة الت�ش�ل والت�شويق.

ث�ني�ً: اإدارة املوارد الب�شرية وامل�لية.
ث�لث�ً: اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي وامل�ش�ريع.

رابع�ً: ن�ئب الرئي�س التنفيذي للعملي�ت واحلوكمة )بدرجة وكيل م�ش�عد(، وتتبعه:
1- اإدارة العمليات.

2- اإدارة دعم و�شيانة النظم احلكومية.
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3- اإدارة احلوكمة والُبَنى املوؤ�ش�شية.

4- اإدارة نظم املعلومات اجلغرافية.
ل الإلكرتوين )بدرجة وكيل م�ش�عد(، وتتبعه: خ�م�ش�ً: ن�ئب الرئي�س التنفيذي للتحوُّ

1- اإدارة التغيري واإعادة هند�شة الإجراءات الإلكرتونية.
2- اإدارة تطوير اخلدمات والقنوات الإلكرتونية.

3- اإدارة تطوير النُُّظم احلكومية.
�ش�د�ش�ً: ن�ئب الرئي�س التنفيذي لالإح�ش�ء وال�شجل ال�شك�ين )بدرجة وكيل م�ش�عد(، وتتبعه:

1- اإدارة الإح�شاءات ال�شكانية والدميوغرافية.
2- اإدارة الإح�شاءات القت�شادية.
3- اإدارة الهوية وال�شجل ال�شكاين.

م�ش�عد(،  وكيل  )بدرجة  الراديوية  والت�ش�لت  املعلوم�ت  لأمن  التنفيذي  الرئي�س  ن�ئب  �ش�بع�ً: 
وتتبعه:

1- اإدارة خدمات اأمن املعلومات.
2- اإدارة حالت الطوارئ.

َدات والرقابة. 3- اإدارة الرتاخي�س الال�شلكية والرَتدُّ

امل�دة الث�لثة
ٌيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

امل�دة الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ:25 رم�شان 1437هـ
املوافق:30 يـــونـيـــو 2016م 


