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مر�سوم رقم ( )57ل�سنة 2016
ب�ش�أن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدَّل باملر�سوم
بقانون رقم ( )69ل�سنة  ،2014والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012املعدَّلة
بالقرار رقم ( )61ل�سنة ،2015
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2007ب�إن�شاء وتنظيم هيئة احلكومة الإلكرتونية ،املعدَّل باملر�سوم
رقم ( )71ل�سنة ،2012
وعلى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2015ب�إعادة ت�سمية وتنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات
واالت�صاالت،
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2015ب�إن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

تتبع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية َ
املن�ش�أَة مبوجب املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  ، 2015وزير
الداخلية.

املادة الثانية

ُت َّ
نظم هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية على النحو الآتي:
الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية (بدرجة وكيل وزارة) ،ويتبعه:
�أو ًال� :إدارة االت�صال والت�سويق.
ثانياً� :إدارة املوارد الب�شرية واملالية.
ثالثاً� :إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي وامل�شاريع.
رابعاً :نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات واحلوكمة (بدرجة وكيل م�ساعد) ،وتتبعه:
� -1إدارة العمليات.
� -2إدارة دعم و�صيانة النظم احلكومية.
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� -3إدارة احلوكمة وال ُب َنى امل�ؤ�س�سية.
� -4إدارة نظم املعلومات اجلغرافية.
خام�ساً :نائب الرئي�س التنفيذي للتحوُّل الإلكرتوين (بدرجة وكيل م�ساعد) ،وتتبعه:
� -1إدارة التغيري و�إعادة هند�سة الإجراءات الإلكرتونية.
� -2إدارة تطوير اخلدمات والقنوات الإلكرتونية.
� -3إدارة تطوير ال ُّن ُظم احلكومية.
�ساد�ساً :نائب الرئي�س التنفيذي للإح�صاء وال�سجل ال�سكاين (بدرجة وكيل م�ساعد) ،وتتبعه:
� -1إدارة الإح�صاءات ال�سكانية والدميوغرافية.
� -2إدارة الإح�صاءات االقت�صادية.
� -3إدارة الهوية وال�سجل ال�سكاين.
�سابعاً :نائب الرئي�س التنفيذي لأمن املعلومات واالت�صاالت الراديوية (بدرجة وكيل م�ساعد)،
وتتبعه:
� -1إدارة خدمات �أمن املعلومات.
� -2إدارة حاالت الطوارئ.
� -3إدارة الرتاخي�ص الال�سلكية وال َرت ُّددَات والرقابة.

املادة الثالثة

ٌيلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا املر�سوم.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ
�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 25:رم�ضان 1437هـ
املوافق 30:ي ــونـي ــو 2016م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

