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قرار رقم ( )4ل�سنة 2015
ب�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�صاالت وتحديد اخت�صا�صاتها
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على القرار رقم ( )25ل�سنة  2005ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة عليا لتقنية املعلومات
واالت�صاالت،
وعلى القرار رقم ( )59ل�سنة  2011ب�إعادة ت�شكيل اللجنة العليا لتقنية املعلومات واالت�صاالت،
وبنا ًء على عر�ض �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعاد ت�شكيل اللجنة العليا لتقنية املعلومات واالت�صاالت برئا�سة �سمو ال�شيخ حممد بن مبارك
�آل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وع�ضوية كل من:
نائب رئي�س مجل�س الوزراء
� -1سمو ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة
نائب رئي�س مجل�س الوزراء
 -2معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل �آل خليفة
 -3معالي الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية
وزير المالية
 -4معالي ال�شيخ �أحمد بن محمد �آل خليفة
وزير التربية والتعليم
� -5سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي
� -6سعادة الدكتور عبدالح�سين بن علي ميرزا وزير الطاقة
 -7معالي ال�شيخ �أحمد بن عطية اهلل �آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني
� -8سعادة ال�سيد ع�صام بن عبداهلل خلف
وزير الموا�صالت واالت�صاالت
� -9سعادة ال�سيد كمال بن �أحمد محمد
وزيرة التنمية االجتماعية
� -10سعادة ال�سيدة فائقة بنت �سعيد ال�صالح
وزير ال�صناعة والتجارة
� -11سعادة ال�سيد زايد بن را�شد الزياني

املادة الثانية

تهدف اللجنة �إلى حتقيق ما يلي :
 -1تنفيذ التوجيهات الخا�صة بتطبيق وتكري�س عمل الحكومة الإلكترونية.
� -2ضمان وج��ود ا�ستراتيجيات وخطط �شاملة على م�ستوى المملكة لتطوير حقل تقنية
المعلومات.
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 -3التن�سيق بين كافة الم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة العاملة في مجال تقنية المعلومات لمنع
االزدواجية والتعار�ض بينها.
 -4مواكبة التطور العالمي في حقل تقنية المعلومات على الم�ستوى الحكومي .
 -5تذليل العقبات التي تعتر�ض مجال تطوير تقنية المعلومات في القطاع الحكومي والعمل على
�سرعة حلها.
 -6الح�صول على دعم كافة الم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة لتنفيذ الخطط واال�ستراتيجيات .
 -7توحيد الجهود نحو تحقيق اال�ستراتيجيات والخطط المعدة لتطبيق الحكومة الإلكترونية
وتعميم ا�ستخدامها بين الوزارات والأجهزة الحكومية.

املادة الثالثة

للجنة يف �سبيل حتقيق �أهدافها �أن تقوم مبا يلي:
 -1و�ضع اال�ستراتيجيات والخطط والبرامج التي تكفل تطبيق الحكومة الإلكترونية خالل
الفترة التي حددها مجل�س الوزراء الموقر في برنامج العمل الحكومي الذي عر�ضه �سموه
على المجل�س الوطني في  6يناير .2015
 -2التو�صية ب�سن الت�شريعات الالزمة ل�سرعة التحول للمجتمع الإلكتروني.
 -3دع��م الجهات الحكومية والخا�صة للح�صول على ال��م��وارد المطلوبة لتنفيذ الخطط
والإ�ستراتيجية التي ت�ساعد على تحقيق الأهداف.
 -4تمثيل المملكة في الفعاليات الإقليمية والعالمية وتقديم التقارير والدرا�سات التي تبين مدى
التطور الحا�صل في هذا المجال.
 -5الإطالع على تجارب الدول المتقدمة و�إعداد التقارير والدرا�سات لتلك التجارب واقتراح
�أف�ضل الو�سائل لتطوير تجربة المملكة.

املادة الرابعة

يجوز للجنة �أن ت�شكل جلنة فرعية �أو �أكرث من بني �أع�ضائها �أو من غريهم لدرا�سة ما ترى
�إحالته �إليها من مو�ضوعات  ،وترفع اللجنة الفرعية تقاريرها �إلى اللجنة للنظر وتقرير ما تراه
ب�ش�أنها.

املادة اخلام�سة

ترفع اللجنة تقارير دورية �إلى جمل�س الوزراء ب�ش�أن امل�شاريع املنفذة والعقبات التي تعرت�ض
هذه امل�شاريع  ،مع تقدمي احللول املنا�سبة لتذليل هذه العقبات.
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املادة ال�ساد�سة

ت�شكل لجنة فنية تتولى معاونة اللجنة في مبا�شرة �أعمالها  ،وت�ضم في ع�ضويتها ممثلين عن
القطاعين الحكومي والخا�ص وذلك على النحو الآتي:
 -1الجهاز المركزي للمعلومات.
 -2وزارة الموا�صالت واالت�صاالت.
 -3وزارة التربية والتعليم.
 -4وزارة �شئون الإعالم.
 -5وزارة ال�صحة.
 -6وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني .
 -7وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف .
 -8م�صرف البحرين المركزي.
 -9وزارة ال�صناعة والتجارة.
 -10جامعة البحرين.
 -11بدالة انترنت البحرين.
 -12غرفة تجارة و�صناعة البحرين.
� -13شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
 -14جمعية البحرين لتقنية المعلومات.
 -15جمعية ال�صحفيين البحرينية.
 -16خبير محايد من ذوي االخت�صا�ص.
وي�شرتط يف جميع الأع�ضاء �أن يكونوا حا�صلني على م�ؤهل عال يف جمال تقنية املعلومات
فيما عدا ممثلي وزارة �شئون الإعالم وجمعية ال�صحفيني البحرينية وغرفة جتارة و�صناعة
البحرين فيكتفى ب�ش�أنهم �أن يكونوا حا�صلني على م�ؤهل عال يف جمال تخ�ص�صهم.

املادة ال�سابعة

تكون للجنة واللجنة الفنية الئحة داخلية ت�صدر بقرار من رئي�س اللجنة  ،ويجب �أن تت�ضمن
هذه الالئحة الأحكام اخلا�صة بتنظيم اجتماعات كل جلنة و�سري العمل فيهما  ،وكيفية �إعداد
التقارير و�إ�صدار التو�صيات.
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املادة الثامنة

يكون للجنة مقرر يعينه الأمني العام ملجل�س الوزراء من بني موظفي الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء .ويخت�ص املقرر ب�أعمال �أمانة �سر اللجنة مبا فيها حترير حما�ضر االجتماعات ويثبت
فيها ح�ضور �أع�ضاء اللجنة واخلرباء وموظفي الدولة املكلفني باحل�ضور وملخ�ص املناق�شات
والتو�صيات التي تو�صلت �إليها اللجنة  .وتوقع حما�ضر االجتماعات من قبل رئي�س اللجنة.

املادة التا�سعة

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار.

املادة العا�شرة

على نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا لتقنية املعلومات واالت�صاالت تنفيذ هذا
القرار  ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره  ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
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رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

