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قرار رقم ( )9ل�سنة 2017
بتعديل املادة ( )1من القرار رقم ( )21ل�سنة 2015
ب�إن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على القرار رقم ( )21ل�سنة  2015ب�إن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير �شئون جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )1من القرار رقم ( )21ل�سنة  2015ب�إن�شاء اللجنة الوطنية للمعلومات،
الن�ص الآتي:
"المادة (:)1
ُتن�ش�أ جلن ٌة ت�سمى (اللجنة الوطنية للمعلومات) ،وي�شار �إليها يف هذا القرار بكلمة (اللجنة)،
وت�ش َّكل برئا�سة وزير �شئون جمل�س الوزراء ،وع�ضوية ممثلني عن اجلهات الآتية:
 -1ديوان �صاحب ال�سمو الملكي رئي�س الوزراء.
 -2مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء.
 -3الأمانة العامة لمجل�س الوزراء.
 -4وزارة المالية.
 -5وزارة الخارجية.
 -6وزارة الداخلية.
 -7وزارة التربية والتعليم.
 -8وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة.
 -9وزارة ال�صحة.
 -10وزارة الإ�سكان.
 -11وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
 -12وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
 -13وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
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 -14وزارة الموا�صالت واالت�صاالت.
 -15وزارة النفط.
 -16هيئة الكهرباء والماء.
 -17مجل�س التنمية االقت�صادية.
 -18م�صرف البحرين المركزي.
 -19هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
 -20المجل�س الأعلى للمر�أة.
 -21المجل�س الأعلى للبيئة.
 -22ديوان الخدمة المدنية.
 -23جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري.
وي�صدر قرار من وزير �شئون جمل�س الوزراء بت�سمية �أع�ضاء اللجنة ،وذلك بنا ًء على تر�شيح كل
جهة من اجلهات املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة ،على �أال يقل م�ستوى التمثيل عن درجة وكيل
م�ساعد ،وي�س ِّمي القرار نائب ًا لرئي�س اللجنة من بني �أع�ضائها يحل حمل الرئي�س يف حالة غيابه.
ويكون للجنة مق ِّر ٌر لأعمالها يقوم بالتح�ضري الجتماعاتها وحترير حما�ضرها ويتولى متابعة تنفيذ
قراراتها.

املادة الثانية

على وزير �شئون جمل�س الوزراء والوزراء واجلهات املعنية  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القرار،
و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر بتاريخ 6 :رم�ضان 1438هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 1 :ي ــوني ـ ــو 2017م
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