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قرار رقم ( )1ل�سنة 2011
ب�ش�أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات واالت�صاالت بالجهات الحكومية

رئي�س اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�صاالت:
بعد االطالع على قانـون االتـ�صاالت الـ�صادر بالـمر�سوم بـقانون رقـم ( )48ل�سنة ،2002
وعلى المر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2007ب�إن�شاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية،
وعلى المر�سوم رق��م ( )8ل�سنة  2010بتجديد تعيين رئي�س تنفيذي لهيئة الحكومة
الإلكترونية،
وعلى ق��رار مجل�س ال���وزراء رق��م ( )25ل�سنة  2005ب�إن�شاء وت�شكيل لجنة عليا لتقنية
المعلومات واالت�صاالت،
وعلى قرار وزير �شئون مجل�س الوزراء رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن الئحة ال�شئون الإدارية
لهيئة الحكومة الإلكترونية ،المعدل بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،2010
وعلى مح�ضر االجتماع ال�سابع والع�شرين للجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�صاالت،
المنعقد بتاريخ ،2009/10/13

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتن�ش�أ لجنة ُت�سمى «لجنة حوكمة تقنية المعلومات واالت�صاالت بالجهات الحكومية» ،و ُي�شار
�إليها في هذا القرار بـكلمة «اللجنة» ،برئا�سة ال�سيد محمد على القائد ،الرئي�س التنفيذي
لهيئة الحكومة الإلكترونية ،وع�ضوية كل من:
 -1ال�شيخ �سلمان بن محمد �آل خليفة
					
 -2حمـ ـ ـيــد يـ ــو�س ـ ـ ـ ـ ــف رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
					
� -3إ�سماعيل عبد النبي الم ــره ـ ـ ــون
					
 -4زاه ـ ــر محمـ ــد �سعــيد العـو�ضــي
					
 -5هيـ ـ ـ ــام محمـ ـ ــد الع ـ ـ ــو�ض ـ ـ ـ ــي
					

مدير عـ ــام الإدارة العام ــة لتقنية المعلومات،
ممثـ ـ ًال عن الجهـ ــاز الم ــركـ ــزي للمعلومـ ــات.
وكي ــل الــوزارة الم�ساعد للتج ـ ـ ــارة المحليـ ــة،
ممثـ ـ ـ ًال عن وزارة ال�ص ــناع ــة والتجـ ـ ـ ـ ـ ــارة.
وكيل الوزارة الم�ساعد للم ــوارد والمعلومـ ــات،
ممث ـ ـ ـ ـ ـ ًال عـ ـ ــن وزارة المـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
وكيل الوزارة الم�ساعد للتخطيط والمعلومـات،
ممث ـ ـ ـ ـ ـ ًال ع ــن وزارة ال ــتربيـ ـ ــة والتع ــلي ـ ـ ــم.
المدير التنف ـ ــيذي لل�شئون المالية والإداري ــة،
ممـ ـ ـ ــث ًال عن مجل ــ�س التنمـ ــية االقت�صـ ــادية.
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 -6الدكتـ ـ ـ ـ ــور زك ـ ـ ــريـ ــا �أحم ـ ـ ــد الخ ــاجـ ــة مدير �إدارة المعـ ـ ــايير والج ـ ــودة وهند�سـ ـ ــة
الإجراءات ،ممث ًال عن هيئة الحكومية الإلكترونية.
					
 -7الدكتور عارف عبد الرحمن العبد الكريم م�ست ــ�شار تقنية المعل ــومـ ــات واالت�صـ ــاالت،
ممث ًال عن مكتب نائب رئي�س مجل�س الوزراء.
						
 -8الدكتـ ـ ــور علـ ـ ــي محمـ ـ ـ ـ ــد ال�ص ـ ـ ــوف ـ ــي ممث ًال عن ج ـ ـ ـ ــامعـ ـ ـ ــة البح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين.
وتختار اللجنة نائب ًا للرئي�س من بين �أع�ضائها في �أول اجتماع لها.

مادة ()2

تكون مدة الع�ضوية في اللجنة ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ العمل بهذا القرار ،ويجوز
تجديد هذه المدة لمدة �أخرى مماثلة.
و�إذا خال مكان �أي من �أع�ضاء اللجنة لأي �سبب ،تر�شح اللجنة من يحل محله لتكملة باقي
مدة ع�ضويته ،وي�صدر بتعيينه قرار من اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�صاالت.

مادة ()3

تخت�ص اللجنة بما يلي:
 -1و�ضع معايير اال�ستخدام والتوظيف الأمثل والر�شيد لم�شاريع تقنية المعلومات واالت�صاالت
من قبل الجهات الحكومية.
 -2مراجعة اال�ستراتيجيات والكلفة المالية للم�شاريع المتعلقة بتقنية المعلومات واالت�صاالت
لدى الجهات الحكومية ،و�إع��داد التقارير الالزمة ب�ش�أنها ورفعها للجنة العليا لتقنية
المعومات واالت�صاالت للبت فيها.
� -3ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج وم�شاريع تقنية المعلومات واالت�صاالت للجهات
الحكومية ،والبت في البرامج والم�شاريع الطارئة والعار�ضة .
 -4و�ضع ال�سيا�سات والمعايير ذات العالقة بم�شاريع تقنية المعلومات واالت�صاالت للجهات
الحكومية على نحو يراعي تحقيق �أه��داف هذه الجهات من الدخول في تلك الم�شاريع،
و�ضمان تنفيذها بالجودة المتوافقة مع ال�سيا�سات والمعايير المعتمدة ،والعمل على �إيجاد
ا�ستراتيجيات وخطط �شاملة على م�ستوى المملكة لتنظيم وتطوير و�ضبط م�شاريع تقنية
المعلومات واالت�����ص��االت ،وذل���ك ف��ي ح���دود م��ا ت��ق��ره اللجنة العليا لتقنية المعلومات
واالت�صاالت.
 -5كل ما ُتكلف به من مهام في ال�شئون المت�صلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية
المعلومات واالت�صاالت.
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مادة ()4

يكون للجنة �أمين �سر يختاره رئي�س اللجنة من بين موظفي هيئة الحكومة االلكترونية.
ويتولى �أمين ال�سر �إع��داد ج��داول اجتماعات اللجنة وتدوين محا�ضر هذه االجتماعات
وحفظ الم�ستندات وال�سجالت الخا�صة باللجنة ،ف�ض ًال عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة �أو
رئي�سها من مهام �أخرى في مجال عمل اللجنة.

مادة ()5

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة �إلى ذلك ،بنا ًء
على دعوة من رئي�سها �أو من نائبه في حالة غياب الرئي�س.
ويجب �أن يت�ضمن الإخطار بالدعوة لعقد االجتماع جدول �أعمال االجتماع.

مادة ()6

يكون انعقاد اللجنة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من بينهم رئي�سها �أو
نائبه في حالة تر�أ�سه لالجتماع.
وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ،يرجح
الجانب الذي منه رئي�س اللجنة �أو نائبه.
وللجنة �أن تدعو لح�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من �أهل الخبرة �أو ذوي ال�ش�أن
من الجهات الحكومية المعنية بم�شروعات تقنية المعلومات �أو ال�شركات القائمة بتنفيذ تلك
الم�شروعات ،وذلك لمناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم ،وال يكون لأي من ه�ؤالء �صوت معدود فيما
تتخذه اللجنة من قرارات.

مادة ()7

ترفع اللجنة تقارير دورية ن�صف �سنوية ،للجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�صاالت تت�ضمن
ما تم �إنجازه من مهام والعقبات التي تواجهها اللجنة وبيان الحلول الكفيلة بتذليل تلك
العقبات ،وكل ما يتعلق بطبيعة مهام واخت�صا�صات اللجنة.

مادة ()8

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

محمد بن مبارك �آل خليفة
						
نائب رئي�س مجل�س الوزراء
						
رئي�س اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالت�صاالت
�صدر في 1:ذي القعدة 1432هـ
الموافـق� 29 :ســبتم ــبر 2011م

