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مر�سوم رقم ( )11ل�سنة 2021
ب�إن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2016ب�إعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )45ل�سنة ،2019
وعلى املر�سوم رقم ( )53ل�سنة  2020ب�إعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيـن�ش�أ مكتب ي�سمى (مكتب رئي�س جمل�س الوزراء)َّ ،
وينظـم على النحو الآتي:
مدير عام مكتب رئي�س مجل�س الوزراء ،ويتبعه:
�أو ًال :مدير عام ال�سيا�سات والتن�سيق.
ثانياً� :إدارة ال�شئون القانونية.
ثالثاً� :إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
رابعاً :الوكيل الم�ساعد للموارد والخدمات ،وتتبعه:
�أ�-إدارة الموارد الب�شرية.
ب�	-إدارة الموارد المالية.
الخ ْـدمات و ُن ُـظـم المعلومات.
ج�	-إدارة ِ
خام�ساً :الوكيل الم�ساعد للإعالم والتوا�صل ،وتتبعه:
�أ� -إدارة الإعالم.
ب�	-إدارة التوا�صل.
�ساد�ساً :وكيل البحوث والم�شاريع ،ويتبعه:
�أ -الوكيل الم�ساعد للبحوث والدرا�سات ،وتتبعه:
�	-1إدارة البحوث.
�	-2إدارة الدرا�سات.
�	-3إدارة ال�سيا�سات.
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ب -الوكيل الم�ساعد للم�شاريع ،وتتبعه:
�	-1إدارة العمليات.
�	-2أربع �إدارات بم�سمى �إدارة الم�شاريع.
ج -الوكيل الم�ساعد لتطوير الأداء الحكومي ،وتتبعه:
�	-1إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
�	-2إدارة جودة الخدمة الحكومية.
�	-3إدارة التقييم والتحليل.
�	-4إدارة التن�سيق والمتابعة.

املادة الثانية

ت َُـحــل عبارة (مكتب رئي�س جمل�س الوزراء) حمل عبارتي (ديوان رئي�س جمل�س الوزراء)
و(مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء) ،وعبارة (مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء)
حمل عبارتي (رئي�س ديوان رئي�س جمل�س الوزراء) و(مدير عام مكتب النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء) �أينما وردت يف املرا�سيم والقرارات ذات العالقة.

املادة الثالثة

ُيـلغى املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2016ب�إعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،واملر�سوم رقم ( )53ل�سنة  2020ب�إعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء ،كما
ُيـلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيـعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر
يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ـ ــخ 3 :رجـ ـ ـ ــب 1442هـ
الموافـق 15 :فبراير 2021م

