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بيان صحفي :للنشر يوم الخميس الموافق  /31يناير2019 /م
تحت رعاية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء

اإلعالن عن فتح باب الترشيح بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  2019في
نسختها العاشرة
تعلن اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  2019عن إطالق النسخة العاشرة من الجائزة ،المقامة
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس اللجنة العليا
لتقنية المعلومات واالتصاالت ،وفتح المجال أمام المؤسسات الحكومية والخاصة واألفراد ومؤسسات المجتمع
المدني ،للتقدم بطلباتها وأعمالهم المرشحة إلكترونيا ً من خالل الموقع اإللكتروني www.egovaward.bh
ابتدا ًء من اليوم ولغاية  28فبراير القادم.
تستمر الجائزة في نسختها العاشرة لتسليط الضوء على المشااريع والمباادرات الفريادة واألفكاار المبتكارة والرائادة
في مجال تقنية المعلومات والحكومة اإللكترونية ،ومدى تبنيها لمعايير التميز والتي يانعكس أررااا فاي الواقاع مان
خالل تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستفيدين مما يسهم بدوره في تطوير الحكومة اإللكترونية وتحقياق ريياة
المملكة االقتصادية .2030
وبهذا الصدد ،صرح محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية قائال" :تولي
الهيئة االاتمام بدعم المبادرات التقنية بكافة القطاعات ،انطالقا من توجهها الرامي لتعزيز االستفادة من الطاقات
واالبتكارات واألفكار الخالقة التي تواكب عصر المعلوماتية واالقتصاد المعرفي ،ما من شأنه أن يسهم في
تحول في طريقة عمل القطاع الحكومي وبقية القطاعات وطريقة تقديمها للخدمة" ،موجها ً دعوة إلى
إحداث ّ
جميع القطاعات من مؤسسات حكومية وخاصة ،ورواد ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى تقديم
األعمال للمشاركة في الجائزة.
ولفت القائ د إلى أن اللجنة التنظيمية حريصة على تأايل المشاركين لدخول المنافسة مان خاالل تنظايم ورم عمال
حول الجائزة ،بهاد تقاديم لمحاة عان االشاتراطات والمعاايير المطلوباة لقباول األعماال المشااركة وآلياة تقاديمها،
علما ً بان لجنة التحكيم ستضم خبراء من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون ،وحكاما ً دوليين سيتم اإلعاالن عان
اسمائهم في المرحلة القادمة.
جدير بالذكر أن اذا العام قد تم إضافة جائزة (أفضل خدمة إلكترونية) موجهة إلى القطاع الخاص والتي ترتكز
على الجانب الخدماتي التي تقدمها الشركات والمؤسسات المترشحة للمستفيدين.
وتشمل فئات الجائزة لهذا العام  2019القطاع الحكومي والمندرج ضمنه (جائزة أفضل موقع حكومي
إلكتروني) ،و(جائزة أفضل خدمة حكومية -حكومية إلكترونية  ،)G2Gو(جائزة أفضل ممارسة في المشاركة
اإللكترونية المجتمعية) ،و(جائزة أفضل خدمات حكومية تكاملية لألفراد أو األعمال) ،و(جائزة أفضل تطبيق
لألجهزة الذكية).
في حين يشمل القطاع الخاص على (جائزة أفضل خدمة إلكترونية) واي الجائزة الجديدة التي تم إضافتها اذا
العام ،و(جائزة أفضل تطبيق لألجهزة الذكية) ،أما قطاع األفراد فيشتمل على (جائزة أفضل مقترح إلكتروني).
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