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 لجاريا 22لغاية  مفتوح اإللكترونية للحكومة جائزة التميزلح الترش باب
 

 رعايةالمقامة تحت  2017 اإللكترونية للحكومة التميز لجائزة المنظمة اللجنةأعلنت  :المنامة -البحرين مملكة

 المعلومات لتقنية العليا اللجنة رئيس الوزراء، مجلس رئيس ئبنا خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو

للراغبين في  ويمكنالجاري،  يونيو 22الخميس الموافق يوم  حتىح تام بالجائزة التسجيل عن أن واالتصاالت،

    rd.bhwww.egovawa الموقع الرسمي للجائزة على عمالتقديم األ المشاركة

 

المجتمعية"  اإللكترونية المشاركة في ممارسة "أفضلودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية للمشاركة في فئة 
بما يسهم في تعزيز صورة هذه الجهات في المجتمع بصفتها جهات توظف أحدث المستجدات التقنية في تقديم 

يصب في تحقيق برنامج  أساسية، األمر الذي من خدماتخدمات مجتمعية تفيد الجمهور، إلى جانب ما تقدمه 
 .الحكومة اإللكترونية الذي تشترك في إنجازه مختلف الجهات الحكومية

 
التي  الذكية" لألجهزة تطبيق "أفضلللمشاركة في فئة كما وجهت اللجنة دعوتها للمؤسسات الخاصة والعامة 

الذكية المستخدمة للتقنيات  لألجهزةقدم تطبيقات ت للجهة التيتمنح و ،تندرج ضمن القطاع المشترك في الجائزة

المتطورة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيض التكلفة والوقت والجهد إلنجاز عملية أو مجموعة من العمليات عبر 

بشكل إيجابي  بيقات المساحة المالئمة للتنافسالتطاألمر الذي يوفر لهذه  ،تبادل المعلومات وإنجاز المعامالت
 طالع على تنوع هذه التطبيقات في السو،، ويفت  المجال أمام مزيد من الشراكات بين القطاعين.يسهم في اال

 
المبتكرة والرائدة  مبادراتالمكافأة وتسليط األضواء على في نسختها التاسعة في  تستمر الجائزة يشار إلى أن
 الجميع،من خاللها  يسعى وإيجابية تنافسية بيئة وذلك من خالل خلق ،تقنية المعلومات واالتصاالت في مجال

 المبتكرة العمل وأنظمة والخدمات المشاريع لتقديم أو األفراد، وذلك سواء من القطاعين العام أو الخاص
 .2030 البحرين مملكة رؤية تجاه ، والتزامهامنها للمنتفعين الفائدة مستويات أعلى وتقدم والمميزة،

 
تقديم األعمال  ت الحكومية وقطاع األعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنينجهالهذا ويمكن لكل من ا

واالتصاالت،  المعلومات بتكنولوجيا معرفتهم للمشاركة في الجائزة، بما يعود بالنفع عليهم من خالل تعزيز
 في ئزة من تقديرلمؤسساتهم في هذا القطاع، إضافة إلى ما تناله المؤسسة الفا التجارية العالمة قيمة وتعزيز
 المؤسسات توفرها التي والخدمات المنتجات لجودة األدنى تفوقت على الحد ناجحة، كونها كجهة البحرين مملكة

 بين والتعاون مجال يتطور بوتيرة تنافسية سريعة، هذا إلى جانب حصولهم على الفرصة للتواصل المماثلة، في
أعمالهم بناء على المالحظات التي تقدمها لجنة التحكيم لكافة ، وإمكانية تطوير فرادواأل المشاركة المؤسسات
 المشاركين.

 
-حكومية خدمة إلكتروني"، فئة "أفضل حكومي موقع فئة "أفضلجدير بالذكر أن فئات الجائزة لهذا العام تشمل 

 حكومية خدمات المجتمعية"، فئة "أفضل اإللكترونية المشاركة في ممارسة إلكترونية"، فئة "أفضل حكومية
الذكية"، أما  لألجهزة تطبيق المشترك فئة "أفضل في حين تشمل جوائز القطاع األعمال"،أو  لألفراد – تكاملية

 ".اإللكتروني المواطن إلكتروني"، و"جائزة مقترح األفراد فتشتمل على فئتي "أفضل جائزة قطاع
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لمزيد من التفاصيل أو االستفسار، يرجى و، لجنة التحكيم الحقا  الخبراء اللذين سيمثلون سيتم اإلعالن عن و
 اإللكتروني والبريد ،80008001 الوطني االتصال مركزأو التواصل عبر  ،زيارة الموقع اإللكتروني للجائزة

egovaward@iga.gov.bh. 
 

 

 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على
 سهاير ابراهيم الهاشمي

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 مملكة البحرين
 252 388 17 973+: ت

 + 973 36395536ن: 

 338 388 17 973+: ف
 media@iga.gov.bh: بريد إلكتروني
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