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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء

فتح باب الترشيح للنسخة التاسعة من جائزة التميز للحكومة اإللكترونية
مملكة البحرين -المنامة :أعلنت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية عن فتح باب الترشيح لجائزة التميز
للحكومة اإللكترونية  2017المقامة في نسختها التاسعة ،تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت ،ويمكن التقدم باألعمال المرشحة على
 www.egovaward.bhمن  18مايو الجاري وحتى  22يونيو .2017
وتستمر الجائزة في نسختها التاسعة في مكافأة وتسليط األضواء على المبادرات المبتكرة والرائدة في مجال
تقنية المعلومات واالتصاالت ،وذلك من خالل خلق بيئة تنافسية وإيجابية يسعى من خاللها الجميع ،سواء من
القطاعين العام أو الخاص أو األفراد ،وذلك لتقديم المشاريع والخدمات وأنظمة العمل المبتكرة والمميزة ،وتقدم
أعلى مستويات الفائدة للمنتفعين منها ،والتزامها تجاه رؤية مملكة البحرين .2030
وحول الجائزة ،ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية السيد محمد علي القائد أن هيئة
المعلومات والحكومة اإللكترونية تسعد باحتضان هذه الجائزة التي تعد وجهة هامة لتعزيز مبدأ المشاركة
اإللكترونية وفتح المجال أمام ريادة األعمال في قطاع التكنولوجيا األمر الذي يتماشى مع توجهات برنامج
الحكومة اإللكترونية .و أضاف المطاوعة أنه تم استحداث فئات جديدة على الجائزة في قطاع الجهات
الحكومية ،إذ أضيفت فئة أفضل خدمة حكومية -حكومية إلكترونية ،وأفضل خدمات حكومية تكاملية لألفراد أو
األعمال  ،كما تركز الجائزة هذا العام على التطبيقات المبتكرة المستخدمة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيض
التكلفة والوقت والجهد إلنجاز عملية أو مجموعة من العمليات عبر تبادل المعلومات وإنجاز المعامالت،
وبشكل عام فإن الجائزة تسلط الضوء على جميع المشاريع المبتكرة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية لقطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مملكة البحرين.
ودعا القائد ال هيئات الحكومية وقطاع األعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى تقديم األعمال
للمشاركة في الجائزة ،بما يعود بالنفع عليهم من خالل تعزيز معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
وتعزيز قيمة العالمة التجارية لمؤسساتهم في هذا القطاع ،إضافة إلى ما تناله المؤسسة الفائزة من تقدير في
مملكة البحرين كجهة ناجحة ،كونها تفوقت على الحد األدنى لجودة المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات
المماثلة ،في مجال يتطور بوتيرة تنافسية سريعة ،هذا إلى جانب حصولهم على الفرصة للتواصل والتعاون بين
المؤسسات المشاركة واألفراد  ،وإمكانية تطوير أعمالهم بناء على المالحظات التي تقدمها لجنة التحكيم لكافة
المشاركين.
جدير بالذكر أن فئات الجائزة لهذا العام تشمل فئة "أفضل موقع حكومي إلكتروني" ،فئة "أفضل خدمة حكومية-
حكومية إلكترونية" ،فئة "أفضل ممارسة في المشاركة اإللكترونية المجتمعية" ،فئة "أفضل خدمات حكومية
تكاملية – لألفراد أو األعمال" ،في حين تشمل جوائز القطاع المشترك فئة "أفضل تطبيق لألجهزة الذكية" ،أما
جائزة قطاع األفراد فتشتمل على فئتي "أفضل مقترح إلكتروني" ،و"جائزة المواطن اإللكتروني".
ويشار إلى أن اللجنة التنظيمية تعمل على تأهيل المشاركين لدخول المنافسة من خالل تنظيم ورش عمل حول
الجائزة ،بهدف تقديم لمحة عن االشتراطات والمعايير المطلوبة لقبول األعمال المشاركة وآلية تقديمها ،كما
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سيستفيد المشاركون الحقا من مالحظات لجنة التحكيم لتطوير أعمالهم المقدمة ،ال سيما وأن اللجنة تضم خبراء
من مملكة البحرين ،وحكاما دوليين.
وسيتم اإلعالن عن الخبراء اللذين سيمثلون لجنة التحكيم الحقا ،ولمزيد من التفاصيل أو االستفسار ،يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني للجائزة ،أو التواصل عبر مركز االتصال الوطني  ،80008001والبريد اإللكتروني
.egovaward@iga.gov.bh

