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مقامة تحت رعاية سمو نائب رئيس الوزراء..

تمديد الترشح لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  5102إلى مطلع فبراير
مملكة البحرين -المنامة :أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  5192المقامة سنويا تحت
رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات
واإلتصاالت ،عن تمديد فترة الترشح وتسجيل األعمال للجائزة لغاية تاريخ  9فبراير القادم ،وذلك بناء على
طلب القطاعات المهتمة ،إلى جانب إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المسجلة من تحسين أعمالها المقدمة
وصياغتها بصورة مفصلة.
والتزال الجائزة تستقبل األعمال المترشحة عبر موقعها اإللكتروني  ،www.egovaward.bhالذي يحتوي
على كافة التفاصيل المتعلقة بفئاتها والمعايير وطريقة تسجيل األعمال إلكترونيا.
وتقام هذه الجائزة سنويا تحت رعاية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء كأحد المبادرات الرامية إلى تقدير
المبادرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات واإلتصاالت ،ورفع مستوى التنافسية من خالل تطوير الحلول
التقنية المبتكرة بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة واالستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية.
تضم لجنة تحكيم الجائزة نخبة مميزة من الخبراء المحليين والدوليين ،الذين يمثلون قطاعات متنوعة من القطاع
الخاص والمصرفي واألكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني ،لضمان التنوع والموضوعية في عملية التحكيم.
علما ً بأن اللجنة ستقدم تقريرا ً بتقييمها لجميع األعمال المشاركة ،ليشمل على مالحظاتها وآليات وسبل تطوير
المشاريع والمبادرات والمواقع المشاركة ،لالرتقاء بمستوى جودتها.
وتتنافس الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين على أربع فئات للجائزة هي :جائزة أفضل محتوى
إلكتروني وجائزة أفضل خدمة إلكترونية وجائزة أفضل مشروع إلكتروني وجائزة المشاركة اإللكترونية ،فيما
يمكن للراغبين بالترشح في القطاع المشترك تقديم المشاريع ألربع فئات أخرى هي :جائزة أفضل تطبيق
للوسائط الذكية وجائزة االقتصاد اإللكتروني وجائزة رواد األعمال وجائزة مؤسسات المجتمع المدني.
وتتيح الجائزة لألفراد المشاركة عبر تشجيعهم على االبتكار واإلبداع في فئة أفضل مقترح إلكتروني،
وتشجيعهم على اعتماد الخدمات اإللكترونية في مختلف مجاالت حياتهم ،من خالل جائزة المواطن اإللكتروني،
التي تعطى بناء على أكثر عدد من المعامالت إنجازا وأعلى قيمة للمعامالت المالية المنجزة عبر بوابة الحكومة
اإللكترونية خالل عام واحد.
وسيتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية
المعلومات واإلتصاالت بتكريم الفائزين بالجائزة وذلك خالل االفتتاح الرسمي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة
اإللكترونية  ،5192والذي يحرص على حضوره سنويا ً أكثر من  055شخص من المهتمين من مملكة البحرين
وخارجها.
وعلى الراغبين بترشيح أعمالهم والحصول على مزيد من التفاصيل يمكن زيارة  ،www.egovaward.bhأو
مركز اإلتصال الوطني  ،01110119أو التواصل عبر البريد اإللكتروني .egovaward@ega.gov.bh
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 انتهى -نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية
تأسست هيئة الحكومة اإللكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم ( )69في أغسطس 2007م .تتبع مجلس الوزراء ،وتهدف الى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة االلكترونية وفقا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة
العليا لتقنية المعلومات التي يرأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وتقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد من المهام ابتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة االلكترونية وعرضها على اللجنة العليا إلقرارها وصوال إلى تفعيل برامج الحكومة
اإللكترونية ،منها اقتراح البرامج الالزمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير االتصاالت بين كافة أجهزة الدولة ،وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة اإللكترونية ،إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة
العلمية إلى الوزارات والجهات الحكومية األخرى.
وتعمل هيئة الحكومة اإللكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرات اإللكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكومية والتي وصل
عددها إلى أكثر من  055خدمة حكومية بشكل إلكتروني وعبر قنوات اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية.
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