
 

 

 

121122للنشر بيان صحفي
 

 بناًء على طلب الجمهور..

 3102تمديد موعد التسجيل للمشاركة في جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
 

 لتقديمالجهات الراغبة في المشاركة وفي سبيل فتح المجال الجمهور و على طلب بناءً  :المنامة - مملكة البحرين

 تحت المقامة اإللكترونية للحكومة التميز لجائزة المنظمة اللجنة، أعلنت المتميزة باألعمال للمشاركة أكبر فرصة

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

 .الجاري من شهر فبراير 82 الموافقس يوم الخمي حتى بالجائزة التسجيل فترة تمديد عن واالتصاالت،

 

جاء هذا اإلعالن نتيجة إلستقبال اللجنة المنظمة لعدد من طلبات تمديد الفترة، حيث كان مقررأ أن تغلق الجائزة 

 فبراير. 82أبوابها اليوم الموافق 

 

ؤسسات المجتمع وم والخاص العام القطاعين مجال في والعاملين المواطنين جميعإلى اللجنة بدورها تتوجه و

 82 لغاية مفتوحة أبوابها ىستبق والتي 8122 اإللكترونية للحكومة التميز جائزة في والتسجيل للمشاركة المدني

 ، في أحد الفئات الموزعة على ثالثة أقسام للقطاع الحكومي والقطاع المشترك واألفراد.8122فبراير 

 

اختيار محكمين يتمتعون  حرصها في على 1122إللكترونية اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة ا وقد أكدت

تشكيلها من أعضاء  تمتصاالت والحكومة اإللكترونية، علما بأنه بخبرة عريقة في مجال تقنية المعلومات واإل

 محليين وخليجيين ودوليين، سيتم اإلعالن عن أسمائهم قريبا بعد االنتهاء من التسجيل.

 

اإلعالن عن األعمال الفائزة بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية خالل اإلفتتاح  تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم

 خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو سيتفضلو 8122الرسمي لمنتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكترونية 

 .الفائزةوالجهات  لاألعما بتكريم واالتصاالت، المعلومات لتقنية العليا اللجنة رئيس الوزراء، مجلس رئيس نائب

 

 للقطاع) وقسم( الحكومي للقطاع) قسم على موزعة فئات 21 من اإللكترونية للحكومة التميز جائزة فئات وتتكون

 جائزة إلكتروني، محتوى أفضل جائزة: )فئات 4( الحكومي القطاع) قسم يشمل، و(لألفراد) وقسم ،(المشترك

( المشترك القطاع) قسم أما( إلكتروني مشروع أفضل جائزة وني،اإللكتر التطور جائزة إلكترونية، خدمة أفضل

 اإللكتروني، التعليم جائزة اإللكترونية، االقتصاد جائزة التقنية، للحلول مقدم أفضل جائزة: )فئات 4 فيشمل

 وجائزة اإللكتروني، المواطن جائزة: )هما فئتين، األفراد قسم يضم حين في ،(المدني المجتمع مؤسسات وجائزة

 إنجازاً  المعامالت من عدد أكثر على بناءً  اإللكتروني المواطن جائزة اختيار وسيتم ،(إلكتروني مقترح أفضل

 .واحد عام خالل اإللكترونية الحكومة بوابة عبر المنجزة المالية للمعامالت قيمة وأعلى

 

 زيارة يرجى باألعمال، لمشاركةل أو 8122 اإللكترونية للحكومة التميز جائزة حول المعلومات من ولمزيد

 .www.egovaward.bh للجائزة الرسمي الموقع

 

 ** ** انتهى

 

 

 



 

 

 

 نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية

 اللجنة تضعها التى والبرامج والخطط لالستراتيجيات وفقا كترونيةاالل الحكومة برامج وتنفيذ تنسيق الى وتهدف الوزراء، مجلس تتبع. م2007 أغسطس في( 69) رقم الملكي المرسوم بموجب اإللكترونية الحكومة هيئة تأسست

 .الوزراء مجلس رئيس نائب خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو يرأسها التي المعلومات لتقنية العليا

 الحكومة برامج تفعيل إلى وصوال إلقرارها العليا اللجنة على وعرضها االلكترونية الحكومة برامج لتنفيذ مناسبةال والقرارات والتشريعات العامة السياسة باقتراح ابتداء المهام من بالعديد اإللكترونية الحكومة هيئة وتقوم

 والمساندة الفني الدعم لتقديم إضافة اإللكترونية، الحكومة خدمات لتقديم إلكترونية قنوات وإنشاء الدولة، أجهزة كافة بين االتصاالت وتيسير الخدمات وتقديم والبيانات المعلومات لتقنية الالزمة البرامج اقتراح منها اإللكترونية،

 .األخرى الحكومية والجهات الوزارات إلى العلمية

 وصل والتي الحكومية األساسية الخدمات لتقديم إضافة الطموحة ةالبحريني اإللكترونية المبادرات لتنفيذ المطلوبة العمل خطة تبين التي بالبحرين اإللكترونية الحكومة استراتيجية تنفيذ على اإللكترونية الحكومة هيئة وتعمل

 . التجارية والمؤسسات والمقيمين المواطنين لكافة متعددة اتصالية قنوات وعبر إلكتروني بشكل حكومية خدمة 851 من أكثر إلى عددها

 

 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 سهاير ابراهيم الهاشمي

 لكترونيةهيئة الحكومة اإل

 مملكة البحرين

 252 388 17 973+: ت

 338 388 17 973+: ف

 salhashimi@ega.gov.bh: بريد إلكتروني
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