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 ..اإللكترونٌة الحكومة منتدى خالل مبارك بن محمد الشٌخ ٌسلمها

 الثالثة للسنة اإللكترونية للحكومة التميز جائزة إنطالق
 واألفراد الخاص القطاع ومؤسسات للوزارات تعطى للجائزة فئة 11

 القادم أبرٌل 30 الترشٌحات إلستالم موعد آخر

 
 :المنامة- البحرٌن مملكة

 سمو ، برعاٌة "م2010 اإللكترونٌة للحكومة التمٌز جائزة" إطالق عنالٌوم  اإللكترونٌة الحكومة هٌئة علنتأ
 واالتصاالت المعلومات لتقنٌة العلٌا اللجنة رئٌس الوزراء مجلس رئٌس نائب خلٌفة آل مبارك بن محمد الشٌخ

بتقدين جىائز التويز للفبئزين بهب في حفل افتتبح سوىه سيتفضل ، حٌث التوالً والمقامة للسنة الثالثة على

صرح بذلك السيد هحود علي القبئد الرئيس ، هنتدي البحرين الدولي للحكىهة اإللكترونية في شهر هبيى القبدم

. التنفيذي لهيئة الحكىهة اإللكترونية

 
 كافة فً وإبرازها التقنٌة الممارسات تشجٌع إلى اإللكترونٌة للحكومة التمٌز جائزة تهدف: "وأضاف القائد

 تقنٌة مجال فً التمٌز تشجٌع إلى تسعى كما البحرٌن ودول الخلٌج العربً، مملكة وقطاعات وزارات
 نشر فً تسهم أن شأنها من التًتقنٌة المعلومات واإلتصاالت  بمشارٌع واإلرتقاء واإلتصاالت المعلومات

 فً الجائزة تسهم ذلك بجانب أنها مضٌفا ،"العمل فً بتطوٌر األداء الحكومً وااللتزام والجودة اإلبداع ثقافة
 . المجتمع قطاعات مختلف تطوٌر فً وأهمٌتها التكنولوجٌا دور إبراز

 
وبهدف رفع نسبة المشاركات والمنافسة بٌن الجهات الحكومٌة ومؤسسات القطاع الخاص، أعدت هٌئة 
الحكومة اإللكترونٌة ورش عمل ستقدمها للوزارات والمؤسسات الحكومٌة قبل الترشح لجائزة التمٌز 

 . ، بهدف تعرٌفهم على آلٌة االشتراك فً الجائزة وتقٌٌم مشارٌعهم قبل التقدٌم2010للحكومة اإللكترونٌة 
 

الرئٌس التنفٌذي لهٌئة الحكومة ، أشار  اإلحدى عشروعن فئات جائزة التمٌز للحكومة اإللكترونٌة
 : فئات، وه6ً إلى أنها تحتوي على ثالثة أقسام، قسم للوزارات والجهات الحكومٌة وٌشمل اإللكترونٌة

 أفضل جائزة اإللكترونً، التطور جائزة إلكترونٌة، خدمة أفضل جائزة إلكترونً، محتوى أفضل جائزة)
وقسم آخر للقطاع الخاص ٌضم  ،(اإللكترونً التعلٌم جائزة اإللكترونً، االقتصاد جائزة إلكترونً، مشروع

وقسم  ،(اإللكترونً التعلٌم جائزة اإللكترونٌة، االقتصاد جائزة التقنٌة، للحلول مقدم أفضل جائزة )فئات 3

 (.إلكترونً مقترح أفضل جائزة اإللكترونً، المواطن جائزة )لألفراد ٌضم فئتٌن
 

 من شهر مارس الجاري، فٌما 21وباب الترشح للمشاركة فً جائزة التمٌز للحكومة اإللكترونٌة مفتوح من 
  من شهر أبرٌل القادم،30واألفراد لغاٌة  والشركات الوزارات قبل من المرشحة األعمال تستمر فترة استالم



 

 دقة من والتأكد لإلشراف وأجانب محلٌٌن خبراء تضم تحكٌم ولجنة متخصص فرٌق تأسٌس تم قد بأنه علما
 للتصفٌات والمرشحٌن الفائزٌن عن اإلعالن ٌتم أن على فئاتها، بحسب جائزة لكل الموضوعة المعاٌٌر تطبٌق
القادم  ماٌو 19 وحتى 17 خالل والمقام 2010 اإللكترونٌة للحكومة الدولً البحرٌن منتدى خالل النهائٌة

برعاٌة سمو الشٌخ محمد بن مبارك آل خلٌفة نائب رئٌس مجلس الوزراء رئٌس اللجنة العلٌا لتقنٌة 
 .المعلومات واالتصاالت

 
 ما النزٌه التنافس روح تحفٌزستعمل على  اإللكترونٌة للحكومة التمٌز جائزةإلى أن  القائدالسٌد محمد  وأشار

 فً الفائزون سٌترشح ،فً البحرٌن، إضافة إلى ذلك وتطوٌرها الرقمٌة المشارٌع أفضل لتقدٌم المشاركٌن بٌن
العربً، والتً ستقام نهاٌة العام  لدول الخلٌج اإللكترونٌة جائزة الحكومةالتصفٌات النهائٌة ل إلى الجائزة هذه

 .الحالً
 
 ولتقدٌر اإللكترونٌة، الحكومة مجال فً عدٌدة أهداف لتحقٌق اإللكترونٌة للحكومة التمٌز جائزة وٌأتً تنظٌم 

 مملكة فً واالتصاالت المعلومات تقنٌة مجال تطوٌر سبٌل فً المبذولة الجهود وتعزٌز المتمٌز األداء
 كفاءة مستوى وتقٌٌم الجودة عناصر لقٌاس المشاركة للدول مثالٌة فرصة بمثابة الجائزة تكون بحٌث البحرٌن،
 التعاون مجلس دولمملكة البحرٌن وبقٌة  مكانة رفع بجانب للجمهور، المقدمة اإللكترونٌة الحكومٌة الخدمات
 العالمً، التصنٌف على موقعها وتحسٌن اإللكترونٌة الحكومة مجال فً المتقدمة العالم دول بٌنالخلٌجٌة 

 اإللكترونٌة للحكومة التمٌز لجائزة الرسمً الموقع زٌارة ٌرجى المشاركة أو المعلومات من للمزٌد
www.egovawards.bh. 

 

** انتهى**  

نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية 
تتبع مجلس الوزراء، وتهدف الى تنسٌق وتنفٌذ برامج الحكومة االلكترونٌة . م2007فً أغسطس  (69)تأسست هٌئة الحكومة اإللكترونٌة بموجب المرسوم الملكً رقم 

. سمو الشٌخ محمد بن مبارك آل خلٌفة نائب رئٌس مجلس الوزراء وفقا لالستراتٌجٌات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة العلٌا لتقنٌة المعلومات التً ٌرأسها

وتقوم هٌئة الحكومة اإللكترونٌة بالعدٌد من المهام إبتداء باقتراح السٌاسة العامة والتشرٌعات والقرارات المناسبة لتنفٌذ برامج الحكومة االلكترونٌة وعرضها على اللجنة 
العلٌا إلقرارها وصوال إلى تفعٌل برامج الحكومة اإللكترونٌة، منها إقتراح البرامج الالزمة لتقنٌة المعلومات والبٌانات وتقدٌم الخدمات وتٌسٌر االتصاالت بٌن كافة 

. أجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونٌة لتقدٌم خدمات الحكومة اإللكترونٌة، إضافة لتقدٌم الدعم الفنً والمساندة العلمٌة إلى الوزارات والجهات الحكومٌة األخرى

وتعمل هٌئة الحكومة اإللكترونٌة على تنفٌذ استراتٌجٌة الحكومة اإللكترونٌة بالبحرٌن التً تبٌن خطة العمل المطلوبة لتنفٌذ المبادرات اإللكترونٌة البحرٌنٌة الطموحة 
.  سنوات بشكل إلكترونً وعبر قنوات اتصالٌة متعددة لكافة المواطنٌن والمقٌمٌن والمؤسسات التجارٌة3 خالل 200إضافة لتقدٌم الخدمات األساسٌة الحكومٌة وعددها 

 

للمزٌد من المعلومات ٌرجى اإلتصال على 

لولوة إبراهٌم 

هٌئة الحكومة اإللكترونٌة 

مملكة البحرٌن 

 380 388 17 973+: ت

 338 388 17 973+: ف

 lebrahim@ega.gov.bh: برٌد إلكترونً
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