
 

 

Public Document 

 324302للنشر بيان صحفي
 

ثكرر م  تُنهي أعمال التقييم أل جائزة التميز للحكومة اإللكترونيةلجنة تحكيم 

 ة مشارثك 022
 

قد أن لجنة التحكيم  1024أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  المنامة: -مملكة البحري 

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك  المقامةواألعمال المشاركة ضمن فئات الجائزة العشر تقييم  انتهت من

بعد إغالق باب ، يا لتقنية المعلومات واإلتصاالتآل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العل

 في الرابع من شهر مارس. الجائزةمن  النسخة السابعة المشاركة في

 

مقارنة باألعوام الماضية حيث  في الجائزة عدد المشاركاتفي  عن الزيادة المضطردةظمة اللجنة المن كشفتو

هي القطاع الحكومي  مندرجة تحت ثالث قطاعاتبمجموعة من المبادرات والمشاريع ال مشاركا   104لها  تقدم 

محليين يتمتعون بخبرة دوليين و خبراءمن  شكلالتي تتلجنة التحكيم  التزام، مؤكدة مشترك واألفرادوالقطاع ال

، والضوابط المعتمدة دوليا  النزاهة عايير مب والحكومة اإللكترونية تصاالتواإلعريقة في مجال تقنية المعلومات 

ثالث في فئات الجائزة بعد إضافة  يتماشى مع  متطلبات التغييرمجاالت اختصاصاتهم الدقيقة خاصة وأن تنوع 

جائزة ، وجائزة )رواد األعمال(، وة )أفضل تطبيق للوسائط الذكية(جائزمستحدثة في هذا العام هي فئات 

 )المشاركة اإللكترونية(.

 

المعهد تشارين لدى سكبير الم جيرمي ميالردالسيد ة التحكيم تضم سبعة أعضاء ويترأسها لجنالجدير بالذكر أن 

ألربع تمتد دولية طويلة خبرة  ه منمتلكيما بلبريطانية انيل وبرول في جامعة أستشاري إوالتكنولوجي الدنماركي 

كل من من مملكة البحرين تضم في عضويتها وفي مجال توظيف التكنولوجيا في تطوير المؤسسات،  عقود

 التعليم جودة وضمان للمؤهالت الوطنية بالهيئة للمؤهالت الوطني اإلطار أول محمد باقر مديرالدكتور 

 VIVAتصاالت التسويق الرقمي في شركة اإلمسؤول  حمد زينلموالسيد  ،التعليم قطاع ممثال  عن والتدريب

بجامعة  المعلومات تقنية والدكتورة حياة علي األستاذ المساعد بكلية، ممثال  عن قطاع اإلتصاالت البحرين

البحرين ممثلة  عن القطاع االكاديمي، والسيد محمد أبوسيف مدير تقنية المعلومات واإلتصاالت من شركة 

 بشركة المعلومات تقنية مدير والسيد عصام هادير البحرين )باس( ممثال  عن القطاع الخاص، خدمات مطا

مؤسسات المجتمع قطاع السيد سيد أزهر رئيس تقنية المعلومات من بنك إبدار ممثلين عن  ألمنيوم البحرين )ألبا(

  المدني.

 

عمال الفائزة، إلى جانب ن أجل تحديد األبدقة م لجنة التحكيم على دارسة وتقييم المشاريع المشاركة وعكفت

التي تهدف من خاللها لتوجيه أصحاب  هاكل عمل مشارك يتضمن مالحظاتتقريرا  خاصا  عن  إعدادها

جوانب القصور في مشاريعهم وتطويرها ليتمكن أصحابها كيفية معالجة و ،فرص التحسينالمشاركات إلى 

ائزة، والمشاركة في المسابقات والجوائز األخرى والتأهل للفوز مستقبال  من المشاركة بشكل أقوى في هذه الج

مفهوم تكريس في من أجلها الجائزة والمتمثلة  أنشأتبها، وتحقق اللجنة من خالل هذه التقارير أحد األهداف التي 

 إدارة ونقل المعرفة وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل للجمهور.

 

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا من الجدير باإلشارة أن و

فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة ل االفتتاح الرسمي خالل الفائزين سيكرم لتقنية المعلومات واإلتصاالت

 .شخص 000ابة الـ قريتوقع أن يصل عدده إلى وسط حضور  أبريل القادم 12المقرر إقامته في  اإللكترونية

 

 4على يحتوي وقسم )القطاع الحكومي(  :أقسام على ثالثةهذا العام جائزة التميز للحكومة اإللكترونية  اشتملت

فئات: جائزة أفضل خدمة إلكترونية، جائزة المشاركة اإللكترونية، جائزة أفضل مشروع إلكتروني، وجائزة 
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فئات: جائزة أفضل تطبيق للوسائط الذكية،  4المشترك( على  المحتوى االلكتروني، فيما يحتوي قسم )القطاع

جائزة رواد األعمال، جائزة االقتصاد اإللكتروني، وجائزة مؤسسات المجتمع المدني، في حين يضم قسم األفراد 

اختيار جائزة المواطن  وقد تمجائزة المواطن اإللكتروني، ا: جائزة أفضل مقترح إلكتروني، وفئتين، هم

وني بناء  على أكثر عدد من المعامالت إنجازا  وأعلى قيمة للمعامالت المالية المنجزة عبر بوابة الحكومة اإللكتر

 اإللكترونية خالل عام واحد.

 

 ** ** انتهى

 ثكالم الصور

 .4102أعضاء لجنة التحكيم لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  -

 

 

 نبذة ع  هيئة الحكومة اإللكترونية

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

 .الوزراء مجلس رئيس ائبن 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 المناسبة 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 برامجال اقتراح منها اإللكترونية،

 .األخرى الحكومية والجهات الوزارات إلى العلمية

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

 . التجارية والمؤسسات والمقيمين المواطنين لكافة ةمتعدد اتصالية قنوات وعبر إلكتروني بشكل حكومية خدمة 000 من أكثر إلى عددها

 

 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 سهاير ابراهيم الهاشمي

 هيئة الحكومة اإللكترونية

 مملكة البحرين

 252 388 17 973+: ت

 338 388 17 973+: ف

 ega.gov.bhsalhashimi@: بريد إلكتروني
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