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 تحت رعاية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء

 1025 اإللكترونية للحكومة فتح باب الترشيح للنسخة الثامنة من جائزة التميز
 

 

 رعاية تحت امتق التي 4102 اإللكترونية للحكومة التميز لجائزة المنظمة اللجنة أعلنت :المنامة -البحرين مملكة
 المعلومات لتقنية العليا اللجنة رئيس الوزراء، مجلس رئيس نائب خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو

 يناير 25 لغاية بالمشاركة الراغبين جميع أمام الثامنة نسختها في للجائزة الترشيح باب فتح عن واالتصاالت،
4102 . 

 
 على الضوء وتسليط واالتصاالت، المعلومات تقنية مجال في الوطنية المبادرات تقدير إلى الجائزة وتهدف

 في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تعزيز في تسهم التي البحرين، مملكة في المتميزة االبتكارات
 مع يتماشى بما المبتكرة التقنية الحلول تطوير خالل من العالمية المنافسة على القدرة من وترفع المملكة،

 .اإللكترونية الحكومة استراتيجية
 
 شيحبتر الراغبين جميع تمكنيل www.egovaward.bh بالجائزة الخاص اإللكتروني الموقع تفعيل الهيئة تعيدو

 وكيفية فئاتها، حول الضرورية المعلوماتو بالجائزة، المتعلقة الرئيسة نقاطال على خالله من التعرف من أعمالهم،
 . المرشحة األعمال تقديم

 
 الحكومة هيئةب المعلومات وتقنية المؤسسية النظم مدير المطاوعة أحمد خالد الدكتور صرح الصدد، هذا وفي

 متسارعة وتطورات ملحوظة تغيرات العالم حول واإلتصاالت المعلومات تقنية قطاع شهد: "قائالا  اإللكترونية
 المعلومات تقنية مجال في والتطور باإلنتاجية تتميز بيئة البحرين مملكة وأصبحت. الماضي العام خالل

ا  واالتصاالت  والخاص العام ينالقطاع إنجازات من العديد شهدنا العام، هذا وخالل العالمية، المعايير ألفضل وفقا
 ."المجال هذا في العالمية الخارطة على البحرين مملكة مكانة عزز مما
 

 طرحتها التي المشاريع لكثرةو الكبيرة، للمنافسة وتوقعنا القطاع، يشهده الذي للنمو نظراا : "المطاوعة. د وأضاف
ا  رافداا  لتكون الجائزة هذه تأتي ،4102 نسخة في واألفراد المشاركة الجهات  اإللكترونية المشاركة يعزز مهما

 برنامج التي االتجاهات مع يتماشى ما وهو ولوجيا،التكن مجال في عمالاأل ريادة مامأ األبواب من الكثير ويفتح
 ."لكترونيةاإل الحكومة

 
 يمتقد بهدف عمل تيورش اللجنة تنظم المنافسة، لدخول المشاركين لتأهيل التنظيمية اللجنة تدااستعدا ضمن ومن
ا  المشاركون سيستفيد كما ،تقديمها وآلية المشاركة األعمال لقبول المطلوبة والمعايير االشتراطات عن لمحة  الحقا

ا  البحرين، مملكة من خبراء تضم اللجنة وأن سيما ال المقدمة، أعمالهم لتطوير التحكيم لجنة مالحظات من  وحكاما
 .دوليين

 
ا  ،4102 االلكترونية للحكومة الدولي البحرين منتدى افتتاح لخال الفائزة األعمال عن اإلعالن وسيتم  على جريا
 اللجنة رئيس الوزراء، مجلس رئيس نائب خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو سيتفضل حيث السنوية، العادة
 .الفائزة األعمال بتكريم تصاالت،واإل المعلومات لتقنية العليا

 

file:///C:/Users/egpbmih/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9FN11FBG/www.egovaward.bh


 

 

Public Document 

 على( الحكومي القطاع) قسم ويشمل واألفراد، المدني والمجتمع والخاص، الحكومي القطاعين الجائزة وتستهدف
 جائزة، إلكتروني مشروع أفضل جائزة إلكترونية، خدمة أفضل جائزة ، إلكتروني محتوى أفضل جائزة: فئات 2

 ةجائز الذكية، للوسائط تطبيق أفضل جائزة: فئات 2( المشترك القطاع) قسم ويشمل ، االلكترونية المشاركة
 فئتين، (األفراد قسم) يضم حين في المدني المجتمع مؤسسات جائزة ، األعمال رواد جائزة ، اإللكتروني اإلقتصاد

 بناءا  اإللكتروني المواطن جائزة اختيار وسيتم اإللكتروني، المواطن جائزة و إلكتروني، مقترح أفضل جائزة: هما
 خالل اإللكترونية الحكومة بوابة عبر المنجزة المالية معامالتلل قيمة وأعلى إنجازاا  المعامالت من عدد أكثر على
 .واحد عام

 
 الوطنية البوابة من بدءاا  بالجائزة، المرتبطة التفاصيل من أي بمعرفة للراغبين متاحة القنوات جميعو

Bahrain.bh، الجائزة وموقع www.egovaward.bh، تواصل والشكاوى للمقترحات الوطني والنظام 
Bahrain.bh\tawasul، اإللكتروني والبريد ،81118110 الوطني االتصال ومركز 

egovaward@ega.gov.bh. 
 

 ** ** انتهى

 كالم الصور

 .هيئة الحكومة اإللكترونيةالمعلومات ب وتقنية المؤسسية مدير النظم خالد أحمد المطاوعة الدكتور -

 

 حكومة اإللكترونيةنبذة عن هيئة ال

 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 الحكومة هيئة تأسست

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

 مةالحكو 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 البرامج 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 اإللكترونية الحكومة هيئة وتعمل

 . التجارية والمؤسسات والمقيمين المواطنين لكافة متعددة اتصالية قنوات وعبر ترونيإلك بشكل حكومية خدمة 033 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

 salhashimi@ega.gov.bh: بريد إلكتروني
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