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 ..تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

   2011اإلعالن عن فتح باب الترشيح لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
  فئة مختلفة للجائزة مخصصة للوزارات ومؤسسات القطاع الخاص واألفراد 11

  
عاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تحت ر: المنامة - مملكة البحرين

للمرة  2011رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت تنطلق جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
يع الرابعة على التوالي، الهادفة إلى تشجيع التميز في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت واالرتقاء بالمشار

  .اإللكترونية الوطنية، صرح بذلك السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة اإللكترونية
  

م، على أن 2011/ أبريل/ 21يبدأ باب الترشح لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية من اليوم ويستمر لغاية 
وخارج مملكة البحرين، وسيتفضل يتم تقييم األعمال المشارآة من قبل نخبة من المتخصصين من داخل 

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتكريم الفائزين خالل مراسم افتتاح منتدى البحرين الدولي للحكومة 
  .2011اإللكترونية 

  
تهدف الجائزة إلى مواآبة التطورات العالمية في مجال تقنية : "بهذا الصدد، تحدث السيد محمد القائد قائال

تصاالت من خالل خلق بيئة تنافسية بين المؤسسات العامة والخاصة واألفراد، وتشجيعهم المعلومات واال
على االبتكار واالبداع والتميز في مجال اإلنتاج اإللكتروني، عبر استخدامات الوسائل التقنية الحديثة التي 

مباشر في تحقيق أهداف مؤآدا على أن هذه االبتكارات من شأنها أن تسهم وبشكل " يتخاطب بها العالم أجمع
األلفية اإلنمائية في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، بحيث توفر هذه المنتجات فرص ألآبر عدد ممكن 

  .لالستفادة من الخدمات اإللكترونية والوصول إلى المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا
  

عداد ورش عمل متخصصة تقدمها وبهدف تشجيع نسبة المشارآة، ستقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بإ
لمختلف الوزارات والجهات الحكومية بهدف تعريفهم على آلية االشتراك في الجائزة وتقديم مشاريعهم وفقا 

  .للمعايير الموضوعة
  

في ضوء التطورات األخيرة التي تجري في المجتمع اإللكتروني بالمملكة ، فإن برنامج الجائزة لهذا العام 
وذلك للقطاع  –جائزة اإلقتصاد اإللكتروني و جائزة التعليم اإللكتروني  -ئزتين سيتضمن تنافس لجا

وعالوة على ذلك، باإلضافة إلى . الحكومي و القطاع المشترك  ولقد تم إنشاؤها لجذب القطاعين  معا
دمي استهداف المشارآين من القطاعات الحكومية والتجارية، فإن جوائز هذا العام أيضًا تعتبر دعوة لمق

الطلبات من قطاع المنظمات غير الحكومية مما يعكس أهميتها  للحكومة اإللكترونية األماآن على جلب 
للحصول على وصف مفصل لفئات الجائزة، يرجى زيارة قسم . برنامج جوائز في طليعة التنمية المبتكرة

 .www.egovawards.bhالفئات في 
  



 

للقطاع (فئة، موزعة على ثالثة أقسام، قسم  11تتكون فئات جائزة التميز للحكومة اإللكترونية من 
  ).لألفراد(، وقسم )للقطاع  الخاص(وقسم ) الحكومي

  
 خدمة أفضل جائزة إلكتروني، محتوى أفضل جائزة( :فئات، هي 6إذ يشمل قسم القطاع الحكومي على 

 جائزة اإللكتروني، االقتصاد جائزة إلكتروني، مشروع أفضل جائزة روني،اإللكت التطور جائزة إلكترونية،
  .)اإللكتروني التعليم

  
 اإللكترونية، االقتصاد جائزة التقنية، للحلول مقدم أفضل جائزة( :فئات، هي 4أما قسم القطاع الخاص فيشمل 

 جائزة( :قسم األفراد فئتين، همافي حين يضم  ،)اإللكتروني، وجائزة مؤسسات المجتمع المدني التعليم جائزة
 ).إلكتروني مقترح أفضل جائزةو اإللكتروني، المواطن  

   
هي امتداد لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  2011وأشار القائد بأن جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 

لبحرين للتنافس على المستوى الخليجية، إذ سيتم اعتماد ترشيح المشاريع اإللكترونية الفائزة آممثلين لمملكة ا
  .الخليجي في مجال الحكومة اإللكترونية، المقرر إقامته في نهاية العام الحالي

  
الشرآة االستشارية الرائدة في مجال المال واألعمال هي ) جرانت ثورنتون(الجدير ذآره، أن شرآة 

تقوم الشرآة االستشارية بالتعاون ، إذ 2011التميز للحكومة اإللكترونية  الشريك المعرفي الرسمي لجائزة
مع هيئة الحكومة اإللكترونية بدراسة المعايير لكل فئة وتعديلها بما يتناسب مع المعايير الدولية وآذلك 

، إلى جانب المساهمة في www.egovawards.bhتطوير المحتوى اإللكتروني للموقع الرسمي للجائزة 
  . 2011لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية  التحكيمتحديد معايير اختيار أعضاء لجنة 

  
تعتبر جائزة التميز للحكومة اإللكترونية واحدة من أهم المبادرات الرامية إلى حث المؤسسات واألفراد على 
زيادة عنصر االبتكار في المنتجات اإللكترونية المحلية، واالرتقاء بمستوى اإلنتاج اإللكتروني، الذي يؤدي 

مملكة  مكانة ورفع لمستفيدين من استخدامات التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات والخدمات،إلى زيادة عدد ا
 وتحسين اإللكترونية الحكومة مجال في المتقدمة العالم دول بينالخليجية  التعاون مجلس دولالبحرين وبقية 

أو  2011إللكترونية للمزيد من المعلومات حول جائزة التميز للحكومة ا. العالمي التصنيف على موقعها
 .www.egovawards.bhللمشارآة باألعمال، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجائزة   

  

 **انتهى**  



 

 

  آالم الصور
  االتسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتص

 
 

  نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية
تتبع مجلس الوزراء، وتهدف الى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة االلكترونية . م2007في أغسطس ) 69(تأسست هيئة الحكومة اإللكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم 

  .نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لومات التي يرأسهاوفقا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة العليا لتقنية المع

كومة االلكترونية وعرضها على اللجنة وتقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد من المهام إبتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الح
ين آافة إلى تفعيل برامج الحكومة اإللكترونية، منها إقتراح البرامج الالزمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير االتصاالت ب العليا إلقرارها وصوال

  .ارات والجهات الحكومية األخرىأجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة اإللكترونية، إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية إلى الوز

ت اإللكترونية البحرينية الطموحة وتعمل هيئة الحكومة اإللكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرا
  .لكتروني وعبر قنوات اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجاريةسنوات بشكل إ 3خالل  200إضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكومية وعددها 

  

  

  للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على

  لولوة إبراهيم

  هيئة الحكومة اإللكترونية

  مملكة البحرين

 380 388 17 973+: ت

 338 388 17 973+: ف

  lebrahim@ega.gov.bh: بريد إلكتروني

  


