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 ..الجاري 29ولغاية .. زو� عند رغبة المشاركينن    

  2011تمديد فترة التسجيل لجائزة التميز للحكومة ا
لكترونية 
  

  
عن تمديد فترة  2011صرحت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة ا�لكترونية : المنامة -مملكة البحرين

من شھر أبريل الجاري، وذلك بناًء على رغبة المشاركين وبھدف  29التسجيل للمشاركة في الجائزة لغاية 
 .إتاحة فرصة المنافسة =كبر عدد ممكن من ا=عمال المتميزة في مجال الحكومة ا�لكترونية

ئة الحكومة ا�لكترونية، أن ھذا التمديد جاء وبھذا الصدد، أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لھي
استجابة لرغبة المشاركين و�عطاء الفرصة ا=كبر للجميع في تقديم أعلى مستوى من الجودة والتميز في 

أعمالھم ا�لكترونية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة قد زادت في ھذا العام أيضا وھو ما يعكس مدى التوسع 
 .بمختلف مجاWتهفي ا�نتاج ا�لكتروني 

، صرح القائد بأنه مؤخرا 2011وحول استعدادات اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة ا�لكترونية 
الشركة اWستشارية الرائدة في ) جرانت ثورنتون(وبالتعاون مع الشريك المعرفي الرسمي للجائزة شركة 

الجائزة بما يتناسب والمعايير الدولية، با�ضافة  مجال المال وا=عمال، قد انتھت من وضع المعايير لكل فئات
 .2011إلى إعدادھا لمعايير اختيار أعضاء لجنة التحكيم لجائزة التميز للحكومة ا�لكترونية 

على  2011با�ضافة إلى ذلك، أكد القائد على حرص اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة ا�لكترونية 
ة عريقة في مجال تقنية المعلومات واWتصاWت والحكومة ا�لكترونية، علما اختيار محكمين يتمتعون بخبر

بأنه تم تشكيلھا من أعضاء محليين وخليجيين ودوليين، سيتم ا�عdن عن أسمائھم قريبا بعد اWنتھاء من 
 .التسجيل

والمشاركة في ومن جانبه، دعا محمد علي القائد جميع الجھات والمؤسسات والجمعيات وا=فراد للتسجيل 
 .م2011/ أبريل/ 29جائزة التميز للحكومة ا�لكترونية قبل الموعد النھائي المحدد له وھو 

) للقطاع الحكومي(فئة، موزعة على ثdثة أقسام، قسم  11تتكون فئات جائزة التميز للحكومة ا�لكترونية من 
 ).لhفراد(، وقسم )للقطاع  المشترك(وقسم 

جائزة أفضل محتوى إلكتروني، جائزة أفضل خدمة : (فئات، ھي 6حكومي على يشمل قسم القطاع ال
إلكترونية، جائزة التطور ا�لكتروني، جائزة أفضل مشروع إلكتروني، جائزة اWقتصاد ا�لكتروني، جائزة 

 ).التعليم ا�لكتروني

ة، جائزة اWقتصاد جائزة أفضل مزّود للحلول التقني: (فئات، ھي 4أما قسم القطاع المشترك فيشمل 
، في حين يضم قسم ا=فراد فئتين، )ا�لكترونية، جائزة التعليم ا�لكتروني، وجائزة مؤسسات المجتمع المدني

 ).جائزة المواطن ا�لكتروني، وجائزة أفضل مقترح إلكتروني: (ھما
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اWقتصاد : (ى فئتيعلما بأن قسم القطاع المشترك ھذا العام سيتضمن منافسة القطاعين العام والخاص عل
 ).مؤسسات المجتمع المدني(، إلى جانب الجھات غير الحكومية كفئة )ا�لكتروني، والتعليم ا�لكتروني

في ختام حديثه، أشار القائد بأنه سيتم اعتماد ترشيح المشاريع ا�لكترونية الفائزة بجائزة التميز للحكومة 
على المستوى الخليجي في مجال الحكومة ا�لكترونية، والذي ا�لكترونية كممثلين لمملكة البحرين للتنافس 

 .من المقرر إقامته في نھاية العام الحالي

تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل  2011الجدير ذكره أن جائزة التميز للحكومة ا�لكترونية 
واWتصاWت، وتعد واحدة من أھم  خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات

المبادرات الرامية إلى تشجيع  المؤسسات وا=فراد على زيادة عنصر اWبتكار في المنتجات ا�لكترونية، مما 
ينتج عنه زيادة في عدد المستفيدين من استخدامات التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات والخدمات، وتطوير 

مجلس التعاون الخليجية بين دول العالم المتقدمة في مجال الحكومة  مكانة مملكة البحرين وبقية دول
 . ا�لكترونية وتحسين موقعھا على التصنيف العالمي

أو للمشاركة با=عمال، يرجى زيارة  2011للمزيد من المعلومات حول جائزة التميز للحكومة ا�لكترونية 
  .80008001ل على  او اWتصا  www.egovaward.bhالموقع الرسمي للجائزة 
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 نبذة عن ھيئة الحكومة ا	لكترونية

تتبع مجلس الوزراء، وتھدف الى تنسيق وتنفيذ  .م2007في أغسطس ) 69(تأسست ھيئة الحكومة ا�لكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم 
محمد برامج الحكومة اWلكترونية وفقا لdستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعھا اللجنة العليا لتقنية المعلومات التي يرأسھا سمو الشيخ 

 .بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء

المھام إبتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة  وتقوم ھيئة الحكومة ا�لكترونية بالعديد من
اWلكترونية وعرضھا على اللجنة العليا �قرارھا وصوW إلى تفعيل برامج الحكومة ا�لكترونية، منھا إقتراح البرامج الdزمة لتقنية 

WتصاWت بين كافة أجھزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير ا
 .ا�لكترونية، إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية إلى الوزارات والجھات الحكومية ا=خرى

تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرات وتعمل ھيئة الحكومة ا�لكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة ا�لكترونية بالبحرين التي 
سنوات بشكل إلكتروني وعبر قنوات  3خdل  200ا�لكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات ا=ساسية الحكومية وعددھا 

  .اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية
  لمزيد من المعلومات يرجى ا	تصال على

 لولوة إبراھيم

 ھيئة الحكومة ا�لكترونية
 مملكة البحرين

 380 388 17 973: +ت
 338 388 17 973: +ف

 ega.gov.bhlebrahim@: بريد إلكتروني

 


