
 

 

 

020202للنشر بيان صحفي
 

 ..تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

 3102 اإللكترونية للحكومة التميز لجائزة الترشيح باب فتح
 

 3102 ةالسادس دورتها في اإللكترونية للحكومة التميز جائزةل المنظمة اللجنة أعلنت :المنامة - مملكة البحرين

 العليا اللجنة رئيس الوزراء مجلس رئيس نائب خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو رعاية تحت تقام والتي

 الحكومية المؤسسات من المبتكرة المشاركات واستقبالفتح باب الترشيح ، عن واالتصاالت المعلومات لتقنية

 .القادمفبراير  30ى حتليبقى مفتوحاً  المدني المجتمع ومؤسسات واألفراد والخاصة

 

وبهذا الصدد، صرح السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة اإللكترونية قائال : "نؤمن في هيئة 

 رفعالحكومة االلكترونية بتشجيع المبادرات التقنية وفق أحدث الممارسات بهذا المجال وتهيئة أجواء تنافسية ل

 ".البحرين مملكة في والمقيمين المواطنين إلى المقدمة كترونيةاإلل الخدمات وكفاءة جودة مستوى

 

ولفت القائد إلى أن الجائزة في نسختها السادسة ال تهدف إلى اختيار األعمال المتميزة فحسب، بل ستسهم في 

يم تطوير األعمال التي لم تتأهل من خالل إرسال المقترحات ليتم تطويرها واالستفادة من مالحظات لجنة التقي

بحيث يمكن أن تتأهل للجائزة ومن جانب آخر تقدم خدماتها بمستوى أفضل بما يؤهلها للفوز بهذه الجائزة والتي 

 تهدف بالدرجة األولى لتقديم خدمة أفضل للجمهور.

 

 من العامة لدى الوعي مستوى رفعالحكومة االلكترونية الرامي إلى برنامج رؤية  في سياقتأتي هذه الجائزة 

 متميزة كوجهة البحرين مملكة صورة تعزيز ومواصلة واألعمال المبتكرة بالجوائز مختصة برامج شاءإن خالل

 ودعم المبادرات الطموحة والهادفة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت. المختلفة القطاعات أعمال لتطوير

 

 المنظمة اللجنةالمشاركة، أعلنت  استفادتهم منمشاركة أكبر عدد من الجهات مع ضمان إيماناً منها بأهمية و

وضع اسئلة مبسطة ومتعلقة بذات موضوع اإلجراءات المتعلقة بالمشاركة من خالل  تيسير عن جائزةلل

تعزيز آلية التحكيم عبر الزيارات الميدانية والعروض ، كما لفتت اللجنة إلى والبيانات التوضيحيةالمشاركة 

للجنة  ن المشاركين الذين لم يحالفهم الحظ سيستفيدون من التقرير النهائي، كما أفئات الجائزة  ضالتوضيحية لبع

ال سيما ، بصورة دقيقة المشاركوالذي سيتضمن مالحظات أعضاء اللجنة وتعليماتهم لتطوير وتحسين العمل 

يا على دراسة كل مشروع مقدم على حدة، مع التأكد من استيفائه للمعايير المعتمدة دولستحرص وأن اللجنة 
 .والخاصة بكل فئة ومدى فاعلية المشروع وتطبيقه على أرض الواقعومحلياً 

 

، حيث 3102 االلكترونيةمنتدى البحرين الدولي للحكومة  افتتاح وسيتم اإلعالن عن األعمال الفائزة خالل

 المعلومات ةلتقني العليا اللجنة رئيس ،الوزراء مجلس رئيس نائب خليفة آل مبارك بن محمد الشيخ سمو سيتفضل

 ، بتكريم األعمال الفائزة.واالتصاالت

 

 

األعمال المشاركة في جائزة التميز للحكومة اإللكترونية سيتم تقييمها على أيدي خبراء دوليين ومحليين يذكر أن 

 يتمتعون بالخبرة الواسعة في مجال الحكومة اإللكترونية وتقنية المعلومات واالتصاالت.

 

 للقطاع) وقسم( الحكومي للقطاع) قسم على موزعة اتفئ 01 من اإللكترونية للحكومة التميز جائزة فئات وتتكون

 (. لألفراد) وقسم ،(المشترك



 

 

 

 جائزة إلكترونية، خدمة أفضل جائزة إلكتروني، محتوى أفضل جائزة: )فئات 4( الحكومي القطاع) قسم ويشمل

 أفضل جائزة: )فئات 4 فيشمل( المشترك القطاع) قسم أما( إلكتروني مشروع أفضل جائزة اإللكتروني، التطور

 ،(المدني المجتمع مؤسسات وجائزة اإللكتروني، التعليم جائزة اإللكترونية، االقتصاد جائزة التقنية، للحلول مقدم

 وسيتم ،(إلكتروني مقترح أفضل وجائزة اإللكتروني، المواطن جائزة: )هما فئتين، األفراد قسم يضم حين في

 المالية للمعامالت قيمة وأعلى إنجازاً  المعامالت من عدد أكثر على بناءً  اإللكتروني المواطن جائزة اختيار

 .واحد عام خالل اإللكترونية الحكومة بوابة عبر المنجزة

 

 زيارة يرجى ،باألعمال للمشاركة أو 3102 اإللكترونية للحكومة التميز جائزة حول المعلومات من لمزيدو

 .www.egovawards.bh للجائزة يالرسم الموقع

 

 

 ** ** انتهى

 كالم الصور

 السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة اإللكترونية. -

 

 

 نبذة عن 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 الحكومة هيئة تأسست

 .الوزراء مجلس رئيس نائب 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 ياسةالس باقتراح ابتداء المهام من بالعديد اإللكترونية الحكومة هيئة وتقوم

 والمساندة الفني الدعم لتقديم إضافة اإللكترونية، الحكومة خدمات لتقديم إلكترونية قنوات وإنشاء دولة،ال 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 نفيذلت المطلوبة العمل خطة تبين التي بالبحرين اإللكترونية الحكومة استراتيجية تنفيذ على اإللكترونية الحكومة هيئة وتعمل

 . التجارية والمؤسسات والمقيمين المواطنين لكافة متعددة اتصالية قنوات وعبر إلكتروني بشكل حكومية خدمة 341 من أكثر إلى عددها

 

 :للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 اير ابراهيم الهاشميسه

 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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