
 
هيئة الحكومة اإللكترونية تعقد ورشتي عمل حول جائزة التميز للحكومة 

  2010اإللكترونية 
  

المقامة  2010بهدف تشجيع المشارآات وروح المنافسة بين المشارآين في جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
خليفة نائب رئيس مجلس للمرة الثالثة على التوالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل 

الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت، عقدت هيئة الحكومة اإللكترونية ورشتي عمل 
للوزارات والمؤسسات الحكومية تناولت في آليهما تعريفا عن فئات الجائزة ومعاييرها بجانب آلية التسجيل 

  .زة مع استعراض سريع للتجارب السابقةواالشتراك وتقييم المشاريع قبل الترشح للجائ
 

وبهذا الصدد، أعرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة اإللكترونية عن سعادته بالتفاعل 
للعام الثالث على التوالي وبكل نجاح شهدت جائزة التميز : "والمشارآات في مختلف فئات الجائزة، وقال

زيادة ملحوظة عن العاميين الماضيين، ويعود ذلك إلى التنوع والزيادة في الفئات  2010للحكومة اإللكترونية 
إن : "إذ تمت إضافة جائزة التعليم اإللكتروني في قسمي الوزارات والقطاع الخاص، وأضاف" وأقسامها

لبحرين الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع النشاط اإلبداعي في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت بمملكة ا
ونشر ثقافة التحول اإللكتروني بين أفرادها، إذ تم تخصيص جائزتين لألفراد، األولى للمواطن الذي أنجز 

خالل العام المنصرم،  Bahrain.bhأآبر عدد من معامالته اإللكترونية عبر بوابة البحرين على اإلنترنت 
ي تطوير تقنية المعلومات واالتصاالت في والثانية تم تخصيصها ألفضل مقترح إلكتروني من شأنه أن يسهم ف

  ".مملكة البحرين
 

: مشيرا إلى أن الجائزة أحد مبادرات اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت لخدمة وتنمية المجتمع، وقال
استطاعت الجائزة بعد أن فتحت أبوابها مؤخرًا لهذا العام أن تستقطب العقول واالبتكارات وأن تحفز على "
مشيرا إلى أن هذه ". لتنافس الشريف لتقديم أفضل المشاريع الرقمية بهدف تطويرها في مملكة البحرينا

المرحلة تعد بمثابة خطوة للفائزين نحو الترشح في جائزة الحكومة اإللكترونية على مستوى دول الخليج 
  .م2010العربي، المقرر إقامتها في نهاية عام 

  
من شهر أبريل  30عمال المرشحة من قبل الوزارات والشرآات واألفراد لغاية هذا وتستمر فترة استالم األ

  .الجاري، علما بأن المشارآة في أي من الفئات يكون مجاني دون أي رسوم مادية
  

إن جائزة التميز للحكومة اإللكترونية في نسختها األولى والثانية فتحت الباب للمواقع : وأضاف القائد
أن تنافس إقليميا وعالميا وأن تحوز على إشادات آثيرة، حيث يتأهل الفائزون بجائزة  والمنتجات البحرينية

التميز للحكومة اإللكترونية للمنافسة في جائزة الحكومة اإللكترونية الخليجية التي فازت بها الكثير من 
جات البحرينية تفوز آما وأصبحت المواقع والمنت. المنتجات البحرينية في نسختها األولى في ديسمبر الماضي

بجوائز إقليمية مثل جائزة الدرع الذهبي مؤخرا في لبنان التي فازت بها مواقع آل من وزارة المالية ووزارة 
  .األشغال ومجلس الشورى

  
 6تحتوي جائزة التميز للحكومة اإللكترونية على ثالثة أقسام، قسم للوزارات والجهات الحكومية ويشمل 

ضل محتوى إلكتروني، جائزة أفضل خدمة إلكترونية، جائزة التطور اإللكتروني، جائزة أف: (فئات، وهي
، وقسم آخر للقطاع )جائزة أفضل مشروع إلكتروني، جائزة االقتصاد اإللكتروني، جائزة التعليم اإللكتروني
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ليم جائزة أفضل مقدم للحلول التقنية، جائزة االقتصاد اإللكترونية، جائزة التع(فئات  3الخاص يضم 
هذا وقد . جائزة المواطن اإللكتروني، جائزة أفضل مقترح إلكتروني(، وقسم لألفراد يضم فئتين )اإللكتروني

تم تأسيس فريق متخصص ولجنة تحكيم تضم خبراء محليين وأجانب لإلشراف والتأآد من دقة تطبيق 
  .المعايير الموضوعة لكل جائزة بحسب فئاتها

  
جائزة التميز "مة اإللكترونية آانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إطالق الجدير بالذآر أن هيئة الحكو

، والتي تقام للسنة الثالثة على التوالي، وسيتفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك "م2010للحكومة اإللكترونية 
ة في شهر آل خليفة بتقديم جوائز التميز للفائزين في حفل افتتاح منتدى البحرين الدولي للحكومة اإللكتروني

  .مايو القادم
  

للمشارآة والترشح أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
www.egovawards.bh.  

  
االلكترونية العام  فائزا بجائزة التميز للحكومة 15وآان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة قد آرم 

مجلس المناقصات، وهيئة الكهرباء والماء، فيما ) أفضل خدمة الكترونية(، حيث فاز بجائزة 2009الماضي 
، آما فاز موقعي وزارة )أفضل محتوى الكتروني(فاز موقعي وزارة الصحة، ووزارة المالية بجائزة 

) أفضل وزارة متطورة الكترونية(أما جائزة ، )أفضل مشروع الكتروني(الداخلية، ووزارة األشغال بجائزة 
أفضل (فكانت من نصيب المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة لعامة للتأمين االجتماعي، وفاز بجائزة 

وفازت الجامعة العربية المفتوحة . شرآة النديم لتقنية المعلومات، ومجموعة المؤيد) مزود للحلول التقنية
 ).كترونياالقتصاد االل(بجائزة 
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 نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية

تتبع مجلس الوزراء، وتهدف الى تنسيق وتنفيذ . م2007في أغسطس ) 69(تأسست هيئة الحكومة اإللكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم 
المعلومات التي يرأسها نائب رئيس برامج الحكومة االلكترونية وفقا لالستراتيجيات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة العليا لتقنية 

  .مجلس الوزراء معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

كومة وتقوم هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد من المهام إبتداء باقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الح
وصوال إلى تفعيل برامج الحكومة اإللكترونية، منها إقتراح البرامج الالزمة لتقنية  االلكترونية وعرضها على اللجنة العليا إلقرارها

المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير االتصاالت بين آافة أجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة 
  .ى الوزارات والجهات الحكومية األخرىاإللكترونية، إضافة لتقديم الدعم الفني والمساندة العلمية إل

ت وتعمل هيئة الحكومة اإللكترونية على تنفيذ استراتيجية الحكومة اإللكترونية بالبحرين التي تبين خطة العمل المطلوبة لتنفيذ المبادرا
بشكل إلكتروني وعبر قنوات سنوات  3خالل  200اإللكترونية البحرينية الطموحة إضافة لتقديم الخدمات األساسية الحكومية وعددها 

  .اتصالية متعددة لكافة المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية

  
  لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال على

 لولوة سامي إبراهيم
 مملكة البحرين - هيئة الحكومة اإللكترونية

 17388380 973+: ت
 17388338 973+: ف

 ega.gov.bhlebrahim@: بريد إلكتروني
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