
 

 

 م2012 /ٌناٌر /11  األحد بٌان صحفً: للنشر ٌوم
 

 الشٌخ محمد بن مباركتحت رعاٌة سمو 

 2102فتح باب الترشيح لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
 كل من الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص واألفرادفئة خاصة ل 11

 

بن مبارك آل خلٌفة نائب رئٌس  سمو الشٌخ محمدقبل  المنامة: تحت رعاٌة كرٌمة من -مملكة البحرٌن
أعلن السٌد محمد علً القائد الرئٌس ، واالتصاالت مجلس الوزراء، رئٌس اللجنة العلٌا لتقنٌة المعلومات

التمٌز لجائزة  م2112ٌناٌر  11 األحد الٌوم عن فتح باب الترشٌحالتنفٌذي لهٌئة الحكومة اإللكترونٌة 

من المؤسسات الحكومٌة والخاصة واألفراد  المبتكرة مشاركاتواستقبال ال 2112للحكومة اإللكترونٌة 

 فً مجال تقنٌة المعلومات واالتصاالت.ومؤسسات المجتمع المدنً 

 

تم بعدها تقٌٌم األعمال المشاركة على أٌدي م على أن 2112ٌ/ / فبراٌر15لغاٌة ح مفتوحا ٌٌستمر باب الترش

اتهم العرٌقة فً مجال تقنٌة المعلومات واالتصاالت، ، ٌتمتعون بخبردولٌٌن متخصصٌن ومحلٌٌنمحكمٌن 
خالل  هاٌتفضل سمو الشٌخ محمد بن مبارك آل خلٌفة بتكرٌمالتً س المشارٌع الفائزةاإلعالن عن  ومن ثم

 .2112مراسم افتتاح منتدى البحرٌن الدولً للحكومة اإللكترونٌة 

 

المقامة للمرة الخامسة على  ،حكومة اإللكترونٌةأكد السٌد محمد علً القائد على أهمٌة جائزة التمٌز للو
فً نشر ثقافة تقنٌة المعلومات واالتصاالت ودورها فً رفعة المجتمع وتقدمه، متمنٌا أن تخرج من  التوالً،

: "تعد جائزة التمٌز للحكومة وأضاف قائال، نفسه هذه الجائزة أعمال وطنٌة فاعلة ومكملة للجهود فً المجال
هم اإللكترونٌة وإرساء قواعد أساسٌة فً المجتمع التقنً وهو نشر أعماللمثالٌة للمبدعٌن  ٌلةوساإللكترونٌة 

 التً نحرص على إطالقها سنوٌا منذ أربع سنوات ما ٌلخص مساعً جائزة التمٌز للحكومة اإللكترونٌة
 ".مضت

 

من ٌناٌر الجاري ورشة عمل  11و 11 بتارٌخ خالل الٌومٌن القادمٌن وستقٌم هٌئة الحكومة اإللكترونٌةهذا 

متخصصة لكل من الوزارات والمؤسسات الحكومٌة تعرفهم خاللها على آلٌة اإلشتراك فً جائزة التمٌز 
 للحكومة اإللكترونٌة وكٌفٌة ترشٌح المشارٌع وفقا للمعاٌٌر المنصوصة.

 

قسم )للقطاع الحكومً( ى فئة موزعة عل 11تتكون فئات جائزة التمٌز للحكومة اإللكترونٌة لهذا العام من و

 (.(، وقسم )لألفرادالمشتركوقسم )للقطاع  
 



 

 خدمة أفضل جائزة إلكترونً، محتوى أفضل جائزة) فئات: 6على  (القطاع الحكومً)ٌشمل قسم حٌث 
 جائزة اإللكترونً، االقتصاد جائزة إلكترونً، مشروع أفضل جائزة اإللكترونً، التطور جائزة إلكترونٌة،

 جائزة التقنٌة، للحلول مقدم أفضل جائزة) فئات: 4 على فٌشمل (المشتركالقطاع )أما قسم  (لكترونًاإل التعلٌم
قسم فً حٌن ٌضم  ،(اإللكترونً، وجائزة مؤسسات المجتمع المدنً التعلٌم جائزة اإللكترونٌة، االقتصاد

حٌث سٌتم اختٌار جائزة ، (إلكترونً مقترح أفضل جائزةو اإللكترونً، المواطن جائزة) األفراد فئتٌن، هما:

المواطن اإللكترونً بناًء على أكثر عدد من المعامالت انجازا وأعلى قٌمة للمعامالت المالٌة المنجزة عبر 
 بوابة الحكومة اإللكترونٌة خالل عام واحد. 

 
كومة اإللكترونٌة تجدر اإلشارة إلى أنه سٌتم اعتماد المشارٌع اإللكترونٌة الفائزة فً جائزة التمٌز للح

نهاٌة العام الحالً،  معوترشٌحهم للتنافس على المستوى الخلٌجً فً مجال الحكومة اإللكترونٌة  2012
 باعتبارهم ممثلٌن لمملكة البحرٌن.

 
تهدف جائزة التمٌز للحكومة اإللكترونٌة إلى تعزٌز ثقافة المجتمع الرقمً وزٌادة عدد المستفٌدٌن من تقنٌة 

استعراض تجربة مملكة البحرٌن فً هذا المجال ، كما تهدف إلى محلٌا وخارجٌا التصاالتالمعلومات وا
والتقدم بموقعها على التصنٌف العالمً. للمزٌد من المعلومات حول المشاركة أو عن جائزة التمٌز للحكومة 

 . www.egovawards.bhٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً الرسمً  2012اإللكترونٌة 
 

 ** انتهى** 

 كالم الصور

 .سمو الشٌخ محمد بن مبارك آل خلٌفة، نائب رئٌس مجلس الوزراء رئٌس اللجنة العلٌا لتقنٌة المعلومات واالتصاالت

 

 نبذة عن هيئة الحكومة اإللكترونية
م. تتبع مجلس الوزراء، وتهدف الى تنسٌق وتنفٌذ برامج الحكومة االلكترونٌة 2007( فً أغسطس 69تأسست هٌئة الحكومة اإللكترونٌة بموجب المرسوم الملكً رقم )

 سمو الشٌخ محمد بن مبارك آل خلٌفة نائب رئٌس مجلس الوزراء. وفقا لالستراتٌجٌات والخطط والبرامج التى تضعها اللجنة العلٌا لتقنٌة المعلومات التً ٌرأسها

على اللجنة ترونٌة بالعدٌد من المهام إبتداء باقتراح السٌاسة العامة والتشرٌعات والقرارات المناسبة لتنفٌذ برامج الحكومة االلكترونٌة وعرضها وتقوم هٌئة الحكومة اإللك
الخدمات وتٌسٌر االتصاالت بٌن كافة  العلٌا إلقرارها وصوال إلى تفعٌل برامج الحكومة اإللكترونٌة، منها إقتراح البرامج الالزمة لتقنٌة المعلومات والبٌانات وتقدٌم

 ت والجهات الحكومٌة األخرى.أجهزة الدولة، وإنشاء قنوات إلكترونٌة لتقدٌم خدمات الحكومة اإللكترونٌة، إضافة لتقدٌم الدعم الفنً والمساندة العلمٌة إلى الوزارا

ٌة بالبحرٌن التً تبٌن خطة العمل المطلوبة لتنفٌذ المبادرات اإللكترونٌة البحرٌنٌة الطموحة وتعمل هٌئة الحكومة اإللكترونٌة على تنفٌذ استراتٌجٌة الحكومة اإللكترون
بشكل إلكترونً وعبر قنوات اتصالٌة متعددة لكافة المواطنٌن والمقٌمٌن  خدمة حكومٌة 200 إلى أكثر من التً وصل عددهاإضافة لتقدٌم الخدمات األساسٌة الحكومٌة و

  والمؤسسات التجارٌة.

 للمزٌد من المعلومات ٌرجى اإلتصال على

 لولوة إبراهٌم

 هٌئة الحكومة اإللكترونٌة

 مملكة البحرٌن

 380 388 17 973+ت: 

 338 388 17 973+ف: 

 lebrahim@ega.gov.bhبرٌد إلكترونً: 

http://www.egovawards.bh/
mailto:lebrahim@ega.gov.bh


 

 


