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ضمن فئة أفضل 5 مشاريع تقنية على مستوى الوطن العربي

 تطبيق اإلدارة العامة للمرور 
يفوز بجائزة المشاريع التقنية

حاز »التطبي��ق اإللكتروني« لإلدارة 
العام��ة للمرور على جائ��زة أفضل 
المشاريع التقنية ضمن فئة أفضل 
5 مش��اريع تقني��ة عل��ى مس��توى 
جائ��زة  ضم��ن  العرب��ي  الوط��ن 
س��مو الش��يخ س��الم العلي الصباح 
المعلوماتي��ة بدول��ة الكوي��ت في 
نس��ختها العش��رين. حي��ث تهدف 
المحت��وى  تطوي��ر  إل��ى  الجائ��زة 
الرقم��ي العربي وإب��رازه، واالبتكار 
في مجال تقنية المعلومات، وزيادة 
للتعامل  المجتمع  درجة اس��تعداد 

الرقمي.
وأك��د مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
عبدالرحمن  الش��يخ  العميد  للمرور 
بن عبدالوهاب آل خليفة بأن الفوز 
به��ذه الجائ��زة العربي��ة ل��م يكن 

ليتحقق لوال الدع��م الالمحدود من 
الفري��ق أول وزي��ر الداخلية الش��يخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة لمنظومة 

ال��ذي  األم��ر  الم��روري،  العم��ل 
س��اهم في توفي��ر كاف��ة الخدمات 
للمراجعين  اإللكترونية  واإلجراءات 
الخدمات اإللكترونية وفقًا  وتطوير 
لتوجه��ات الحكوم��ة ف��ي التح��ول 
الرقم��ي واإللكترون��ي، وتعزيزه��ا 
هيئ��ة  م��ع  والتنس��يق  بالتع��اون 
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية 

والجهات ذات العالقة.
وأش��ار إلى أن هذه الجهود ساهمت 
ف��ي تحقيق أكبر نس��بة ممكنة من 
المروري��ة، حي��ث بلغت  الخدم��ات 
اإللكتروني  التح��ول  نس��بة  حالي��ًا 
للخدم��ات لحوال��ي 80% والتي يتم 
وبوس��ائل  إلكتروني��ًا  تقديمه��ا 
متعددة ومتنوعة، منها موقع بوابة 
 ،bahrain.bh الحكومة اإللكترونية

وتطبيق »المرور« لألجهزة الذكية، 
والمنص��ات اإللكتروني��ة التابع��ة 

للحكومة اإللكترونية.
وأش��اد مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة 
للم��رور بتعاون هيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية م��ع اإلدارة 
في عملية التحول الرقمي للخدمات 
والذي أس��هم ف��ي إط��الق العديد 
بم��ا  اإللكتروني��ة  الخدم��ات  م��ن 
فيه��ا تطبيق الم��رور ال��ذي يضم 
مجموعة من الخدمات التي يس��رت 
عل��ى العم��الء إنج��از معامالته��م 
بكل سهولة ويسر، ش��اكرًا سعيها 
المس��تمر ف��ي توظي��ف وتطوي��ع 
م��ن  الحديث��ة  التقني��ات  مختل��ف 
أجل االرتقاء بكاف��ة الخدمات التي 

تقدمها لإلدارة.

مدير عام إالدارة العامة للمرور

وكيل الداخلية: الشرطة 
النسائية حققت تقدمًا بفضل 
دعم وتوجيهات وزير الداخلية

وزارة  وكي��ل  أع��رب 
الش��يخ ناصر بن  الداخلية 
خليف��ة  آل  عبدالرحم��ن 
عن تقديره لدور الش��رطة 
النس��ائية م��ن ضابط��ات 
وضابط��ات ص��ف وأف��راد، 
في ظل االحتفال بيوبيلها 
 50 أن  موضح��ًا  الذهب��ي، 
التأس��يس،  عل��ى  عام��ًا 
بمثاب��ة نص��ف ق��رن من 
الدع��م والعط��اء والرعاية 
وهذا جزء من التقدم الذي 

حققته مس��يرة تمكين المرأة البحرينية برعاية صاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرينة جاللة 

الملك، رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
وأض��اف أن الش��رطة النس��ائية لم تك��ن تحقق هذا المس��توى 
المتقدم وتخوض مجاالت أمني��ة ومجتمعية متعددة، لوال دعم 
وزير الداخلية وتوجيهاته الدائمة لتأكيد دور الش��رطة النسائية 

وتوفير التدريب الالزم في هذا الشأن.
وقال إن الشرطة النسائية تطورت عددًا وعتادًا وزادت إمكانياتها 
وقدراته��ا على العم��ل ودخل��ت للكثير من المج��االت وأصبحت 
تمارس دورًا متميزًا في مجال تعزيز الشراكة المجتمعية ورعاية 

األحداث.
وخت��م وكيل وزارة الداخلية باإلش��ارة إلى أن اآلم��ال والتطلعات 
تتزايد نحو تعزيز التطور والتقدم والبناء على ما تم إنجازه خالل 
الخمس��ين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن الشرطة النسائية أنهت 
نصف قرن من العطاء واآلن تجدد العهد لمواصلة العمل ضمن 

شرطة البحرين بإخالصها ودورها المشرف.

وكيل وزارة الداخلية

قائد خفر السواحل يبحث مع 
الملحق العسكري األمريكي 

التنسيق المشترك

اس��تقبل قائد خفر الس��واحل اللواء ركن بح��ري عالء عبداهلل 
س��يادي، الملحق العس��كري بالس��فارة األمريكي��ة بالمملكة 

العقيد جون جوندول والوفد المرافق له.
وخالل اللقاء رحب قائد خفر السواحل بالضيف والوفد المرافق 
ل��ه، حي��ث تم مناقش��ة ع��دد م��ن المواضي��ع ذات االهتمام 
المش��ترك، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بمختلف المجاالت 
خاص��ًة ف��ي مجال التدري��ب وبناء الق��درات والس��بل الكفيلة 

بدعمها وتعزيزها.

»شرطة الجنوبية«: القبض على 4 آسيويين 
لسرقتهم شاحنات وبيع بطارياتها

قال مدير عام مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية إن ش��رطة المديرية تمكنت 
من القبض على 4 آسيويين لتورطهم في وقائع سرقة شاحنات وبيع بطارياتها.

وأوض��ح أنه إثر تلق��ي المديرية لبالغ��ات مفادها تعرض عدد من الش��احنات 
للسرقة واالس��تيالء على بطارياتها والتخلص منها بإيقافها في مناطق بعيدة 
والهرب من الموقع، فقد تم تشكيل فريق لتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع 
المعلومات حول البالغات واالس��تعانة بالتقنيات الذكية، كما توصلت الشرطة 

إلى كش��ف هوية المتهمين والقبض عليهم، حيث اتضح قيام شخصين بسرقة 
المركبات الثقيلة فيما يقوم اآلخران وهما أصحاب محالت للخردة بمساعدتهما 
في بيع بطاريات تلك المركبات وذلك بعد إتالف أسالك التمديدات الكهربائية 
ون��زع البطاريات منها. وأضاف مدي��ر عام مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية 
أنه تم اتخ��اذ كافة اإلجراءات القانونية تمهيدًا إلحال��ة المتهمين إلى النيابة 

العامة.

 وزير الداخلية: 57 مليون دينار قيمة 
المدفوعات اإللكترونية عبر جميع القنوات

مريم بوجيري «

كش��ف وزير الداخلية الفريق أول ركن 
الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة عن 
تجاوز قيم��ة المدفوعات اإللكترونية 
57 ملي��ون دينار عب��ر جميع القنوات، 
فيما تم االنتهاء خالل الش��هر الجاري 
م��ن تطوي��ر أكث��ر م��ن 83 خدم��ة 
إلكترونية ضمن اس��تراتيجية شاملة 

تشمل جميع الجهات الحكومية.
س��ؤال  عل��ى  رده  ف��ي  ذل��ك،  ج��اء 
برلماني لعضو مجلس الشورى بسام 
البنمحمد، حيث بينت الوزارة أن هيئة 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
قام��ت بإع��داد وتطوي��ر 40 خدم��ة 

حكومية عبر القنوات اإللكترونية.
وبينت الوزارة أنه س��يتم خالل الشهر 
الج��اري اكتمال تطوي��ر أكثر من 83 
خدم��ة إلكتروني��ة متكامل��ة لع��دد 
من الجه��ات الحكومية بزي��ادة تبلغ 
108% فوق المعدل السنوي للخدمات 
المط��ورة والبال��غ عدده��ا 40 خدمة 
س��نويًا، حي��ث عكف��ت الهيئ��ة على 
تطويرها وصيانة األنظمة واإلجراءت 
عب��ر منهجية  الحكومية  والعملي��ات 
إعادة هندسة اإلجراءات المعلوماتية 
لتكون على مستوى الجاهزية لتقديم 
إلكتروني��ة للجمهور، إضافة  خدمات 
إل��ى دورها ف��ي تقديم االستش��ارات 
والدراس��ات الفني��ة والتقني��ة لبقية 

الجهات.
ف��ي  الهيئ��ة  دور  أن  الوزي��ر  وبي��ن 
التح��ول الرقمي ينقس��م إلى دورين، 
األول تقن��ي يتعلق بتطوير الخدمات 
منها تطوير دراس��ة إعادة هندس��ة 
وتطوي��ر  والعملي��ات  اإلج��راءات 

الخدمات اإللكتروني��ة وتوفيرها عبر 
قن��وات متع��ددة، وتطوي��ر أنظم��ة 
المعلوم��ات وتكام��ل البيان��ات إلى 
جانب إدارة عملية التغير والمساندة 
العلمي��ة لل��وزارات والحوكمة والبنى 
المؤسس��ية بجانب األمن السيبراني 

وإدارة العمليات للجهات الحكومية.
بينما يتعلق ال��دور الثاني المتمحور 
ح��ول السياس��ات والتش��ريعات ذات 
الصل��ة، باقت��راح السياس��ة العام��ة 
حكوم��ة  لبرام��ج  واالس��تراتيجية 
اإللكترونية واقتراح س��ن التشريعات 

والقرارات الالزمة.
وأكد أن الهيئة مقبلة خالل السنوات 
ال���5 القادمة على دعم جميع الجهات 
الحكومية في سبيل اإلسراع بالتحول 
من النظ��م التقليدية إلى اس��تخدام 
األنظم��ة والوس��ائل اإللكترونية في 
تقدي��م معامالتها وخدماتها بإعادة 
هندسة وتطوير ما يقارب 120 خدمة 
حكومي��ة عل��ى القن��وات اإللكترونية 

المختلف��ة ضم��ن خطة مس��تقبلية 
تعتمد على التحول الرقمي الش��امل 
وتوفر الطاقات البشرية المتخصصة 
ومصادر التمويل لدعم خطة التحول 
وتدري��ب الموظفي��ن عل��ى التقنيات 

الحديثة وتنمية قدراتهم الفنية.
واعتمدت حكومة البحرين، التوجهات 
الدولي��ة للتحول الرقمي واس��تخدام 
منهجي��ات إع��ادة هندس��ة اإلجراءات 
وإدارة التغيير التي تهدف الس��تمرار 
عملي��ات التحول الرقم��ي في القطاع 
الع��ام وتحس��ين االبت��كار وحوكمة 

التحول الرقمي في البحرين.
وساهم هذا التحول الرقمي في تقديم 
الخدم��ات، إل��ى تبس��يط اإلج��راءات 
الحكومي��ة وإلغاء الحضور الش��خصي 
وزيادة س��رعة إنهاء الخدمات بنسبة 
74% وتحسين األداء الحكومي بشكل 
عام حي��ث كانت المنهجي��ة المتبعة 

من قبل الهيئة تمر بعدة مراحل.
وفص��ل الوزي��ر المراح��ل المذك��ورة 

مقسمة على 4، حيث تم في المرحلة 
األول��ى حصر الخدم��ات بالتعاون مع 
الوزارات واألجهزة الحكومية، وتقييم 
وض��ع الخدم��ات وترتي��ب أولوي��ات 
التنفيذ وفق معايير الجاهزية التقنية 
ل��إلدارة المعنية - ع��دم وجود مواقع 
تش��ريعية أو قانوني��ة للتحول ضمن 

المرحلة الثانية.
فيم��ا تت��م ضم��ن المرحل��ة الثالثة 
بالتعاون  العملي��ات  إعادة هندس��ة 
مع اإلدارة المقدمة للخدمات وتطوير 
الخدمات من الناحية التقنية والربط 
اإللكترون��ي م��ع المنص��ة الوطني��ة 
للمدفوعات والنظ��م الداخلية لإلدارة 

المعنية ضمن المرحلة الرابعة.
اإللكترون��ي  التح��ول  جه��ود  وأك��د 
الذي قامت به الهيئ��ة بتقديم 500 
خدم��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن عبر 
القن��وات المختلفة، منها 391 خدمة 
عبر البوابة الوطني��ة و14 خدمة عبر 
منصات الخدمات الذاتية، و95 خدمة 
عب��ر تطبيق الهات��ف الذك��ي، بينما 
كش��ف تقري��ر اإلحصائي��ات الدورية 
الفترة  للخدم��ات اإللكترونية خ��الل 
م��ن أبريل وحتى أغس��طس الماضي 

عن العديد من المؤشرات.
وبي��ن أن تل��ك المؤش��رات أوضحت 
نموًا ملحوظًا في اس��تخدام تطبيقات 

األجهزة الذكية بنس��بة تجاوزت %20 
ضعف م��ا كان��ت علي��ه ف��ي الفترة 
المماثلة م��ن الع��ام الماضي، حيث 
اإللكتروني��ة  المعام��الت  بلغ��ت 
الحكومي��ة عب��ر مختلف القن��وات ما 
يق��ارب 800 أل��ف معامل��ة، تجاوزت 
 57 اإللكتروني��ة  المدفوع��ات  مبل��غ 

مليون دينار عبر جميع القنوات.
وبلغ عدد الزي��ارات لخدمات المحاكم 
والقضاي��ا أكث��ر من 500 أل��ف زيارة 
وأكث��ر م��ن 37 أل��ف زي��ارة لخدمات 
للفئ��ات  الدع��م  طل��ب  تس��جيل 
المس��تحقة من المتضررين بس��بب 
فيروس كورونا )كوفيد19(، باإلضافة 
إل��ى أكثر من51 أل��ف معاملة منجزة 
لخدمات بطاقة الهوية وأكثر من ألف 
معاملة لخدمة س��داد فواتير القيمة 

المضافة.
عبر  التطبيق��ات  اس��تخدام  وتج��اوز 
األجهزة الذكية 59 مليون استخدام، 
إس��الميات »خدم��ة  منه��ا تطبي��ق 
فاع��ل خي��ر« 257%، تطبيق وجهتي 
»خدم��ة تنبيه��ات وزارة الخارجي��ة« 
»خدم��ة  صحت��ي  تطبي��ق   ،%227
توصيل األدوية من مجمع السلمانية 
الطب��ي« 179%، وعمل��ت الهيئة مع 
مجل��س الوزراء عل��ى إص��دار قرارات 
تدعم عملية التح��ول الرقمي بكافة 

الهيئات وال��وزارات والتي تعمل عل 
تنفيذ تلك الخطط.

واكد الوزير أنه تم تطوير العديد من 
الخدمات ضمن اإلج��راءات االحترازية 
لمواجهة جائح��ة كورونا )كوفيد19(، 
من خالل تدش��ين حزم��ة جديدة من 
المتكامل��ة  اإللكتروني��ة  الخدم��ات 
التابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة والجه��ات 
الحكومي��ة األخ��رى في س��بيل تعزيز 
الحاج��ة  دون  المتعاملي��ن  حماي��ة 
للحض��ور الش��خصي أو مراجعة مركز 
الخدمة، منها 15 خدمة تقدمها هيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية، 
وخدمتان لشؤون الجنسية والجوازات، 
خدمتان ضمن خدمات اإلدارة العامة 
للمباحث واألدل��ة الجنائية، 9 خدمات 
ضمن خدمات اإلدارة العامة للمرور، 4 
خدمات ضمن خدمات هيئة الكهرباء 
والماء، خدمتان ضم��ن خدمات وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، خدمتان 
 5 الخارجي��ة،  وزارة  خدم��ات  ضم��ن 
مؤسس��ة  خدم��ات  ضم��ن  خدم��ات 
التنظي��م العقاري. كما ش��ملت أيضًا 
خدمة س��داد فواتير القيمة المضافة 
التابع��ة لخدم��ات الجه��از الوطن��ي 
الرس��وم  دف��ع  خدم��ة  لإلي��رادات، 
والضرائ��ب الجمركي��ة المضافة إلى 
خدم��ات الجم��ارك، خدمتي��ن لوزارة 
الع��دل، خدمة تس��جيل المتضررين 
من أزمة كورونا )كوفيد19( المضافة 
الملكي��ة  المؤسس��ة  خدم��ات  إل��ى 
لألعم��ال اإلنس��انية، خدم��ة ع��رض 
تفاصي��ل الدعم الحكوم��ي المضافة 
إل��ى خدم��ات وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعية، خدمت��ان ضمن خدمات 

إدارة تنفيذ األحكام.

 اكتمال تطوير 83 خدمة ضمن إستراتيجية 
التحول الرقمي الحكومي الشهر الجاري

زيادة سرعة إنهاء الخدمات اإللكترونية 
74٪ و800 ألف معاملة حتى أغسطس

بسام البنمحمد وزير الداخلية 

 الجامعة الملكية للبنات تتعاون 
مع مؤسسة تمويل الطالب البحريني

وقعت الجامع��ة الملكية للبنات اتفاقية تعاون مع 
مؤسس��ة تمويل الطالب البحريني لدعم الطالبات 
اللواتي يرغبن في متابعة الدراس��ات الجامعية في 
المملكة مع الحاجة إلى الدعم المالي. حيث استقبل 
رئيس الجامعة الملكية للبنات د.ر ديفيد ستيوارت 
ونائبة الرئيس للش��ؤون األكاديمية د.منى سوري 
وفد المؤسسة المكون من رئيس مؤسسة تمويل 
الطال��ب البحرين��ي عبدالغفار الكوهج��ي، ومحمد 
سيف، ود.بسام الحمد، ومحمد سيار، أعضاء مجلس 
األمن��اء في المؤسس��ة. وق��د تم توقي��ع االتفاقية 
ف��ي ح��رم الجامع��ة الملكي��ة للبن��ات الكائن في 
منطقة الرفاع. وأش��اد ديفيد ستيوارت بالمؤسسة 
باعتباره��ا جه��ة خيري��ة تس��اهم ف��ي المجتم��ع 
بمبادراته��ا ودعمها لقطاع التعلي��م في المملكة 
البحرين، مش��يرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تمكن 
الطالب��ات في البحرين وتوفر لهن فرصا للتميز في 

التعليم العالي دون القلق حول األمور المالية.
وأعربت د. منى سوري عن اعتزازها بهذه االتفاقية 
التي س��تعود بالدعم والرعاي��ة الالزمين للطالبات 

م��ن أج��ل متابعة واس��تمرار تعليمه��ن الجامعي 
ودراس��اتهن العليا. من جانبه، أشاد رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة تمويل الطالب البحريني عبدالغفار 
الكوهج��ي ب��دور الجامع��ة ف��ي تعلي��م وتمكي��ن 
الطالب��ات وتزويدهن بالمعرف��ة والمهارات لتولي 

مناصب قيادية في المجتمع، موضحًا أن مؤسس��ة 
تمويل الطالب البحريني مؤسس��ة أهلية غير ربحية 
تعمل على توفير الدعم المالي للطالب البحرينيين 
الراغبي��ن في إكمال دراس��تهم الجامعية من خالل 

نظام القرض الحسن دون نسبة فائدة %0. 


