
طباع بوابة جدة االقتصادية تفوز بالوشاح الذھبي ودرع الحكومة اإللكترونية

الذھبي ودرع الحكومةفاز موقع بوابة جدة االقتصادية المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة بوشاح االستحقاق  :إخبارية جدة متابعات

 فاز عدد من الجھات الحكوميةاإللكترونية في مسابقة التميز العربية المعنية بالخدمات الحكومية اإللكترونية في دبي، فيما

الخليجية بجوائز درع الحكومة اإللكترونية.

ة مسابقة درع الحكومة اإللكترونية ببرججاء ذلك خالل حفل الدورة الرابعة ألكاديمية (تتويج) لجوائز التميز في المنطقة العربية وھيئ

وجيا المعلومات واالتصاالت في (اسكوا)العرب بدبي، وأشاد مؤسس ورئيس أكاديمية تتويج لجوائز التميز بيار مكرزل، رئيس شعبة تكنول

بية المھمة على الشبكة العنكبوتية.باألمم المتحدة الدكتور حيدر فريحات بموقع بوابة جدة االقتصادية الذي يعد أحد النوافذ العر

صول بوابة جدة االقتصادية على الوشاحواعتبر األمين العام باإلنابة للغرفة التجارية الصناعية بجدة المھندس محيي الدين حكمي أن ح

رة والرائدة على الصعيد العربي، ودليل علىالذھبي على المستوى العربي مؤشر على المكانة الكبيرة التي تتمتع بھا كأحد المواقع المتطو

ميزة عن عروس البحر األحمر.سعي غرفة جدة المتواصل في استخدام التكنولوجيا لتطوير األعمال وتقديم معلومات اقتصادية مت

ت في مجال المعلومات االقتصادية لمجتمعوأشار حكمي إلى أن بوابة جدة االقتصادية تأتي انطالًقا من دور الغرفة في تقديم أفضل الخدما

والخدمات االقتصادية التي تساعداألعمال، حيث تمثل واجھة اقتصادية لمدينة جدة توفر من خاللھا مجموعة متكاملة من المعلومات 

 في المحافظة، وتھدف إلى بناء قاعدة بياناتمجتمع األعمال في اتخاذ القرارات وتنمية األعمال، وتعد مرجًعا رئيسًيا للمعلومات االقتصادية

بعيد الحقيقية  مصادرھا  من  المعلومات  استقاء  يتم  حيث  االقتصادي،  عن النشاط  ومتجددة  آخرمتكاملة  تقديم  ويتم  عن االجتھادات،  ا  ً

االستثما والفرص  والسكان  والعمالة  والعقارات  المالية  واألوراق  األسھم  سوق  عن  الحية  التجاريةالمؤشرات  الجوانب  ومختلف  رية، 

والصناعية بھدف خدمة قطاع المعلومات بعروس البحر األحمر.
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