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حفل في وذلك التفاعلي، اإلبداع فئة عن العربية االلكترونية الحكومة درع جائزة على الفيسبوك على" تمكين "صفحة حصلت

بح المتحدة العربية باإلمارات دبي في العرب برج بفندق 2013 حزيران 29 في أقيم الذي الخامسة دورتھا في االجتماعي
.العربي العالم في اإللكتروني

2013 - 04 يوليو, الخميس :البحرين

المعلوم لتنظيم العامة الھيئة لقطاع االسبق العام المدير ونائب مكرزل بيار التميز لجوائز تتويج أكاديمية ورئيس مؤسس قدمھا التي الجائزة وتسلمت
.سليمان ھالة التسويقية االتصاالت مدير" تمكين"

ت الرسمية والمؤسسات العربية الدول للحكومات الموجھة المرموقة الجائزة لھذه ترشيحھا تم التي البحرين مملكة من الوحيدة الجھة" تمكين "وكانت
الفكرية الملكية حقوق حول الوعي نشر العربية، الكوادر قدرات تنمية العربي، اإللكتروني المحتوى تطوير اإلبداع، تعزيز وھي العربي، اإللكتروني
.االلكترونية

اليوم وھي اإللكتروني المجال في سباقة البحرين مملكة كانت لطالما: "المناسبة ھذا في الكوھجي ھاشم محمود" تمكين"لـ التنفيذي الرئيس وصرح
الحكو الصعيد على اإللكتروني التواصل بمستوى االرتقاء إلى ترمي نبيلة وأھدافا مھمة رسالة تحمل والتي الرائدة الفعالية ھذه في البحرين نمثل أن

القائم جميع نشكر ونحن ،"تمكين "في إليھا نصبو التي األھداف ذات وھي حديثة، معرفية اقتصادات وبناء اإلبداع روح وتشجيع للمواطنين المقدمة
."هللا

الشر كافة مع والشفاف المباشر التفاعل تعزيز إلى دوما تسعى" تمكين "إن": "تمكين "لدى التسويقية االتصاالت مدير سليمان ھالة قالت جانبھا من
الفيسب قنوات على) TamkeenBahrain (ھو خاص حساب بتأسيس وقمنا. الجانب ھذا في فعالة أداة االجتماعي التواصل قنوات وتعتبر لھا،

القت وقد نقدمھا، التي المختلفة الدعم برامج حول الوعي ونشر عليھا واإلجابة البحرين في المؤسسات وأصحاب المواطنين قبل من واالستفسارات
."آرائھم وطرح بأول أوال أخبارنا لمعرفة متابعتھا على الجمھور عامة ندعو

اإل وجائزة التفاعلي، اإلبداع جائزة البنيوي، اإلبداع جائزة التقني، اإلبداع جائزة الفني، اإلبداع جائزة وھي رئيسية، فئات خمس الجائزة وتشمل ھذا
.فئة كل عن األول للفائز العربية اإللكترونية الحكومة درع إلى

البح وسھولة والتصميم المتوفرة المعلومات وجودة وحجم التفاعل مستوى منھا معايير، عدة على بناء مختصة تحكيم لجنة قبل من الفائزين تقييم وتم
مبا أفضل "فئة عن الشباب مشاريع لدعم راشد بن محمد جائزة ھما مھمتين إقليميتين جائزتين حصدت حيث الماضية، الستة الشھور خالل اإلقليمي

.األوسط الشرق في والمالية المحاسبة جوائز مسابقة في" والمالية المحاسبة مجال في لألفراد والتطوير التدريب في التميز"

البر من للمستفيدين اإلجمالي العدد يصل أن المخطط ومن البحرين، في ومؤسسة بحرينيا ألف 77 من أكثر خدمت قد" تمكين "برامج أن إلى يشار

المتعّلقة المعلومات

"تمكين "عن نبذة
وتعد. المملكة في االقتصادي للنمو الرئيسي المحرك وجعله البحرين في الخاص القطاع تطوير إلى تھدف وھي. الخاص القطاع لخدمة الخاص القطاع يمولھا مبادرة ھي" تمكين"

.االقتصادية البحرين ورؤية الوطني اإلصالح مبادرات
.والمؤسسات األفراد لتنمية الدعم توفير وثانيا الشركات، وتطوير تأسيس عملية تعزيز أوال رئيسين، ھدفين تحقيق إلى" تمكين "وتھدف
الخاص القطاع في والمؤسسات لألفراد تحدي تشكل التي والمستقبلية الحالية الثغرات لسد المبتكرة الدعم ومبادرات اآلليات من عدداً" تمكين "وضعت الھدفين ھذين تحقيق أجل ومن

.الالزم الدعم لتقديم برنامجا 180 اآلن حتى اإلطار
اإليجابية العمل أخالقيات نشر البحرين، في البشرية الثروة وقدرات مھارات تنمية بينھا ومن المجاالت، من عدد في للبحرينيين الدعم تقدم التي البرامج من مجموعة" تمكين "توفر
.البرامج من وغيرھا األعمال، ريادة وتنمية وتشجيع التمويل، ثغرات لسد الميسر التمويل وبرامج المؤسسات، أداء لتطوير مدعومة استشارية خدمات" تمكين "فتوفر
ري وترسيخ الصغر، متناھية والمشاريع والمتوسطة الصغيرة الشركات تمويل ذلك في بما البحرين، في الخاص القطاع في جديدة مفاھيم إرساء إلى" تمكين "تسعى ذلك موازاة وفي
.ومستدام حيوي خاص قطاع لتحقيق الضرورية المفاھيم من ذلك وغير والمتوسطة، الصغيرة الشركات في حديثة
.دخلھا مصدر يشكل ما وھو العمل سوق تنظيم ھيئة رسوم من% 50 على تحصل" تمكين "أن إلى يشار

:بـ اإلتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

تمكين - العامة والعالقات التسويق قسم
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