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الرؤية
أن تصبح بوابة احلكومة اإللكترونية القناة املفضلة للخدمات احلكومية وغير احلكومية عبر االنترنت. 

الرسالة
أن تكون احملطة الشاملة للخدمات املقدمة عبر االنترنت .     •

أن توفر املعلومات، وتقدم خدمات ومعامالت تفاعلية، مبا فيها الدفع عبر اإلنترنت من خالل تبني معايير     •
التكنولوجيا احلديثة.   

أن تواكب الرؤية االستراتيجية ململكة البحرين 2030.  •
أن تكون القناة األولى للعمالء وذلك للحصول على خدمات مريحة ويسهل الوصول إليها من خالل     •

إنشاء وسائل إلكترونية تربط ما بني املواطنني واخلدمات العامة واخلاصة.   
أن توفر منصة مثالية للعمالء لتقدمي اقتراحاتهم وآراءهم واملشاركة في صياغة السياسات احلكومية    •

وحتسني طرق تقدمي اخلدمات.   

األهداف
أن تكون قناة لتقدمي اخلدمات على مدار الساعة.   •

أن توفر 200 خدمة عبر االنترنت بحلول نهاية عام 2010.   •
أن تكون منصة متكاملة للخدمات احلكومية.   •

أن تكون منصة للخدمات غير احلكومية املفضلة من قبل العمالء.   •
أن توفر وسائط مثل املنتديات و / أو املدونات للمواطنني وقطاع األعمال للمشاركة والتعليق على     •

السياسات والقضايا العامة ذات العالقة.  

العمالء
جميع األفراد من املواطنني واملقيمني في مملكة البحرين   •

قطاع األعمال   •
املؤسسات احلكومية واملوظفني   •

زوار مملكة البحرين  •

املعايير العامة
سوف نسعى جاهدين لتوفير معلومات صحيحة ودقيقة من خالل بوابة احلكومة اإللكترونية ، حيث     •

سيتم حتديث املعلومات املتوفرة وفق احلاجة.   
سنعمل على ضمان توفر اخلدمات على مدار الساعة في 365 يوم مع جاهزية للبوابة تبلغ 99 %.   •

سنجمع ما بني أفضل تقنيات األمن املعتمدة عامليا حلماية بيانات عمالئنا، كما أن من مميزات البوابة     •
وجود نظام لكلمة السر للتحكم في الدخول وبروتوكول SSL لتشفير البيانات.   

تتوافق بوابة احلكومة اإللكترونية بنسبة %100 مع إنترنت إكسبلورر النسخة 6.0 وما بعدها، باإلضافة   •
إلى توافقها بشكل كبير مع فايرفوكس ونتسكيب وغيرها من متصفحات الويب الرئيسية.   

تتوفر بوابة احلكومة اإللكترونية باللغتني العربية واالجنليزية.   •
نقوم بتشجيع االقتراحات والتعليقات على خدماتنا وعلى البوابة من خالل مختلف الوسائل مثل     •

تقييم مستوى اخلدمة، ومناذج استطالع آراء العمالء واملنتديات.   
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نضمن مبادئ وأسس التعامالت اخلاصة أو السرية سواء لألفراد او مختلف املؤسسات.  •
حددت بوابة احلكومة اإللكترونية آلية محددة ملعاجلة حاالت التظلم وتوفير الدعم الالزم للعمالء.   •

تعريف معايير اخلدمة احملددة

توفر بوابة احلكومة اإللكترونية معلومات وخدمات قامت مؤسسات عامة وخاصة بإنشائها والعمل على 
صيانتها واحلفاظ عليها؛ وإن توافر اخلدمة ودقة املعلومات هي من مسؤولية كل جهة تقدم هذه اخلدمة من 

خالل البوابة.
 

مقترحات وشكاوى العمالء

نحن ملتزمون بتقدمي خدمات ذات كفاءة وجودة عالية في جميع األوقات. ونحن ندرك أنه على الرغم من كل 
اجلهود التي نبذلها، أنه باإلمكان أن تقع أخطاء وعندما يحدث هذا، فنحن نود أن نسمع منكم حول هذا األمر. 

وإذا كانت لديكم أية شكاوى أو تظلمات عن أي من اخلدمات املقدمة من خالل بوابة احلكومة اإللكترونية أو 
كنتم ترغبون في تقدمي اإلقتراحات واآلراء، يرجى االتصال بنا من خالل القنوات التالية: 

عن طريق الهاتف : 80008001 – (973 +) من األحد إلى اخلميس من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء.   •
 www.bahrain.bh عبر االنترنت: استكمال استمارة ”إتصل بنا“ املتوفرة على بوابة احلكومة اإللكترونية  •

سيتم قبول جميع التظلمات والشكاوى واالقتراحات وإحالتها إلى األطراف املعنية في الوقت املناسب.   -1
ستحصل جميع التظلمات والشكاوى واالقتراحات على تأكيد باالستالم في نفس يوم العمل الذي يتم    -2

تسلمها فيه.   
يتطلب على العميل أن يقدم جميع التفاصيل املطلوبة في النماذج االلكترونية أو يقوم باالتصال بأحد    -3

موظفي مركز االتصال لتسهيل حل الشكوى.   
ستعامل تفاصيل العميل بسرية.   -4

سوف ينظر إلى كل شكوى بشكل منفرد ووفق أولويته، وسيزود برد على ذلك.   -5
سيتم االتصال بالعميل حول االجراءات املتخذة.  -6

كما أننا نرغب أن نسمع منكم إذا قمنا بعملنا بشكل صحيح. وإذا كنتم سعداء بشكل خاص مع أي من 
خدماتنا نرجو منكم إطالعنا على ذلك.
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