
  
 

3من  1صفحة رقم  ة تجديد جواز السفر إلكترونياملخص عن تطوير خدم بالتعاون مع هيئة الحكومة  واإلقامة والجوازات الجنسية شئون إدارة  

 اإللكترونية

 

 ة خدمتطوير 
 
 تجديد جواز السفر إلكترونيا

 بالتعاون مع هيئة الحكومة اإللكترونية واإلقامة شئون الجنسية والجوازات

  املؤسسات الحكومية العريقة في مملكة البحرين، من شئون الجنسية والجوازات واإلقامة ةتعتبر إدار 
 
ة عام تمارس يقارب املائ وتملك اإلدارة تاريخا

 للمواطنينوإصدار جوازات السفر للمواطنين واملقيمين تنظيم إجراءات السفر واإلقامة  تخالله عمليا
 
 نش  ، حيث أ

 
 الجوازاتو  للهجرة إدارة أول  تئ

 أن واإلقامة. وعبر تلك املسيرة الطويلة استطاعت شئون الجوازات 1292 التالي العام في بحريني سفرجواز  أول  وصدر 1291 عامال في بالبحرين

موقع  املصدر: -  .نوالوافدي للمواطنين إجراءات السفرو  العمل نظمعلى مستوى  أو تشريعاتالو  قوانينال على مستوى تطوير سواء كبيرة إنجازات تحقق

 - واإلقامة شئون الجنسية والجوازات

 الجنس، مليالد،ا تاريخ االسم،ك وما تشمله من معلومات شخصية الوثيقة حامل وجنسية هويةل انتبيتعنيه من  وما السفر جوازونظرا ألهمية وثيقة 

بالد أو خارجها، لا في داخل البحرين ملواطنيها سواءمملكة وما يتبع صحة تلك البيانات من استفادة حامل الوثيقة من امتيازات توفرها  .امليالد ومكان

أصبح   لبالد.خارج اداخل و واالستفادة من الخدمات القنصلية التي تقدمها البحرين ملواطنيها  ،حرية السفر والتنقلويشمل ذلك وال يقتصر على 

جاز باملرونة لضمان سرعة اإلنبالدقة الشديدة لضمان صحة البيانات، وكذلك إجراءات استخراج وتجديد وثيقة جواز السفر  تسمأن ت من الالزم

 فيما يتعلق بإنهاء املعامالت في وقت مناسب.

  ،اإللكترونية الحكومة برامج وتنفيذ تنسيقالجهة املنوطة ببصفتها هيئة الحكومة اإللكترونية  مسئولياتوفي إطار 
 
 والخطط ستراتيجياتلال  وفقا

تضطلع هيئة الحكومة اإللكترونية بالعديد  ، حيث-9002 لسنة( 92)رقم املرسوم - واالتصاالت املعلومات لتقنية العليا اللجنة تقرها التي والبرامج

 :والتي تتضمن وال تقتصر علىمن املسئوليات ذات العالقة 

 إلقرارها العليا اللجنة على وعرضها اإللكترونية الحكومة املناسبة لبرامج واالستراتيجية العامة السياسة اقتراح. 

 اللجنة تقره ام وتنفيذ الدولة، أجهزة كافة بين االتصاالت وتيسير الخدمات وتقديم والبيانات املعلومات لتقنية الالزمة البرامج اقتراح 

  منها العليا
 
 .اإللكترونية الحكومة لتفعيل وصوال

 اإللكترونية. الحكومة برامج لتنفيذ الالزمة والقرارات التشريعات سن اقتراح 

 اإللكترونية الحكومة خدمات لتقديم إلكترونية قنوات إنشاء. 

 األخرى  الحكومية والجهات للوزارات العلمية واملساندة الفني الدعم تقديم  
 
 .اإللكترونية الحكومة برامج لتفعيل وصوال

 شئون الجنسية والجوازاتخدمات الحكومية بشكل عام وتطوير خدمات الأهم الدعائم في مسيرة تطوير أحد صبحت تقنية املعلومات أوبعد أن 

يد من تطويع تكنولوجيا املعلومات في تيسير العدتعتمد على  استراتيجية واإلقامة شئون الجنسية والجوازات تانتهج حيثبشكل خاص،  واإلقامة

أو  دمةاملستفيدين من الختغيير إجراءات العمل التقليدية سواء على بشكل جذري في  هو ما أسهم، و املواطنين واملقيمينالخدمات ذات الصلة ب

 .املوظفين القائمين على تقديم الخدمةتطوير مهارات على مستوى 

ة بالتعاون مع هيئة الحكومة اإللكترونية بصفتها الجه واإلقامة شئون الجنسية والجوازات تالتعاون املشترك بين أجهزة الدولة قاممن وفي إطار 

 ة والجوازاتالجنسي بتوفير العديد من الخدمات الخاصة بشئون  رونية على مستوى مملكة البحرينالراعية واملسئولة عن توفير الخدمات اإللكت

استهدفت تلك الخدمات تحقيق أهداف جوهرية تسهم في مسيرة التنمية االقتصادية ململكة البحرين في إطار رؤية استراتيجية حيث ، واإلقامة

 .9030شاملة ممتدة حتى العام 
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يئة بالتعاون مع ه واإلقامة شئون الجنسية والجوازاتا تهعلى رأس الخدمات اإللكترونية التي قدم جواز السفر إلكترونياتجديد تأتي خدمة و 

 . نيناملواطوالتي نلقي عليها الضوء فيما يلي مع توضيح الفوائد التي تحققت على مستوى الدولة وعلى مستوى  الحكومة اإللكترونية

 

 جواز السفر إلكترونياتجديد  خدمة: دراسية حالة

 ستفيدينموهو ما جعل تطوير الخدمات املقدمة لل، املواطنين واملقيمينبمهام متعددة تتعلق بشئون  واإلقامة والجوازات الجنسية شئون  ضطلعت

من  خدمة تجديد وثيقة جواز السفرتبر ، تعاملستفيدينلتيسير إجراءات العمل لهذا الحجم من  تقنية املعلومات أمرا ال غنى عنه عبر استخدام

 والجوازات جنسيةال شئون ، وفيما يلي نبذة موجزة عن كيفية تطوير الخدمة وإطار التعاون ما بين واطن البحرينيالتي يحتاج إليها املالخدمات الهامة 

 وهيئة الحكومة اإللكترونية في هذا الشأن: واإلقامة

  تجديد جواز السفر تتطلب الحضور الشخص ي ملقدم الطلب إلى مقر شئون الجنسية والجوازات كانت عمليةقبل إطالق الخدمة اإللكترونية 

  .خالل مواعيد العمل الرسمية فقطتقديم املعاملة  كانأو أحد فروعها لتقديم املعاملة وبطبيعة الحال  واإلقامة

  ملة بعمليات ثم تمر املعا ،يقوم مقدم الطلب بسداد الرسوم واستالم رصيد بقيمة الرسوم التي تم سدادها تقديم املعاملةوعند استيفاء شروط

مراجعة وتدقيق الحقة لدى قسم طباعة الجوازات، حيث تتم عملية التدقيق على بيانات جواز السفر والتأكد من مواصفات الصورة 

 الشخصية التي ستوضع على جواز السفر.

  لك عملية املسح الضوئي للمعاملة وطباعة جواز السفر الجديد، يليه عملية مراجعة للتأكد من صحة بيانات الجواز الجديد ويأتي بعد ذويأتي

 في املرحلة األخير عملية تسليم جواز السفر ملقدم الطلب.

 وبطبيعة الحال ونتيجة  
 
حدى عشر ذ خالل إف  ن  عمليات التدقيق البشري املتكررة حرصا على صحة البيانات ودقتها، كانت عملية التجديد ت

 .إجراء تتنوع ما بين التقديم واملراجعة األولية وسداد الرسوم وعملية طباعة واملراجعات الداخلية للجواز الجديد

  مرحلة جديدة من تطوير الخدمات  ونيا عبر موقع الحكومة اإللكترونية في إعالن عنتم إطالق خدمة تجديد الجواز إلكتر 9012ديسمبر في

 بشكل خاص.واإلقامة  شئون الجنسية والجوازاتاإللكترونية بشكل عام وخدمات 

  ،يا وكذلك أصبح بإمكان املواطن سداد الرسوم إلكترونأصبح بإمكان املواطن وعلى مدار الساعة أن يتقدم بطلب تجديد جواز السفر إلكترونيا

لة اعبر قنوات سداد مؤمنة لضمان أعلى معايير تأمين البيانات، كما أصبح بإمكان املواطن عبر الخدمة اإللكترونية أن يقوم باالستعالم عن ح

 .هاتفيةالطلب دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو إجراء استفسارات 

  يتم تأمين  ات حيثالبيان تأمينأقص ى معايير  قامت هيئة الحكومة اإللكترونية بتوفيرللحفاظ على سرية البيانات الدولية  عاييرتماشيا مع املو

( والذي يعتبر بمثابة الهوية اإللكترونية ملقدم الطلب وهو ما يضمن عدم eKeyالدخول على الخدمة عبر استخدام تقنية املفتاح اإللكتروني )

 أن يطلع على معلومات ال يحق له االطالع عليها،ألي شخص ب السماح

  دعم الوقود  –صيانة املعدات  –الطباعة  –)الورق  تجديد جواز السفرتوفير التكاليف املباشرة والغير مباشرة املرتبطة بعملية  بخالفهذا

 ،الخدمة الجديدةبخالف تكلفة املوارد البشرية التي أصبحت أكثر إنتاجية مع توفر هذا  استهالك املرافق( –
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 حريني بالدينار البعلى مستوى الحكومة )مقدرة  القيمة املضافة والفوائد التي تحققت من خالل تطوير تلك الخدمة الجدول التالي يوضح

  :سنويا(

 عنصر القيمة املضافة

 على مستوى املعاملة الواحدة

 تكلفة اإلجراء  نسبة التوفير

 التقليدي 

تكلفة اإلجراء 

 اإللكتروني

قيمة التوفير 

 املالي

انة صي –طباعة  –التكلفة املباشرة )ورق 

 معدات(
0.300 0.000 0.300 10% 

التكلفة الغير مباشرة )إنتاجية موارد 

 إنتاجية املواطن(  –دعم وقود  –بشرية 
12.110 1.220 13.190 11% 

 (يبعد عملية التحول اإللكترون وأمالحظة: التكلفة ال تتضمن مستهلكات طباعة جواز السفر نفسه حيث أن عملية طباعة الجواز لن تتوقف سواء قبل )

الهواتف  ناعةص الكبير في التطور  بجانب ،(اإلنترنت) العنكبوتية املعلومات شبكة واستخدام املعلومات تكنولوجيا مجال في الهائل التطور  إن

 تلك على أصبح حيث تقدمها، التي الخدمات نوعية لتطوير الحكومية والهيئات الوزارات أمام كبيرا تحديا وضع قد االتصاالت وشبكات الذكية

 خدمات خالل نم سواء املعلوماتية، التقنيات في الكبير التطور  ذلك في مستخدمة خدماتها، تنويع على وقدرة ديناميكية أكثر تصبح أن الجهات

 .األخرى  التقنية الوسائل من والعديد املحمول  الهاتف تطبيقات خالل من أو" اإلنترنت" الدولية املعلومات شبكة

ل خاص بشك واإلقامة شئون الجنسية والجوازاتإدارة و أثمر التعاون ما بين هيئة الحكومة اإللكترونية وكافة الجهات الحكومية بشكل عام وقد 

م في مصاف الجهات األكثر تطورا في تقديتقف  واإلقامة إدارة شئون الجنسية والجوازات ما جعل مجال الخدمات اإللكترونية كثيرة فينجاحات عن 

الخدمات الخاصة بالجهاز الحكومي على مستوى مملكة البحرين وعلى مستوى املنطقة في نفس الوقت، ولم تتوقف املسيرة عند تطوير الخدمات 

 بل في التحول إلى مصدر للمعلومات اإلحصائية الدقيقة التي يمكن االعتماد عليها دوما ملساندة عملية دعم واتخاذ القرارات.اإللكترونية فحسب 


