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إلكترونية حكومية

جائزة

 وتكنولوجيا المعلومات

وزارة االتصـاالت

أفضـل خـدمـة 



تأتي هذه الجائزة في اطار ســـــــــــــــعي الحكومة إلى تطوير 

أساليب العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتقديم 

أفضــل الخدمات اإللكترونية في عصــر يتميز بســرعة تدفق 

المعلومات وجودة الخدمات، ومساهمًة في انجاح مشـروع 

الحكومة اإللكترونية، باالضافة الى المســاهمة في تطوير 

المؤسسات وفقا للمعايير الدولية.ً

وتسعي وزارة اإلتصـاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل 

تنظيم جائـزة التحول اإللكتـرونية الـى تبادل وتطويــر التجارب 

في مختلف نواحي تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت بين 

جميع الدوائر والمؤسســــات الحكومية، ولتكون حافزا لكافة ً

الدوائـــــر الحكومية للتنافس نحو تقديم خدمات إلكتــــــرونية 

متميـــزة وذات قيمة حقيقية وتنعكس بااليجاب علـــى كافة 

الجهات المســتفيدة من الخدمات الحكومية،  باالضافة الى 

تقديـــــــر األداء المتميـــــــز فـــــــي تقديم الخدمات الحكومية 

اإللكترونية.

جائزة أفضل خدمة إلكترونية حكومية

أهداف الجائزة:
1 .  تشجيع وتحفيز الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحسين وتطوير خدماتها االلكترونية.

2 .  اإلرتقاء بمشروع الحكومة اإللكترونية، ودعم التوجهات الحديثة للوصول الى الحكومة الذكية.

3 .  نشر وتكريس ثقافة التميز اإللكتروني في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمتعلقة       
 

4 .  إبراز التجارب الناجحة اإللكترونية.

5 .  تشجيع االستفادة العملية من الخبرات الفنية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية.

6 .  تكريم اإلنجازات المبدعة واألداء المتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت،

     لتشجيع تحقيق التميز .

7 .  المساهمة في خلق بيئة الكترونية تعزز الشفافية والمصداقية وتقدم خدماتها بجودة شاملة.

8 .  تسريع وتيرة التحول إلى المعامالت والخدمات االلكترونية وفق أفضل المعايير والممارسات    

بتقديم الخدمات االلكترونية.

الفضلى.

جائزة أفضل خدمة 
إلكترونيـة حكـومية



نطاق الجائزة:
تشمل هذه الجائزة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر وتقدم خدمات 

سواء لألفراد أو للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

شروط التقدم بطلب الترشح للجائزة:
1.  يجب على المتقدم أن يصنف باعتباره مؤسسة حكومية.

2.  يجب أن تكون الخدمة تم تطويرها بعد اإلعالن عن الجائزة.

3.  يجب أن تقدم هذه الخدمة من جهة حكومية لألفراد أو قطاع األعمال.

4.  فترة تطوير الخدمة اإللكترونية ثالثة أشهر من بداية اإلعالن عن الجائزة. 

معايير التقييم:
1.  تأثير الخدمة على المجتمع.

2.  تنوع القنوات المستخدمة لتوفير الخدمات اإللكترونية.

3.  زيادة كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية.

4.  تقليل في الموارد المالية وتوفير التكاليف المالية.

5.  تطبيق األفكار المبتكرة.

 W3C.6.  التوافق مع معايير

7.  التوافق مع معايير جودة الخدمات االلكترونية الحكومية.

8.  تنفيذ خطة للتحسين المستمر.

9.  توفير آليات التواصل مع الجمهور.

10.  مستوى تكامل الخدمة.

11.  استخدام وسائل الدفع اإللكتروني الحكومية في تحصيل ايراد الخدمة.

12.  المحافظة على أمن الخدمات اإللكترونية (الدفع اإللكتروني، المعلومات وبيانات العمالء).

13.  مدى فعالية الخدمة (الحجم، القيمة، التوزيع، الحصة السوقية وغيرها من عوامل نجاح).

14.  خدمة العمالء ودعم الجمهور.



آلية المشاركة وعملية التقييم:
1.  تقوم الدائرة الحكومية الراغبة بالترشح بتعبئة نموذج طلب الكتروني لإلشتراك في الجائزة.

2.  ترفق الدائرة الحكومية كافة الوثائق المتعلقة بتوصيل وظائف الخدمة ونموذج تسلل 

االجراءات ووثيقة تحليل الخدمة.

3.  تقوم لجنة الجائزة بتقييم أولي للطلبات المستلمة اعتمادا على الطلب والوثائق المقدمة.ً

4.  تقوم لجنة الجائزة بطلب أية وثائق أخرى إذا استدعى التقييم ذلك.

5.  تقوم لجنة الجائزة بطلب مقابلة أي موظف اثناء عملية التقييم اذا تطلب ذلك.

6.  يتم اختيار افضل 5 خدمات إلكترونية ودعوة القائمين عليها لتقديم عرض مرئي أمام اللجنة .

7ً.  تقوم لجنة الجائزة باختيار الفائزين بناء على نتائج نموذج تقييمي خاص بذلك.

الخصوصية:
يتم التعامل مع طلبات على الترشيح بسرية تامة ويتم استخدام المعلومات بغرض االعالم 

حول برنامج الجائزة.

قيمة الجائزة:
1.  تمنح مكافآت مالية للجهات الفائزة وحسب نموذج التقيم، وفق التالي:

1500$ - المرتبة األولى: مبلغ  

1000$ - المرتبة الثانية:  مبلغ 

500$ - المرتبة الثالثة:  مبلغ  

 2. المكافأة المالية خاصة بالموظفين القائمين على تطوير الخدمة االلكترونية، بحيث يتم 

تقسيمها عليهم بالتساوي

$

 3. جوائز عينية لباقي المشتركين ( تقدير المبلغ اإلجمالي المطلوب  500دوالر )
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