إعﻼن عن فتح باب ال شيح
لنيل ا ائزة الوطنية لﻺدارة اﻹلك ونية "امتياز "2018
علن وزارة إصﻼح اﻹدارة والوظيفة العمومية عن فتح باب ال شيح لنيل ا ائزة الوطنية لﻺدارة
اﻹلك ونية "امتياز  ،"2018دور ا الثانية عشرة ،وال دف إ عز ز قيم التنافس اﻹيجا ي ب ن
مختلف م ونات اﳌرفق العام تطو ر ا دمات اﻹلك ونية العمومية.
يفتح ال شيح لنيل ذه ا ائزة أمام اﻹدارات العمومية وا ماعات ال ابية واﳌؤسسات والشر ات
العمومية وشر ات التدب العمومي اﳌفوض .و ش ط ا دمة اﳌر ة:





أن ت ون خدمة عمومية إلك ونية؛
أن ت ون خدمة موج ة للمواطن أو اﳌقاولة )(G2C/G2B؛
أن ت ناسب مع أحد أصناف ا ائزة؛
أن ت ون قد دخلت ح التطبيق )أي ل ست طور اﻹنجاز( ثﻼثة أش ر ع اﻷقل قبل آخر أجل
ﻹيداع ملفات ال شيح.

وسعيا م ا إ جعل ذه ا ائزة الوطنية دعامة أساسية لتفعيل ا طة الوطنية ﻹصﻼح اﻹدارة اﳌغر ية،
وخاصة فيما يتعلق بمشروع التحول الرق ل دمات اﻹدار ة ،فإن الوزارة تخصص ل ائزة أر عة
أصناف ،تتمثل :
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ﺻنﻒ "ا توى اﻹلك و ي" :و م اﳌواقع اﻹلك ونية ال عرض مستو ات متم ة فيما يتعلق
با توى وس ولة الوصول والتصميم واﻹبداع واﳌ نية والفعالية،
ﺻنﻒ "ا دمات اﻹجرائية اﻹلك ونية" :و س دف "ا دمات العمومية اﻹجرائية" اﳌقدمة ع
شبكة اﻹن نت ،وال عرفت تحوﻻ الك ونيا م ما ،يمكن اﳌواطن أو اﳌقاولة من إكمال اﻹجراءات
ش ل جز ي أو ك إلك ونيا ،مما سا م تخفيض الت لفة وتوف الوقت وا د الﻼزم ﻹنجاز
ذه ا دمات،
ﺻنﻒ "التطبيقات الذكية" :و شمل تطبيقات اﻷج زة الذكية )ال واتف الذكية أو ا اسبات
اللوحية( ا صصة للعمل إحدى أنظمة ال شغيل الذكية )آبل ،اندرو د ،و ندوز ،(،ال تقدم
حلوﻻ إبداعية مبتكرة ،تضمن للمواطن واﳌقاولة ا صول ع خدمات إدار ة أي م ان
وزمان ،ش ل س ل وفعالية عالية،
ﺻنﻒ "اﳌشاركة ا تمعية اﻹلك ونية" :و ضم اﻷدوات والقنوات ال تفتح ا اﻹدارات وجه
اﳌستفيدين من خدما ا العمومية ،من مواطن ن ومؤسسات القطاع العام وا اص وا تمع
اﳌد ي لتلقي آرا م واق احا م من خﻼل استخدام تكنولوجيا اﳌعلومات واﻻتصال )شب ات
التواصل اﻻجتما  ،اﳌواقع اﻹلك ونية لل شارك ،اﳌنتديات ،اﳌدونات (... ،مع اﻷخذ ع ن
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تطو ر ا دمات العمومية ووضع السياسات والقواعد

اﻻعتبار تلك اﻵراء واﻻق احات
التنظيمية اﳌتعلقة ا .
وس تم تتو ج الفائز ن با ائزة الوطنية لﻺدارة اﻹلك ونية حسب ال ت ب التا :

 -1جائزة "امتياز" للتم  :تمنح ل دمات اﻹلك ونية ال حصلت ع الرتبة اﻷو
أصناف ا ائزة.
 -2جائزة "امتياز" لل يع :تمنح ل دمات اﻹلك ونية ال حصلت ع الرتبة الثانية
صنف من أصناف ا ائزة.

ل صنف من
ل

ع الراغب ن اﳌشاركة فعاليات ذه ا ائزة تقديم ترشيحا م حصر ا ع اﳌوقع اﻹلك و ي
) ، (www.emtiaz.maعلما أن آخر أجل لتلقي ال شيحات و يوم اﻻثن ن  10ش ن .2018
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