معايير المشاركة
معايير المشاركة العامة :
على كافة المشاريع المتقدمة للجائزة تحقيق المعايير التالية قبل عرضها على لجنة التحكيم :

 على جميع الجهات والمؤسسات والشركات المشاركة قبول القوانين والتوجهات والمعايير التي تعمل وفقها الجائزة.
 لن يتم النظر في المشاريع التي لم تستوفي الشروط  ،او قدمت بعد موعد إغالق المشاركة ،وتعتبر غير مؤهلة للمشاركة وسيتم
استبعادها بقرار نهائي غير قابل لالعتراض أمام أية جهة.
 جميع المواد المقدمة من المشاركين ستعود ملكيتها لهيئة تقنية المعلومات ولن ترد ألصحابها ،و سيتم االحتفاظ بنسخة منها في
أرشيف الهيئة على أن ال تستخدم ألي اسباب تجاريه أو غير مناسبه.
 إن التسجيل والتقديم للجائزة ال يعني بحال من األحوال حصول الجهة المتقدمة على أية مزايا أو منافع ،وال يمكن لها مقاضاة
هيئة تقنية المعلومات أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها يتعلق بهذه المشاركة.
 الجهات المشاركة مسؤولة بالكامل عن عملية التقديم ومتابعة اإلجراءات خالل فترة التأهل وصوالً إلى مرحلة العرض على
لجنة التحكيم ،وكل جهة ال تلتزم بذلك سيتم استبعادها دون سابق إنذار.
 إدارة الجائزة ليست ملزمة بقبول كافة المشاركات وغير مسئولة عن محتويات المشروع المتقدم أو حقوق ملكيته.
 على المشروع أن يكون ذو صلة بالفئة المختارة من فئات الجائزة ،حيث أن عملية التقييم ستتبع معايير مختلفة حسب الفئة.
 إجاباتك عن األسئلة يجب أن تكون باللغة اإلنجليزية وبصيغة مختصرة تراعي الحد األقصى لعدد الكلمات ،وفي حال تجاوز
الحد االقصى يحق للجنة التحكيم رفض النصوص اإلضافية أو تجاهلها في عملية التقييم.
 عزز إجاباتك بالدالئل واإلثباتات وذلك من خالل تضمينها في اإلجابة أو إضافتها كمرفق أو من خالل رابط خاص.
 عند اإلجابة على اية سؤال بـ ( نعم  ،ال  ،ال ينطبق ) او ما شابهها من الكلمات ستحصل على عالمة (صفر) على السؤال،
وإذا كنت مضطراً الستخدام هذه النوعية من اإلجابات عليك بتعليل إجاباتك وشرحها بشكل واف لتحصل على النقاط.
 لكل المشاريع الحق في تقديم مواد وأدلة داعمة ال تزيد عن ثالثة مرفقات كحد أقصى و  /أو ثالثة روابط ليس من ضمنها موقع
المشروع او الخدمة  ،و لن يتم النظر إليها إال عند ذكرها في نص االجابة مع ذكر أسباب الرجوع إليها وتحديد مكان المعلومات
المتعلقة بالمشروع  .ومن الممكن أن تأتي المرفقات أو الروابط على األشكال التالية ( للجنة حرية التصرف في التعامل مع مدى
صلة النص الرئيسي بالمرافق) :
 وثيقة نصية (حد أقصى  20صفحة تتضمن الصور والجداول والبيانات وغيرها).
 جداول بيانات إكسل  Excelعلى أن تكون سهلة التصفح والفهم ،ويتم تصميمها بشكل عمودي بحيث يمكن قراءتها على
صفحة واحدة دون الحاجة لتمريرها أفقياُ ،وعلى ان ال يزيد طولها عن خمسين صف).
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 عرض تقديمي  12 ( Power Pointشريحة كحد أقصى).
 تسجيل صوتي أو مقطع فيديو ال يتجاوز الثالث دقائق.
 لغة أو لغات المشروع المتقدم يجب أن تتوافق مع الفئة المستهدفة من الجمهور.
 في حال احتياج المشروع لكلمة سر أو أي نوع آخر من التصديق  ،يجب على المتقدمين توفير حل من الحلول اآلتية للجنة
التحكيم  ،وإال سيتم التقييم بنا ًء على األجوبة والمرافق المقدمة فقط:
 تقديم حسابات وهمية مع جميع المعلومات الالزمة كأسم المستخدم وكلمة السر.
 تصوير شاشات توضيحية الستخدام الخدمة ونتائجها (ال تتجاوز عن 20صورة)
 شرح تشغيل ذاتي أو تطبيقات تجريبية.

معايير المشاركة في فئات القطاع الحكومي

 جميع المؤسسات الحكومية كالوزارات والمجالس والهيئات والشركات الحكومية مؤهلة للمشاركة في الجائزة  ،إلى جانب
المؤسسات و الجهات غير الحكومية التي توفر خدمة عامه ( مثال  :جمعيات  ،اتحادات )
 المشاريع الفائزة بالجائزة في عام  2014غير مؤهلة للمشاركة في عام  ، 2016و من الممكن للمشاريع أو الخدمات التي
فازت قبل عام  2014المشاركة في الجائزة مع توضيح التحديث الذي حصل للمشروع في استمارة الترشح.
 على المشروع المرشح أن يكون قيد التشغيل (جاهز لالستخدام من قبل الفئة المستهدفة) لمدة ستة أشهر على األقل قبل
الموعد النهائي للترشح .
 يمكن للمؤسسات الحكومية أن تشارك بثالث مشاريع مختلفة في ثالث فئات مختلفة كحد أقصى .و في حال تقديم خدمة أو
مجموعة من الخدمات تتعلق بمشروع معين في فئة من الفئات ،ال يسمح بتقديم خدمات مشابهة من المشروع نفسه لفئة
أخرى ،مع اختالف طريقة تقديم الخدمة  :مثال ( في حال تقديم خدمة عبر موقع اإلنترنت  ،ال يمكن تقديم نفس الخدمة عن
طريق تطبيق الهاتف لفئة اخرى).
 ال يمكن المشاركة بنفس المشروع في اكثر من فئة.
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معايير المشاركة في فئات القطاع الخاص

 يحق للمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في السلطنة والمسجله لدى وزارة التجارة والصناعه المشاركة في الجائزة.
 يجب على المؤسسات والشركات الخاصه تسليم الترشيح للجائزة بنفسها  ،وال ينظر للترشيحات المقدمة عن طريق جهه
اخرى غير الجهة المشاركه .
 المشاريع المشاركة في الجائزة يجب ان تساهم في بناء القدرات او تنمية المجتمع المحلي الى جانب تحسين تقديم الخدمات
في السلطنة.
 المشاريع الفائزة بالجائزة في عام  2014غير مؤهلة للمشاركة في عام . 2016
 على المشروع المرشح أن يكون قيد التشغيل (جاهز لالستخدام من قبل الفئة المستهدفة) لمدة ستة أشهر على األقل قبل
الموعد النهائي للترشح.
 يحق للمؤسسة او الشركة المشاركة في الجائزة في كل الفئات المتاحة لها.
 ال يمكن المشاركة بنفس المشروع في اكثر من فئة.

معايير المشاركة في فئات القطاع الخاص (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)

 يحق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في السلطنة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت  ،والمسجلة في قاعدة
بيانات هيئة تقنية المعلومات المشاركة في الجائزة .لمزيد من التفاصيل حول التسجيل في قاعدة بيانات هيئة تقنية المعلومات
 ،يمكنكم زيارة الرابط التالي http://www.ita.gov.om/itaweb/sme/registration.aspx. :
 يجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسليم الترشيح للجائزة بنفسها  ،وال ينظر للترشيحات المقدمة عن طريق جهه
اخرى غير الجهة المشاركه .
 المشاريع الفائزة بالجائزة في عام  2014غير مؤهلة للمشاركة في عام .2016


على المشروع المرشح أن يكون قيد التشغيل (جاهز لالستخدام من قبل الفئة المستهدفة) لمدة ستة أشهر على األقل قبل
الموعد النهائي للترشح.
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