
 هي المبادرة  ا�ولى من نوعها في وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت، حيث 
أطلقت الوزارة جائزة ا�بتكار والتميز لكل من لديه مشاركة وذلك  بتقديم منتج أو 

خدمة جديدة قابلة للتطبيق تهدف إلى تطوير خدمات الوزارة في المجال الهندسي 
وا�داري وتكنولوجيا المعلومات. 

١. أن يكون المتقدم كويتي الجنسية من موظفي الوزارة .

٢. ان تكون المشاركة  لفرد واحد أو لمجموعة بعدد ٣ أفراد كحد  أقصى.

٣. ان تكون المشاركة  فقط من خالل موقع الوزارة.

٤.  رفع ملف إلكتروني للمشاركة من خالل الموقع  ا�لكتروني.

٥. ال يجوز التقدم بأكثر من مشاركة واحدة لكل متقدم.

التعريف بالجائزة

شروط التقديم

فئات الجائزة

١. الهندسية:

تشمل المشاركات في مجال الطاقة المتجددة،ترشيد ا�ستهالك، المدن والشبكات 

الذكية، وغيرها من الجوانب الهندسية المتعلقة بطبيعة عمل القطاعات الفنية 

في مجالي الكهرباء والماء.   

٢.  أنظمة تكنولوجيا المعلومات:

تشمل المشاركات في مجال استخدام البيانات الضخمة Big Data، ا�من السيبراني، 

Block Chain، ا�تصاالت، الخدمات ا�لكترونية، وغيرها من ا�نظمة.

٣. ا�دارية :

تشمل المشاركات في مجال تبسيط وتحسين إجراءات العمل، تطوير خدمات الوزارة 

ورفع كفاءة  وانتاجية الموظف. 

الجوائز الممنوحة

 مراحل الجائزة

يحصل المشاركين على شهادات تقدير ، با�ضافة لحصول الفائزين بأفضل مشاركات على 

الجوائز التالية: 

١- الجائزة ا�ولى: 2000 دينار كويتي  للمركزا�ول لكل فئه من الفئات المشاركة.

٢- الجائزة الثانية: 1000 دينار كويتي للمركز الثاني لكل فئه من الفئات المشاركة.

للتقديم
www.mew.gov.kw  -  الدخول على موقع الوزارة 

١. التقديم: يقوم المتقدم بتعبئة نموذج التسجيل وإرفاق تفصيل دراسة المشروع وأهدافه 

على ملف ” Pdf“  على موقع الوزارة في موعد أقصاه  28 نوفبمر 2019.

٢. العرض: تعرض المشاركات على لجنة التحكيم  خالل الفترة من بداية شهر ديسمبر و حتى 

نهايه شهر  يناير 2020. 

٣. التحكيم:  يتم تحكيم المشاركات من قبل لجنة تنفيذية ولجنة عليا. 

٤. النتائج: يتم ا�عالن عن الفائزين وتسليم الجوائز في فبراير 2020.  



 المركز االول
2,000 د.ك 

المركز الثاني
1,000 د.ك 

للحصول على البريد االكتروني:
 69616396 - 69656651 - 69339665

لالستفسار العام:م. مجبل الجسار:  96657476 
iea@mew.gov.kw :للدعم الفني

  جوائز مالية لكل فئة


