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ية” التي تمنحھا اللجنة التنفيذيةأبوظبي (االتحاد)- فازت ھيئة اإلمارات للھوية بدرع الريادة عن فئة “جائزة المواقع اإللكترون

نطقة العربية.لجائزة درع الحكومة اإللكترونية العربية، وتنظّمھا أكاديمية “تتويج” لجوائز التميز في الم

ه األكاديمية في فندق “برجتسلّم الجائزة عامر المھري مدير إدارة االتصال الحكومي والمجتمعي في الھيئة، خالل حفل نظمت

العرب” بدبي، أمس، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والجھات المعنية في ھذا المجال.

لكتروني الجديد للھيئة من خدمات إلكترونيةوجاء فوز الھيئة بالفئة الذھبية لجائزة المواقع اإللكترونية تقديراً لما يقّدمه الموقع اإل

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.وتفاعلية مبتكرة ومعلومات شاملة، تدعم مشاريع التحوّل نحو الحكومة اإللكترونية المتكاملة 

بتص اإلنترنت،  شبكة  على  جديدة  بحلة  اإللكتروني  موقعھا  إطالق  عن  مؤخراً،  أعلنت،  الھيئة  ومبتكرةوكانت  عصرية  اميم 

برمجة مجال  في  الرقمية  الثورة  إليه  توصلت  ما  أحدث  تحاكي  عالمية  ومنافِسة  حديثة  المواقعوبمواصفات  وإدارة  وتصميم   

اإللكترونية على مستوى العالم.

د، الذي يتيح لزواره تجربة فريدة منوقال عامر المھري إن فوز الھيئة بالجائزة يعد التتويج األول لموقع الھيئة اإللكتروني الجدي

الخدمة المطلوبة، والمشاركة التف والحصول على  خاللناحية سھولة التصفح، والوصول إلى المعلومة،  اعلية والمعرفية من 

غيير الصورة النمطية عنخطوات سلسة وبسيطة تضمن فعالية وانسيابية البحث، بما يلبي تطلعات المتعاملين، ويسھم في ت

المواقع اإللكترونية الحكومية.

قنوات اتصال تفاعلية تواكب العصرواعتبر المھري الفوز تأكيداً لحرص الھيئة الدائم على تحقيق التميز وسعيھا الحثيث لتطوير 

ي استحدثتھا الھيئة على موقعھاوتلبي تطلعات المتعاملين، منوھاً إلى العديد من الخدمات اإللكترونية والروابط الجديدة الت

ي يمكن للمتعاملين استخدامھااإللكتروني الجديد، ومن أبرزھا خدمة االستمارة اإللكترونية التي تتميز بالسھولة واليسر والت

توضح إجراءات التسجيل وخدمةإلصدار بطاقة ھوية بما يغنيھم عن زيارة مكاتب الطباعة، إضافة إلى العديد من الروابط التي 

االستعالم عن الطلب، إلى جانب التعريف بنشاطات وإنجازات الھيئة وغيرھا العديد من الخدمات.

 وبوتيرة يومية ثابتة، بھدف تقديموأشار إلى أن الھيئة تولي اھتماماً كبيراً لموقعھا اإللكتروني وتحرص على تحديثه بشكل دائم

إطار في  وذلك  معھا،  المتعاملين  لجميع  والمفيدة  الشاملة  والمعلومات  الخدمات  من  مستوى  منأرقى  المتزايد  اإلقبال   

.2012 ماليين زيارة خالل عام 9المتعاملين على الموقع الذي سجل نحو 
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