لتميز األعمال لعام RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018
جوائز راكز
ّ
جائزة أفضل شركة جديدة BEST NEW STARTUP -

تمنــح هــذه الجائــزة إلــى الشــركات المتداولــة لفتــرة ال تتجــاوز العــام الواحــد.
ـاء علــى
وبالنســبة إلــى هــذه الفئــة مــن الشــركات ،تصــدر لجنــة المحكّ ميــن قراراتهــا بنـ ً
تميــز واضحــة للشــركة؛ مثـ ًـا :هــل نجحــت الشــركة
أي أفــكار تجاريــة مبتكــرة ،أو نقــاط ّ
منتجــا
فــي تحديــد حاجــة الســوق لشــيء جديــد معيــن ،أو هــل علــى األرجــح قدمــت
ً
هامــا أو خدمــة رائجــة ،أثــارا ضجــة فــي األســواق؟ ســتركز لجنــة المحكّ ميــن علــى
ً
ـدال مــن قدرتهــا علــى إظهــار معــدل
اإلمكانيــات المســتقبلية للشــركة المتقدمــة بـ ً
نمــو أعمــال وأربــاح معيــن فــي هــذه المرحلــة المبكــرة .وخــال مرحلــة تركيــز لجنــة
أيضــا مــن كيفيــة وصولهــا إلــى أهدافهــا
المحكّ ميــن علــى خطــة الشــركة ،ســتتحقق ً
أيضــا علــى كيفيــة ســعي
وتجاوزهــا لمؤشــرات األداء الرئيســية ،كمــا ســتركز اللجنــة ً
وتوســعاتها.
الشــركة لتنفيــذ رؤيــة إنمــاء أعمالهــا مــن حيــث أرباحهــا ،وموظفيهــا،
ّ
عامــا واحـ ًـدا ،مــع نجاحهــا فــي الوصــول إلــى
فــي حــال لــم يتجــاوز عمــر شــركتك ً
هــدف كبيــر ،يسـ ّـرنا أن نســتمع إلــى قصتــك ،مــا دامــت ضمــن هــذه الفئــة مــن
الشــركات .يعــد العــام األول مــن عمــر الشــركة ً
معــا ،بــل
مليئــا باإلثــارة والتحديــات ً
تمامــا ،إال أنــه يؤجــج رغبــة رجــل
ويمكــن أال تكــون قــد ذقــت فيــه طعــم الراحــة
ً
األعمــال فــي مواصلــة مشــواره .ولذلــك ،كلنــا رغبــة فــي مكافــأة أصحــاب الشــركات
والمشــاريع التجاريــة ،ممــن شــارفوا علــى الولــوج إلــى عامهــم الثانــي فــي مجــال
والتميــز فــي عامهــم الثالــث.
ـوق للتفــوق
ـتعداد وتـ ٌ
العمــل التجــاري ،بــل وكلهــم اسـ
ّ
ٌ
اسم الشركة:
رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة:

Aimed at companies that have been trading for less than one year, this category will
have judges looking for innovative business ideas or a clear point of differentiation.
Did the organisation identify a gap in the market for something new, or perhaps
offer an established product/ service with a special twist? The judges will focus on
future potential rather than an entrant’s ability to show turnover and profit growth
at this early stage. Focussing on the business plan, judges will look at how targets
and KPIs have been exceeded and how the vision for growing the business has been
executed in terms of turnover, employment and expansion.
If your business is less than one year old but has already achieved something
great, we want to hear your story in this category. The first year of a business is an
exciting but difficult time. It can be a constant struggle, but it leaves entrepreneurs
ready to push forward. We want to reward the business owners who are slugging
away on year two and are ready to excel in their third year.

Company Name:
RAK DED Licence No.:

جهة االتصال:

Contact Person:

عنوان البريد اإللكتروني:

Email Address:

رقم الهاتف:

Telephone No.:

عدد الموظفين:
موقع الشركة اإللكتروني:
العمال العاملين
(مالحظةُ :يرجى إدخال العدد الفعلي للموظفين العاملين لدى الشركة ،متضمنً ا ذلك
ّ
والمتعاقد معهم)
َ
بدوام كامل،

ُ .1يرجى كتابة نُ بذة عن الشركة ،والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.
( 100كلمة)
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Company Website:
No. of Employees:
(Note: enter effective number of employees at the site including full time and
)subcontracted workers

1. Company profile and products/services.
)(100 words

لتميز األعمال لعام RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018
جوائز راكز
ّ
جائزة أفضل شركة جديدة BEST NEW STARTUP -

 .٢كيف استعنت بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلدارة عملك التجاري أو إنجاز
معامالته؟ ( 100كلمة)

 .٣كيف نجحت في تعلّ م مهارات جديدة ،أو االستعانة بالتوجيه واإلرشاد
لضمان نجاح عملك؟ ( 100كلمة)

 .٤كيف نجحت في المحافظة على استدامة عملك التجاري ،ومنحته القدرة
على النمو ،وتعيين العمال والموظفين؟ تحتاج لجنة المحكّ مين إلى هذه
تطور عملك التجاري 400( .كلمة)
للتعرف على طريقة
المعلومات األساسية
ّ
ّ
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2. Show how you use technology to manage or transact business.
)(100 words

3. Demonstrate how you learn new skills or use mentoring to ensure business
)success. (100 words

4. Show how you have developed a sustainable business that has the capacity
to grow and employ others. This is key information for the judges to see how
)your business is developing. (400 words

RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018 لتميز األعمال لعام
جوائز راكز
ّ
BEST NEW STARTUP - جائزة أفضل شركة جديدة

5. Show how you have used networking effectively to generate business.
(100 words)

6. Business or self-employment generates income and is profitable please share cash flow/ any other financial profit/loss data.
(200 words)

فعال في إنشاء
ّ نحو
ٍ  كيف تمكنت من استغالل شبكات التواصل على.٥
) كلمة100( أعمال جديدة؟

الحرة إلى الحصول على قدر من الدخل
ّ  يؤدي العمل التجاري أو المهن.٦
 نرجو منك تعريفنا بأي بيانات حول عائداتك النقدية أو أرباحك.والعائدات
) كلمة200( أو خسائرك المالية؟

التوقيع

Signature

Please note that all applications shall be typed in either English or Arabic
languages, not handwritten. Please submit the completed and signed
application by email to ded.awards@economic.rak.ae.

ُيرجى االنتباه إلى أنه يجب تقديم جميع الطلبات إما باللغة اإلنجليزية أو اللغة
. كما يجب أن تكون اإلستمارات مطبوعة ال أن تكون مكتوبة بخط اليد،العربية
ُيرجى تقديم الطلب بعد استكماله والتوقيع عليه إلى عنوان البريد اإللكتروني
ded.awards@economic.rak.ae :التالي
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RAS AL KHAIMAH ECONOMIC ZONE BUSINESS EXCELLENCE AWARDS - لتميز األعمال
جوائز راكز
ّ
+971 7 204 4447

ded.awards@economic.rak.ae

