لتميز األعمال لعام RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018
جوائز راكز
ّ
جائزة أفضل شركة صغيرة BEST SMALL BUSINESS -

تمنــح هــذه الجائــزة إلــى الشــركات الصغيــرة التــي يتــراوح عــدد موظفيهــا بيــن 25
موظفــا ،وال يزيــد عمرهــا فــي األســواق عــن بضــع ســنوات ،باإلضافــة إلــى
ً
و50
مواصلــة ســعيها إلنشــاء قاعــدة عمــاء خاصــة بهــا ،وتعزيــز مســتويات مشــاركتها
فــي األعمــال التجاريــة .وخــال مرحلــة تركيــز لجنــة المحكّ ميــن علــى خطــة الشــركة،
أيضــا مــن كيفيــة وصولهــا إلــى أهدافهــا وتجاوزهــا لمؤشــرات األداء
ســتتحقق ً
أيضــا علــى كيفيــة ســعي الشــركة لتنفيــذ رؤيــة إنمــاء
الرئيســية ،كمــا ســتركز اللجنــة ً
وتوســعاتها.
أعمالهــا مــن حيــث أرباحهــا ،وموظفيهــا،
ّ
اسم الشركة:
رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة:

Aimed at small companies with 25-50 employees that have been in the market for
a few years and striving to build their own database of clients and increase their
level of engagement. Focusing on the business plan, judges will look at how targets
and KPIs have been exceeded and the vision for growing the business in terms of
turnover, employment and expansion.

Company Name:
RAK DED Licence No.:

جهة االتصال:

Contact Person:

عنوان البريد اإللكتروني:

Email Address:

رقم الهاتف:

Telephone No.:

عدد الموظفين:

Company Website:

موقع الشركة اإللكتروني:

No. of Employees:

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)

 .2ما المبادرات المختلفة التي تقوم على تنفيذها بغرض تعزيز شركتك
وتطويرها؟ ( 150كلمة)
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(Note: enter effective number of employees at the site including full time and
)subcontracted workers

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

2. What are the different initiatives in place to enhance and develop your
)organisation further? (150 words

RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018 لتميز األعمال لعام
جوائز راكز
ّ
BEST SMALL BUSINESS - جائزة أفضل شركة صغيرة

3. What is your brand value preposition that differentiates you from your
competitors? (150 words)

تميزك عن
ّ  وأصبحت، ما القيمة التي وصلت إليها اآلن عالمتك التجارية.3
) كلمة150( منافسيك؟

4. What are the achievements that your organisation have obtained since
starting up? (150 words)

 ما اإلنجازات التي حققتها شركتك منذ إنشائها؟.4
) كلمة150(

5. Do you review the organisational performance in a regular basis? What is the
approach used in this practice? (150 words)

 هل تحرص على مراجعة أداء شركتك بانتظام؟ ما الطريقة التي تستعين بها.5
) كلمة150( في ذلك؟
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RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018 لتميز األعمال لعام
جوائز راكز
ّ
BEST SMALL BUSINESS - جائزة أفضل شركة صغيرة

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

