RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018 لتميز األعمال لعام
جوائز راكز
ّ
BEST CONTRIBUTOR TO RAS AL KHAIMAH DEVELOPMENT - جائزة أفضل ُمساهم في تنمية رأس الخيمة

This award recognises the company or organisation that has made the most
significant contribution to the growth of Ras Al Khaimah by enhancing the emirate’s
economic and social development.
Company Name:
RAK DED Licence No.:

تُ منح هذه الجائزة إلى الشركة أو المؤسسة صاحبة أهم مساهمة في تنمية
.رأس الخيمة من حيث تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بها

:اسم الشركة
:رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

Contact Person:

:جهة االتصال

Email Address:

:عنوان البريد اإللكتروني

Telephone No.:

:رقم الهاتف

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)

2. What economic projects do the company implement that positively impact
Ras Al Khaimah’s economic growth? (100 words)

3. What social development projects do the company implement that positively
impact Ras Al Khaimah’s social development? (100 words)

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

. والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها، ُيرجى كتابة نُ بذة عن الشركة.1
) كلمة100(

إيجابيا
تأثيرا
ً
ً  وتؤثر، ما المشاريع االقتصادية التي تقوم الشركة على تنفيذها.2
) كلمة100( على النمو االقتصادي لرأس الخيمة؟

تأثيرا
ً  وتؤثر، ما مشاريع التنمية االجتماعية التي تقوم الشركة على تنفيذها.3
) كلمة100( إيجابيا على النمو االجتماعي لرأس الخيمة؟
ً
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4. Give examples on the company’s resolve to think local – providing
opportunities to local businesses, employing local residents or maximising
use of the local supply chain.
(200 words)

 ُيرجى ذكر أمثلة على وضع الشركة تنمية المستوى المحلي في اعتبارها؛.4
 أو، أو توظيف السكان المحليين،كإتاحة الفرص أمام الشركات المحلية
.تعظيم االستفادة من سلسلة التوريد المحلية على سبيل المثال
) كلمة200(

5. Give examples of the company’s commitment to sustainability – waste and
recycling, green purchasing, energy and climate change, transport or other
environmentally focused activities.
(100 words)

 ُرجى ذكر أمثلة على مدى حرص الشركة على استدامتها؛ كالنفايات.5
وتغير
 أو الطاقة، أو شراء المنتجات الصديقة للبيئة،وإعادة التدوير
ّ
 أو األنشطة األخرى التي تركز على البيئة على سبيل، أو النقل،المناخ
) كلمة100( .المثال

6. Give examples of focus on social and corporate responsibility – delivering
services that meet local needs, supporting local community groups or
volunteering as an organisation.
(100 words)

 ُيرجى ذكر أمثلة على مدى تركيز الشركة على المسؤولية االجتماعية.6
 أو دعم،والمؤسسية؛ كتقديم الخدمات التي تلبي االحتياجات المحلية
 أو العمل التطوعي كمؤسسة على سبيل،جمعيات المجتمع المحلي
) كلمة100( .المثال
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7. Give examples of initiatives that your company has rolled out or in which it
has participated to deliver significant and tangible benefits. Can you provide
information that shows how these efforts are ingrained in the business model and
its plans for the future? Can you demonstrate how employees have embraced the
concepts and played a key role in their implementation?
(200 words)

 ُيرجى ذكر أمثلة على المبادرات التي طرحتها شركتك أو التي شاركت فيها.7
 هل يمكنك تقديم معلومات.للحصول على فوائد فعلية وملموسة
توضح التأكيد على هذه الجهود المبذولة في نموذج أعمال الشركة
 هل يمكنك مشاركتنا الطريقة التي تبنى،وخططها المستقبلية؟ كذلك
 والدور الرئيسي الذي ّأدوه،بها الموظفين أي أفكار ومقترحات مطروحة
) كلمة200( لتنفيذها على أرض الواقع؟

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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