لتميز األعمال لعام RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018
جوائز راكز
ّ
جائزة أفضل شركة لممارسات المسؤولية المجتمعية BEST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY -

تُ كـ َّـرم هــذه الفئــة مــن الشــركات تقديـ ًـرا لممارســات المســؤولية المجتمعيــة التــي
تطبقهــا فــي كل مــا يتعلــق بالبيئــة والمجتمــع .وتصــدر لجنــة المحكّ ميــن قراراتهــا
ـاء علــى أي اســتراتيجيات أو مبــادرات مبتكــرة تتعلــق بالمســؤولية المجتمعيــة
بنـ ً
للشــركات ،أو تلــك التــي تعمــل فــي الوقــت الحالــي علــى إحــداث فــرق حقيقــي فــي
حيــاة النــاس علــى األصعــدة المحليــة أو الوطنيــة أو الدوليــة.
أي مــن
وتُ منــح هــذه الجائــزة إلــى الشــركات والمؤسســات التــي تعمــل علــى تلبيــة ٍ
الحاجــات اإلجتماعيــة أو البيئيــة ،مــع إعــادة اســتثمار أرباحهــا أو فائضهــا مــن التجــارة
والتــداول لتحقيــق الرســالة المجتمعيــة التــي تحملهــا علــى عاتقهــا .كمــا تُ منــح هــذه
أيضــا للشــركات صاحبــة أكبــر تأثيــر ،وفــي الوقــت نفســه وصلــت إلــى مرحلــة
الجائــزة ً
التميــز فــي جميــع جوانــب مشــاريعها ،وذلــك مــن حيــث ابتكارهــا ،ومــدى التــزام
موظفيهــا وتركيزهــا علــى عمالئهــا لدفــع عجلــة نموهــا ،باإلضافــة إلــى ريادتهــا،
وأدائهــا المالــي .كذلــك ،ســتتحقق لجنــة المحكّ ميــن مــن األفــكار والنُ هــج الرائــدة
ـتقيم اللجنــة
التــي يمكــن تطبيقهــا علــى مجــاالت خدمــة المجتمــع األخــرى ،كمــا سـ ّ
كل شــركة مــن الشــركات المرشــحة للجائــزة علــى أســاس مــدى اســتدامة نمــوذج
أعمالهــا ،وقدرتهــا علــى مواصلــة تطورهــا والمحافظــة عليــه.
اسم الشركة:
رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة:

This category is to reward responsible business practice across the environment
and community. Judges will look for innovative CSR strategies or initiatives that
have or are currently making a real difference to people at a local, national or
international level.
This award celebrates organisations that address a social or environmental need
while reinvesting profit or surplus from trade to achieve their social missions. The
award also recognises those achieving the greatest impact while demonstrating
excellence in all aspects of enterprise – from innovation, staff engagement and
customer focus to growth, leadership and financial performance. Judges will
look for pioneering ideas and approaches that can be adapted in other areas of
community service, and will assess each candidate on the sustainability of the
model and potential for lasting improvement.

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)

 .2هل تحرص على تحسين األداء البيئي لشركتك من خالل تنفيذ أي سياسات
تتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة؟ ( 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

2. Do you improve environmental performance through implementation of any
)sustainable development and environmental policies? (100 words

RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018 لتميز األعمال لعام
جوائز راكز
ّ
BEST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - جائزة أفضل شركة لممارسات المسؤولية المجتمعية

3. Do you encourage dialogue with local communities for mutual benefit?
(100 words)

تشجع الحوار مع المجتمعات المحلية لتحقيق النفع المتبادل بينها
 هل.3
ّ
) كلمة100( وبين شركتك؟

4. Do you encourage employees to help local community organisations and
activities? (100 words)

تشجع موظفيك على مساعدة منظمات المجتمع المحلي ودعم
 هل.4
ّ
) كلمة100( أنشطتها؟

5. Do you deploy an equal opportunity policy for all present and potential
future employees and do you maintain, a clean, healthy and safe working
environment? (100 words)

 هل تحرص على تطبيق سياسة تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين الحاليين.5
 هل تحرص على المحافظة على بيئة،والمحتملين في المستقبل؟ وكذلك
) كلمة100( عمل نظيفة وصحية وآمنة؟

6. Show how you safeguard against unfair business practices and/or how you
encourage suppliers and contractors to adopt responsible business policies and
practices. (100 words)

 أو كيف/ تحصن شركتك ضد الممارسات التجارية غير العادلة و
ّ  كيف.6
موردي شركتك ومقاوليها على االلتزام بسياسات وممارسات
ّ تشجع
ّ
) كلمة100( تجارية مسؤولة؟
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RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2018 - 2018 لتميز األعمال لعام
جوائز راكز
ّ
BEST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - جائزة أفضل شركة لممارسات المسؤولية المجتمعية

7. How does your company make a difference to people living, working or studying
in the RAK environment, or otherwise address local needs?
(100 words)

8. Describe a project or piece of work that has made a significant difference and had
a significant impact on community. Use metrics/evidence wherever possible.
(200 words)

 كيف تحاول شركتك إحداث فرق في حياة الناس الذين يعيشون أو.7
 أو باألحرى كيف تسعى إلى تلبية،يعملون أو يدرسون في رأس الخيمة
) كلمة100( االحتياجات المحلية؟

كبيرا
ً  التي أحدثت، هل يمكن أن تصف لنا أحد المشروعات أو األعمال.8
ً فرقا
 الشواهد أينما/  ُيرجى ذكر األرقام. وكان لها أثر كبير عليه،في المجتمع
) كلمة200( .أمكن ذلك

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

