جائزة الشارقة لرواد األعمال
عن الجائزة
تستهدف جائزة الشارقة لرواد األعمال ابراز ومكافأة أنجح رجال األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين
وضعوا بصمة في عالم األعمال مما كان له تأثير ملحوظ على الصعيد الشخصي والمهني .جائزة الشارقة لرواد
األعمال مخصصة ألصحاب المنشآت من القطاع الخاص لكافة إمارات الدولة ،حيث سيتم اختيار فائزين اثنين
وسيمنح الفائزون جوائز نقدية بقيمة  50،000درهم لكل منهم.
ومعايير التقييم للجائزة كاآلتي:


الشغف والمثابرة (اإلجتهاد في العمل وااإللتزام واإلخالص والعزيمة والثقة)



المهنية (إدارة الوقت وإلدارة المالية وإدارة المخاطر والتخطيط واإلدارة الفعالة والعالقات العامة واإلتصاالت)



الرؤية والقيادة (المرونة و قابلية التأقلم مع متغيرات سوق العمل واحتياجات المتعاملين)



مدى اإلستحواذ على سوق العمل المحلي والمتعاملين



مدى اإلستدامة ( وجود خطة مالية ونموذج تسويق واضح)



مستوى النمو و الخطط المستقبلية للمنشأة (من حيث عدد الموظفين ،سوق العمل ،عدد المتعاملين ،رأس المال،
الدخل ،المقارنة مع المنافسين).

كيفية اإلشتراك


الدخول الى الموقع اإللكتروني www.shjseen.org



تعبئة طلب التسجيل وإضافة بيانات المنشأة



تأكيد تسليم الطلب على الرابط المخصص في الموقع اإللكتروني
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الشروط واألحكام
على المنشأة التي ترغب في الترشح للجائزة استيفاء الشروط التالية:


ممارسة نشاطها اإلقتصادي في أي إمارة من إمارات الدولة



لديها رخصة سارية المفعول وأن تكون عضواً في أي غرفة تجارة وصناع في الدولة أو تملك رخصة سارية
المفعول من أي هيئة منطقة حرة في الدولة



التزام الشخص المعني في المشاركة بجائزة الشارقة لرواد األعمال على أن يكون هذا الشخص هو صاحب
المنشأة أو المؤسس أو صاحب أسهم وصانع قرار وأن يكون المسؤول الرئيسي عن سير العمل بها



مضى أكثر من سنتين على بداية عملها



تتمتع بوضع مالي وقانوني سليم



تقدم طرحا ً عن أهداف المنشأة



تلتزم بمواعيد الجائزة النهائية



ال تتقدم للمشاركة مرة أخرى إذا كانت من الفائزين في الجائزة إال بعد مرور دورتين من تاريخ حفل
التكريم



قرار مجلس األمناء المتعلق في اختيار المنشآت الفائزة يعتبر نهائي



سيخضع الفائز لتغطية إعالمية واسعة بعد حفل الجائزة



يسمح للفائز استخدام شعار الجائزة لمدة أقصاها ثالث سنوات من استالم الجائزة .سيؤدي اساءة استخدام
شعار الجائزة تحت أي ظرف إلى فقدان أهلية الفائز
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الوثائق المطلوبة
على المنشأة التي ترغب في الترشح للجائزة تقديم ما يلي:


نموذج طلب التسجيل



نسخة سارية عن رخصة مزاولة التشاط اإلقتصادي



نسخة سارية عن عضوية انتساب المنشأة في إحدى غرفة التجارة والصناعة في الدولة أو أي من مناطقها
الحرة



الهيكل التنظيمي للمنشأة



ملف التقديم



السيرة الذاتية لصحاب المنشأة



التاريخ المهني الذي يظهر الشهادات والتكريم الحاصلين عليها واتجاه السيرة المهنية (مع إرفاق نسخ عن
الوثائق المتعلقة) للمتقدم لجائزة الشارقة لرواد األعمال



ملخص عن اإلنجازات والنشاطات (مع إرفاق نسخ عن الوثائق المتعلقة)



ملخص الخطط المستقبلية والتحسينات اإلضافية (مع إرفاق نسخ عن الوثائق المتعلقة)

المعايير الشكلية:


االلتزام بالنموذج والهامش المرسل



عدد صفحات وثيقة تقديم الطلب 35 :صفحة كحد أقصى



االلتزام بترقيم العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية



اللغات :العربية /اإلنجليزية



حجم الخط12 :



نوع الخط( :آلاير /تايمز نيو رومان)



ال تحسب مقسمات الصفحة من عدد الصفحات الكلي



صفحة مقدمة



المعايير للجداول والرسوم البيانية



ترقيم الوثائق المرفقة
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