جائزة الشارقة الخضراء
عن الجائزة
تستهدف جائزة الشارقة الخضراء تكريم المنشآت من القطاعين العام والخاص في إمارة الشارقة والتي تطبق أفضل
الممارسات البيئية من كافة الجوانب لتحسين اإلجراءات والحصول على منتجات أو خدمات محسنة بيئيا .كما وتسعى
الجائزة الى تسليط الضوء على مشاريع المنشآت اإلبتكارية ودعم وتشجيع ممارسة األعمال البيئية والمبادرات التي
من شأنها المساهمة في ترشيد استهالك الطاقة ،خفض اإلنبعاثات الغازية ،الحد من كمية النفايات والمخلفات وتحقيق
التنمية المستدامة في إمارة الشارقة وكافة اإلمارات.
معايير التقييم لهذه الجائزة كالتالي:


تثقيف وتوعية الموظفين :عبر إشراكهم بالندوات والمحاضرات والدورات التعريفية بالتقنيات والطرق
الجديدة المطبقة في المنشأة لترشيد اإلستهالك أو لكيفية خلق بيئة خضراء .رسائل الكترونية دورية
التدريب والسالمة والتنويع والصحة وإشراك العاملين



تثقيف وتوعية المجتمع  :عن طريق مبادرات تساهم في نشر ثقافة ترشيد اإلستهالك وتكوين محيط
صديق للبيئة ،مبادرات تطوعية لكافة فئات المجتمع لجمع المخلفات



إدارة الطاقة  :كفاءة اإلستخدام والتقليل من اإلنبعاثات الغازية



إدارة المياه :ترشيد اإلستهالك وإستعمالها في مجاالت متنوعة



إدارة المخلفات  :إعادة التدوير والحد من النفايات واإلنبعاثات الغازية



تطبيق سياسات الشراء الخضراء بالتعامل مع موردين أصدقاء للبيئة واستخدام مواد صديقة للبيئة
(خضراء)



الحصول على شهادات في إدارة البيئة وإستخدام الطاقة معتمدة دوليا وعالميا ُ مثل (األيزو)



اإلنجازات والخطط المستقبلية في مجال البيئة
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كيفية اإلشتراك


الدخول الى الموقع اإللكتروني www.shjseen.org



تعبئة طلب التسجيل وإضافة بيانات المنشأة



تأكيد تسليم الطلب على الرابط المخصص في الموقع اإللكتروني

الشروط واألحكام
على المنشأة التي ترغب في الترشح للجائزة استيفاء الشروط التالية:



ممارسة نشاطها اإلقتصادي في امارة الشارقة



لديها رخصة سارية المفعول وأن تكون عضوا في غرفة تجارة وصناعة الشارقة (للقطاع الخاص) أو تملك
رخصة سارية المفعول من أي هيئة منطقة حرة في الشارقة (للقطاع الخاص)



مضى أكثر من سنتين على بداية عملها



تتمتع بوضع مالي وقانوني سليم



تقدم طرحا عن أهداف المنشأة



نفذت وطبقت مشروعها لمدة ال تقل عن سنة من تاريخ اطالقه



تلتزم بمواعيد الجائزة النهائية



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



ال تتقدم للمشاركة بنفس المشروع الذي تم تقديمه والفوز به سابقا "هذا الشرط يطبق على
المؤسسة/المنشأة الفائزة سابقا".



يحق لها المشاركة والتقديم على عدد مشروع الى ثالثة مشاريع كحد أقصى فقط.



قرار مجلس األمناء المتعلق في اختيار المنشآت الفائزة يعتبر نهائي



المؤسسة الحاصلة على أعلى درجة تقييم في القطاع الحكومي تحصل على الجائزة والمنشأة الحاصلة
على أعلى درجة تقييم في القطاع الخاص تحصل على الجائزة



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 غرفة الشارقة



الهيكل التنظيمي للمنشأة



ملف التقديم



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



وصف المشروع للمشاركين في جائزة الشارقة الخضراء (مع إرفاق نسخ عن الوثائق المتعلقة)



تأثير المشروع على المجتمع للمشاركين في جائزة الشارقة الخضراء (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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