جائزة الشارقة لرواد األعمال ذوي اإلعاقة
عن الجائزة
انسجاما ً مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى حاكم الشارقة بضرورة تعزيز الثقة المتنامية في قدرات وإمكانات رواد األعمال ذوي اإلعاقة وإعطاءهم دفع
وزخم إضافي لمشاريعهم ء وفتح مجاالت االستثمار أمام جميع رواد األعمال في إمارة الشارقة ،أعلن سعادة عبدهللا
سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية عن
إضافة فئة جديدة إلى فئات "جائزة الشارقة للتميز " تحت اسم "جائزة الشارقة لرواد األعمال ذوي اإلعاقة" وكان ذلك
في افتتاح ملتقى"ريادة األعمال للجميع" الذي نظمته غرفة الشارقة بتاريخ  18سبتمبر  2018تحت شعار "ملتقى
ريادة االعمال  -فرص واعدة لذوي اإلعاقة"

أهداف الجائزة
-

تهدف الجائزة إلى دعم وتطوير قطاع ريادة األعمال في إمارة الشارقة وإيالء األشخاص ذوي اإلعاقة
اهتماما ً خاصا ً انطالقا ً من دور الغرفة باعتبارها الممثل األول لمجتمع األعمال في اإلمارة والتزامها بمبادىء
المسؤولية االجتماعية.

-

حرص الغرفة الدؤوب على إطالق المبادرات والمشاريع الداعمة لرواد األعمال بشكل عام ورواد األعمال
ذوي اإلعاقة بشكل خاص ألنهم األولى بالدعم والرعاية والمساندة

-

تفعيل مشاركة ذوي اإلعاقة في المجتمع ودمجهم ومنحهم كامل حقوقهم من خالل تسخير اإلمكانات وتذليل
الصعوبات.

-

إيالء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال عناية ودعما ً مستمرا ً وذلك من خالل تهيئة
البيئة الحاضنة واألطر التشريعية الالزمة والصناديق المالية الداعمة لتطور هذا القطاع وازدهاره وضمان
نموه بشكل مستدام

-

تضافر جهود الجهات الحكومية ومجتمع األعمال الخاص إلى العمل جنبا ً إلى جنب في سبيل توفير مزيد من
أشكال الدعم للشباب الطموح وخاصة لرواد األعمال من ذوي اإلعاقة.

-

تشغيل وتوظيف األشخاص من ذوي اإلعاقة

-

لنشر الوعي على مستوى األفراد والمؤسسات حول أهمية الدمج المجتمعي وضرورة تهيئة البيئات المادية
والتقنية وجعلها متاحة لألشخاص من مختلف اإلعاقات.

-

السعي من أجل حاضر ومستقبل أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة لن يؤتي ثماره إال بتضافر جهود كافة
األطراف المعنية

معايير التقييم :


الصفات الشخصية ( 200درجة):
 oالشغف
 oالرؤية
 oتقدير المخاطرة
 oالقدرة على النمو الشخصي
 oالثقة بالنفس
 oاإلجتهاد في العمل
 oالعزيمة
 oاإللتزام
 oمهارات التواصل
 oالقدرة على اإلقناع



التوجه اإلستراتيجي ( 200درجة ) :
 oخلق رؤى األعمال وتحويلها الى واقع
 oوضع األهداف واإللتزام بها
 oبناء تحالفات أو شراكات استراتيجية
 oاإلستعانة باألشخاص الموهوبين
 oإدارة المخاطر



المهنية (  100درجة ):
 oإدارة الوقت
 oاإلدارة المالية
 oاإلدارة الفعالة
 oالعالقات العامة واإلتصاالت



اإلبتكار ( 100درجة ) :
 oاستخدام نهج وتقنية جديدة
 oاإلبتكار في العمليات التشغيلية
 oاإلبتكار في الخدمات أوالمنتجات
 oالقيمة المضافة واإلستراتيجية في اإلبتكارات



نتائج األعمال ( 400درجة ):
 oالعائدات الربحية
 oمعدل النمو
 oاإلستدامة على المدى الطويل
 oالقدرة على الحصول على التمويل
 oالنمو في عدد العاملين والمتعاملين ورأس المال

اختيار الفائزين
يتم ترشيح عدد ( )3من رواد األعمال المتأهلين واختيار رائد أعمال واحد فقط لنيل الجائزة وفقا ً للمعايير وآلية التقييم
المعتمدة.

ضوابط الترشيح
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 عضوا ً في أي غرفة تجارة وصناعة في الدولة أو تملك رخصة
سارية المفعول من أي هيئة منطقة حرة في الدولة



التزام الشخص المعني في المشاركة بجائزة الشارقة لرواد األعمال ذوي اإلعاقة 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



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

