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لرفـــع مستـــوى
التنافس العربي إلى العالمية



قائمة
المحتويات

المؤهلينفئات الجائزةلماذا المشاركة؟المقدمة

قبل التقديمطريقة التقدمالجدول الزمني الرسوم وطريقة الدفع

القرار النهائيالتحكيمطريقة التقييم



الجهود  ومكافأة  وتعزيز  لتحفيز  كوسيلة  العربية  المنطقة  في  العربي  المستثمر  جائزة  إنشاء  تم 
القدرة  إلى  يؤدي  مما  واالبتكار  المستدام  االستثمار  تدعم  التي  وا�فراد  المنظمات  قبل  من  المتميزة 
التنافسية العالمية. وهدا جزءا ال يتجزأ من رسالة ورؤية الجائزة من تطوير منصة لبيئة مفتوحة تشجع 

تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات في مجال االستثمار.
 

وأصحاب  المتميزين  المبتكرين  مساهمات  على  الضوء  تسليط  إلى  عليها  والقائمين  الجائزة  وتسعى 
المشاريع والمستثمرين الذين يسهمون بشكل إيجابي في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في 
المثقفين،  المفكرين،  العلماء،  من  مجموعة  تضم    أنها  الجائزة،  عناصر  أهم  بين  ومن  العربي.  العالم 
الباحثين، االقتصاديين، ا¬عالميين وقادة ا�عمال الحريصين على تنمية ورفعة المجتمعات العربية.ومن 
هنا نحن نتطلع إلى الترحيب بكم في جائزة المستثمر العربي ونشجعكم أو مؤسستكم على تقديم 

طلب للحصول على هذه الجائزة المرموقة.
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نرتقي بالحياة،
نرتقي باعمالكم

المقدمـة



العاملين، والبحث عن وسيلة لشكر وتكريم  بالجوائز هو اعتراف بمهنية  ا¬شتراك 

الموظفين والفخر والتعريف بهم كما يعد كذلك عمل تثقيفى لفريقك.

ا¬جراءات  أهمية  مدى  وتؤكد  الممارسات  أفضل  تبادل  على  تساعد  الجوائز  هذه 

ا¬يجابية والجهود التي بذلتها الشركه، والنجاحات التي تسطرها.

إن ا¬شتراك بالجوائز سيسمح للمشترك الوصول إلى شبكة من قادة ا�عمال وأصحاب 

النفوذ والقرار في كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم العربى.

جميع المتقدمين سوف يحصلون على تقرير عن أداء الشركه من قبل فريق التحكيم 

من االكاديميين و خبراء فى مجال الجائزة.

أعمال  جذب  على  ويساعد  الشركه،  سمعة  يعزز  سوف  جائزة  اى  على  الحصول  إن 

جديدة وغرس ثقة المتعاملين بكم.

لماذا تشارك؟



فئات
الجـوائــز

ا�بداع التطبيقات
الخضراء

تأثير
ا�ستثمار



المسؤولية
المجتمعية الحوكمة التوازن بين

الجنسين

فئات
الجـوائــز



تقدم بطلبك
أو

لجميع الفئات

المسؤولية
التوازن بينالحوكمةالمجتمعية

الجنسين التطبيقاتا�بداع
الخضراء

تأثير
ا�ستثمار



ا�بداع
أو  منتجات  تصاميم  ا�بداع،   إدارة  نظام  تقييم 
المساهمة  من  الموظفين  تمكين  مبتكرة،   خدمات 

في ا�بداع.....

تأثير ا�ستثمار
خلق  في  البشري،  المال  رأس  في  االستثمار  تقييم 
نقل  في   ، المحلي  االقتصاد  في  المعرفة، 

التكنولوجيا.....

التطبيقات الخضراء
التخفيض من  الخضراء،  اوالخدمات  المنتجات  تقييم 
الخضراء  المهارات  وتنميه   ، الطاقة  استخدام 

والتدريب.....

المسؤولية المجتمعية
تعزيز  المجتمعية،   المسؤولية  إدارة  نظام  تقييم 
مع  الشراكات  بناء  المجتمع،   مع  التواصل  قنوات 

المجتمع.....

الحوكمة
تقييم اعتماد إطار مؤسسي للحوكمة و  نظم مراقبه 
المصلحة  أصحاب  احتياجات  على  التعرف  الحوكمة، 

والمعنيين، إدارة المخاطر.....

التوازن بين الجنسين
الجنسين،  بين  المساواة  فى  الشركه  سياسة  تقييم 
المساواة بين الجنسين في مجال التوظيف، في مجال 

الترقية.....



(الصغيرة،  المؤسسات  جميع  من  المشاركات  بكافة  ترحب  العربي  المستثمر  جائزة 
المتوسطة و الكبيرة) العاملة في القطاع الخاص و الحكومى لمدة ثالث سنوات على ا�قل، 

في العالم العربي:

تحتفظ جائزة المستثمر العربي بحق رفض وتصنيف المؤسسة حسب ما تراه ضروري».

المؤهلون
 لدخول المسابقة



التعليم السياحة الزراعة الصناعة

القطاع المالي االتصاالت
وتقنيات المعلومات

الموانئ ا�عالم الرعاية الصحية

البيئة



رسوم ا¬شتراك للشركات الكبيرة التي لديها خمسون موظفÅ  أو اكثًر سواء من العاملين بالمكاتب 
أو العمليات بدوام كامل من القطاعين العام والخاص هو 0001دوالر أمريكي.

رسوم ا¬شتراك للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تضم تسعة وأربعون موظفÅ أو 
 Æ500دوالر هو  والخاص  العام  القطاعين  من  كامل   بدوام  أوالعمليات  المكاتب  موظفي  من  أقل 

.Åأمريكي

يتم دفع رسوم ا¬شتراك عبر ا¬نترنت من خالل التحويل المصرفي.

رسوم ا¬شتراك غير قابلة لالسترداد.

-

-

-

-

رسوم االشتراك
و طريقة الدفع

رقم البطاقة

تقديم



خطوات تقديم الطلب

اختر اللغه المناسبة
 العربية / االنجليزية 

ام´ استمارة التسجيل بعد قراءة اضغط على تقديم الطلبات اضغط على فئات الجوائز
دليل الجائزة و الشروط واالحكام.

سوف يصللك ايميل مرفق به فاتوره 
رسم االشتراك من فريق جائزة 

المستثمر العربى 

ادفع رسم االشتراك و أرسل دليل الدفع 
الى فريق جائزة المستثمر العربى.

بعد وصول المبلغ سوف يتم ارسال 
بريد الكتروني مع اسم المستخدم 

وكلمه المرور.

استخدم اسم المستخدم وكلمه 
المرور لتسجيل الدخول.

ام´ جميع االسئله ، وقم بتحميل جميع 
الوثائق المطلوبة وانقر فوق إرسال. 

اذهب الى الموقع االلكترونى لجائزة 

المستثمر العربى : 
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  يرجى مراجعة عملية 
تنزيل الطلبات 

والوثائق، وبمجرد 
االنتهاء من االجابة، 
النظام االلكترونى 
سوف يسمح لك 
بمراحعة الطلب  

الخاص بك، للتأكد من 
عدم حدوث أخطاء، 
عليك التحقق من 
جميع المعلومات 

وا�دلة قبل التقديم 
النهائى

 Åالمطلوب وصف  
مقنعÅ وكامال لكل 
معياًر ومن المهم 

كتابة ردود مناسبة 
ضمن سياق فئة 
الجائزة التي قمت 

بالتقدم لها 

من المهم، عندما 
يتطلب ا�مر، تقديم 
وثائق داعمة. هذه 
الوثائق برهان قوي 

لدعم المعايير الخاصة 
بك، ومنح مصداقية 

للمتقدم

عليك قراءة الطلب 
الخاص بك ومراجعته 

لتفادي ا�خطاء 
ا¬مالئية وأخطاء 

الطباعة. تأكد من 
صحة صياغة الطلبات 
قبل التقديم النهائي

إذا قمت بإرفاق روابط 
لمقاطع فيديو أو صور 

أو مواد داعمة أخرى 
عبر ا¬نترنت، عليك 
التأكد بأن تكون 

الروابط غير منتهية 
الصالحية قبل 

 Åإرسالها . إحرص دائم
على عدم إضافة 

الكثير من الروابط 
التي سوف تصرف 
نظر الحكم عن 

المعلومات المهمة

 قبل التقديم



طريقة التقييم

إستراتيجية الشركة المعنية 
وفقا لفئة الجائزة خمسة أسئلة 

(5 أسئلة)

االدلة على وجود مطابقات للمعايير 
ذات الصلة وفقÅ لفئة الجائزة

االدلة على  نتائج للمعايير ذات الصلة 
على أداء المؤسسة

وجود روابط و صله بين 
ما سبق  

15% 25% 20%40%

 تقيم الجائزة من 100 درجة تتوزع بين اربع قطاعات



يتم تقديم الطلبات مباشرة من خالل البرنامج إلكتروني الخاص بالجائزة.

بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيين محكمين لكل طلب، واحد من 
يتم  الكبيرة فسوف  المؤسسات  أما  المقدمة.  الجائزة  لفئة  المطابق  االقتصادى  المجال  وآخر خبير محايد من  ا�كاديميين  ا�ساتذة 

تعيين اربعة محكميين.

سوف يمنح البرنامج ا¬لكتروني كلمة مرور خاصة لكل محكم على حده، للمحافظة على السرية والشفافية.

يقوم المحكمون بتقديم تقاريرهم لرئيس اللجنة باستخدام البرنامج ا¬لكتروني المعتمد للجائزة.

أثناء إجراءات عملية التحكيم، يحق لرئيس لجنة التحكيم التواصل مع مقدمي الطلبات من أجل التحقق من صحة الوثائق، أو طلب 
أدلة إضافية داعمة إذا لزم ا�مر.

من  جائزة  لكل  للفوز  أقصى  كحد  مرشحين  ثالثة  اللجنة  تسمي  الدراسة   وبعد   ، الطلبات  جميع  بمراجعة  التحكيم  لجنة  تقوم 
المؤسسات الصغيرة /المتوسطة والمؤسسات الكبيرة.

تقوم المؤسسات المرشحه عن كل فئة بتقديم عرض حول اداءها بما يتوافق مع معايير الجائزة ، ويمكن تقديم العرض من خالل 
برنامج سكايب خالل شهرى أغسطس و سبيتمبر.

 التحكيم
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