
 

 

كات ستمارة جائزة درع البالد للمسؤولية االجتماعيةا  للشر

 

  : مقدمة عن الجائزة 

 ولية االجتماعيةؤ درع البالد للمستحت مسىم "أطلقت صحيفة البالد مبادرة منح درع سنوي 

كات كاتؤ لالحتفاء بأفضل الممارسات لتعزيز قيم المس "للشر  . الوطنية ولية االجتماعية لدى الشر

ي يتكون الدرع من فئة واحدة، حيث يمنح ألفضل جهة 
 
ولية ؤ القطاع الخاص تعزز من قيم المسف

 االجتماعية. 

ي أفضل الممارسات إلشاعة ثقافة المسؤولية االجتماعية، 
كات لتبن  تهدف الجائزة اىل تقدير الشر

مسؤولية ورفع مستوى الوعي بشأن قيم المسؤولية االجتماعية والعمل عىل زيادة مبادرات ال

كات.   االجتماعية لدى الشر

 

 المعايي  

كة وتنعكس عىل البيئة واالقتصاد  • ي تنفذها الشر
قياس أثر مشاري    ع التنمية المستدامة الن 

 .والمجتمع

انيتها لمشاري    ع المسؤولية االجتماعية والتنمية  • ي مي  
 
كة لنسبة معينة ف مدى تخصيص الشر

  .المستدامة

اتيجي • كة للمسؤولية االجتماعية ومشاري    ع التنمية أهمية وجود خطة اسي  ة لدى الشر

 .المستدامة

ها )التدريب،  • كة ومبادرتها لدعم احتياجات موظفيها المعيشية والمهنية وغي  مساهمات الشر

قيات.. إلخ(.         االسكان، القروض، الي 



 

 

 اللجنة العليا 

 الدكتور حسن إبراهيم كمال   الرئيس (1

  فخرومحمد جمال السيد  (2

 الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة (3

 صالح طرادةالمهندس  (4

 ساتريوسف رياض السيد  (5

 القعودعبدهللا خالد السيد  (6

 عبدالملكأحمد عدنان السيد  (7

 سامية حسي   السيدة  (8

 العبيدىلي أحمد يوسف السيد  (9

 السبيعي حسي    سعود السيد  (10

 ( الدكتور فيصل عبدالقادر 11

 

 

  : من يحق له المشاركة 

كة تجارية ومؤسسة مالية وع يدعم  يحق المشاركة لكل شر ط تقديم مبادرة او مشر من أي حجم بشر

ي تنفيذه خالل
 
وع ف ة من  قيم المسؤولية االجتماعية تم الشر ، سواء 2022إىل سبتمير  2020يناير الفي 

ي طور التنفيذ. 
 
 أو ف

ً
 أكان مكتمال



 

 

 االستمارة  

كة بيانات .1  الشر

كة:   اسم الشر

 العنوان / الموقع: 

 :السجل التجاري

كة:   رقم هاتف الشر

كة:   رقم فاكس الشر

ي 
 
ون  :الموقع االلكي 

ي : 
 
ون يد اإللكي   الير

 :  التويي 

 االنستجرام : 

 

 

 :لواصتال  . بيانات2

 الشخص المسئول : اسم 

 :المنصب

 رقم الهاتف: 



 

 

 : ي
 
ون يد اإللكي   عنوان الير

 

 للمؤسسة:  ط التجاريانش. ال3

 

 : تأسيسالتاري    خ . 4

 

كة(: يرجر وصف نطاق عملك . 5  م)ملف تعريف الشر

 

كة هل لدى  .6  ؟موظفيها اجتماعية تستهدف  تاساهمات ومبادر مالشر

 أ( ال

 ب( نعم 

  تزويدنا بتفاصيل( إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجر )

 

ي اتخذتها  اتما هي المبادر . 7
ة من حماية البيئة ل المؤسسةالن  ي الفي 

 
( سبتمير ) - 2020)يناير(  ف

 ؟2022

ء ي
 أ( ال شر

 ب( نعم 



 

 

 (إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجر تزويدنا بتفاصيل)

 

كتك8 وع  بإقامة م. هل قامت شر ي البحرين؟ ةمستدامالتنمية ال يعزز / إنشاء مشر
 
 ف

 نعم أ( 

 ال ب( 

وع تزويدنا بتفاصيلإذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجر )   (المشر

 

وعات المسؤولية اال النسبة المئوية المخصصة  ما هي . 9 ي ال ةجتماعيلمشر
 
انيةف  السنوية مي  

 ؟ لمؤسستكم 

 % 10أقل  من أ( 

 %25-% 10ب( من 

 %50-% 25ج( 

 % 50من د( أكير 

 

وعات المسئولية اال . 10  ؟ لدى مؤسستكم جتماعيةهل توجد آلية مراقبة وتقييم لمشر

 نعم أ( 

 ب( ال 



 

 

  (إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجر تزويدنا بتفاصيل)

 

اتيجيةهل . 11  عية؟ اجتملمسئولية اال ل لدى مؤسستكم خطة اسي 

 نعم أ( 

 ب( ال 

  (تزويدنا بتفاصيلإذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجر )

 

ي ستشجع  مبرأيك. ما هي 12
 ؟ المسؤولية االجتماعية برامج  عىل تنفيذ  المؤسساتالحوافز الن 

 حكوميةمالية أ( حوافز 

ي ب( ال
 دعم الوظيف 

 ومكافآت  ز برامج جوائج( 

 د( أخرى ___________________ 

 

ي مجاالت تمكي   المرأة خاصة المؤسسة برامج  . هل لدى13
 
 ودعم الشباب؟ف

 نعم أ( 

 ب( ال 

  (إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجر تزويدنا بتفاصيل)



 

 

جم المؤسسة أهداف رؤية البحرين االقتصادية . 14 ، وأهداف التنمية المستدامة 2030كيف تي 

 ضمن خططها وبرامج عملها؟

 

 

وط عامة  شر

  ي
 
  2022اغسطس  30  لتقديم االستمارات هوالموعد النهان

  ي ال تحتوي عىل  غي  المقروءة أو تلك قبول االستماراتبحق عدم جريدة البالد تحتفظ
الن 

 وال تتوفر فيها البيانات المطلوبة.  المعلومات الصحيحة

  تخىلي جريدة البالد مسئوليتها من ضياع أي استمارة أو تأخر تسليمها أو عدم استالمها ألي

ي او سبب آخر. 
 خلل تقن 

 يجب ان يكون طلب المشاركة  
ً
  عمال

ً
، ولم يسبق له الفوز بجائزة لصاحب الطلب أصيال

  .مماثلة

   ي وال يمكن إعادة النظر فيه او التفاوض بشأنهلجنة  سيكون قرار
 
 .التحكيم نهان

 

 

 

 

 

 

 


