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جائزة المسؤولية المجتمعية:

تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات 
في قطر وخلق منافسة بينها في تقديم مشاريع وممارسات تفيد اإلنسان والمجتمع.
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لجنة الجائزة : 

على ضوء إنشاء اللجنة الدائمة لتسيير عمل المؤتمر والجائزة واإلشراف عليها، يتم 

تشكيل لجنة تحكيمية من أهل االختصاص يتم ترشيحهم واختيارهم وفق آلية يتم االتفاق 

عليها من قبل رئيس اللجنة. وتكون مهمة اللجنة التحكيمية:

المسؤولية  جائزة  على  للمنافسة  المشاركات  وضوابط  ومعايير  شروط  •  إعداد 
المجتمعية.

دراسة المشاركات وتقييمها وتصنيفها وتحديد الفائزين.  •

تصنيف فئات الجوائز وأقسامها ومتطلباتها الفنية.  •

وضع مؤشر لمستوى المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات وإطالقه سنويًا.  •

وستعمل اللجنة المنظمة للجائزة على تقييم الشركات والمؤسسات وفق آليات ومعايير 

عالمية، وستمنح الجوائز وفق توافق تلك المعايير مع أداء الشركات والمؤسسات من خالل 

تطبيقها لتلك المعايير والعمل بها في المجتمع القطري. وسيتم تكريم وتقدير الشركات 

والمؤسسات الفائزة في المؤتمر السنوي للمسؤولية المجتمعية.

فئات الجائزة :

·  يحق للجميع الترشح وفق الفئات التالية :

ومؤسسات  والهيئات  الوزارات  كل  تحتها  يندرج  حكومية:  جهة  أو  مؤسسة  ·   أفضل 
الدولة.

الخاصة  الشركات  تحتها جميع  يندرج  ·   أفضل مؤسسة أو شركة في القطاع الخاص: 
بجميع أحجامها.

المالية  والمؤسسات  والمصارف  البنوك  كل  تحتها  يندرج  مالية:  مؤسسة  ·   أفضل 
وشركات الوساطة وشركات التأمين والخدمات المالية واالستثمار.

·   أفضل شركة فـي القطاع العقاري : يندرج تحتها جميع شركات المقاوالت وخدمات 
البنى التحتية.
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·   أفضل شركة فـي قطاع الطاقة: ويندرج تحتها جميع شركات النفط والغاز والكهرباء 
والعاملة فـي إنتاج المواد الكربوهايدراتية.

·   أفضل شركة فـي قطاع السياحة والفنادق: ويندرج تحتها جميع الفنادق والشركات 
السياحية والسفريات.

·   أفضل مؤسسة فـي خدمة المجتمع المدني: ويندرج تحتها جميع المؤسسات الخيرية 
والتي تقدم خدماتها للمجتمع.

أو  يقدم  تقرير  وتمنح ألفضل  المسؤولية:  أو مقال صحفي فـي مجال  ·   أفضل تقرير 
ينشر فـي وسائل اإلعالم يتعلق بالمسؤولية المجتمعية.

·   أفضل مبادرة وطنية : وتمنح ألفضل مبادرة يطرحها فرد أو مؤسسة تشجع على إبراز 
أهمية المسؤولية المجتمعية.

·   أفضل فكرة: وتمنح لألفكار القابلة للتطبيق في مجال المسؤولية وتتميز باالستدامة 
والمنفعة المجتمعية.

·   الشخصية االجتماعية المتميزة: وتمنح لألفراد أو المؤسسات التي سعت وتسعى 
لخدمة المسؤولية المجتمعية في دولة قطر.

·   المبادرة الطالبية أو المدرسية: تمنح للجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي 
تقدم مبادرات تصب فـي خدمة المجتمع.

اإلطار الزمني للجائزة :

·  أول أكتوبر من كل عام البدء في استالم طلبات الترشيح.

·  15 أكتوبر ندوة تعريفية عن الجائزة لمساعدة المؤسسات في تقديم الطلبات.

·  15 نوفمبر الموعد النهائي الستالم نماذج التسجيل والمواد المصاحبة لها.

·  15 ديسمبر اجتماع لجنة التحكيم للبت في الطلبات. 

·  15 يناير اإلعالن عن المرشحين للجائزة وفئاتها المختلفة. 

·  5 - 15 فبراير اإلعالن عن الفائزين في الحفل السنوي. 
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الشروط واألحكـام:

تسعى لجنة المسؤولية إلى اشراك اكبر قدر من الشركات والمؤسسات واألفراد للتفاعل 
مع األهداف النبيلة للمسؤولية المجتمعية بالشفافية واألخالقيات المطلوبة وذلك وفق 

الشروط واألحكام التالية :

للمؤسسات والشركات واألفراد أن تكون لجهات عاملة ومقيمة  المشاركات  1.   جميع 
بدولة قطر.

2.   يمكن للجهات المشاركة في أكثر من فئة من الفئات المذكورة. ولكن يتطلب التقديم 
لكل فئة لوحدها.

3.   يجب أن تكون جميع المشاركات واألفكار جديدة ولم يسبق لها المشاركة في مشاركات 
مشابهه لدى جهات أخرى.

4.   يجب أن ال تتعدى المشاركات 10 صفحات مقاس A4، مع جميع المرفقات. وتشمل 
ملخًصا للمشاركة بحجم صفحة واحدة فقط.

5.   يجب أن تتضمن المشاركة اسم الشركة والشخص المعني باإلجابة عن أي استفسارات 
وأرقام التواصل والعنوان البريدي.

6.   على المشاركين االلتزام باالطار الزمني لمواعيد تقديم الطلبات.

7.   في حالة مشاركة جهتين في مشروع اجتماعي واحد، على المعنين بالمشروع ذكر 
ذلك في بيانات التقديم.

8.   ال يجوز لجهة سبق أن فازت تحت فئة معينة الترشح لذات الفئة مرة أخرى إال إذا 
تقدمت بمشروع مختلف أو طرأ على ذات المشروع تطور كبير.

البيانات  بصحة  منهم  إقرارا  يعتبر  المشاركين  قبل  من  للجنة  المشاركات  9.   إرسال 
المذكورة.

10.   يجوز للجنة التحكيم التواصل مع الجهة المشاركة إذا ارتأت االستفسار عن أمور 

تتعلق بالمشاركة ذاتها.

 11.  يجوز للجنة التحكيم إعالن أكثر من جهة للفوز بإحدى فئات الجائزة.
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 12.   يجوز للجنة التحكيم إعادة تصنيف المشاركات لفئة أخرى غير المقدم لها إذا رأت 
أن ذلك أنسب.

 13.   يجوز للجنة التحكيم استبعاد أحد أعضائها عن المشاركة في تقييم إذا كان يمت 
للجهه المشاركة بصلة ما.

 14.  قرارات اللجنة نهائية وال يجوز الطعن فيها ألي سبب كان.

15.   يجوز للجنة المسؤولية أو لجنة التحكيم تعديل الشروط أو استبعاد إحدى فئات 

الجائزة إذا رأت أن ذلك يصب في المصلحة العامة للمسؤولية المجتمعية.

طلباتها  لتقديم  الزمني  بالجدول  االلتزام  مشاركة  مؤسسة  أو  شركة  كل  على  ويجب 
وفق  المقدمة  الطلبات  كافة  بتقييم  اللجنة  وستقوم  النهائي.  الموعد  قبل  ومشاريعها 

المتطلبات التالية:

1.   وجود رؤية ورسالة واضحة للمسؤولية المجتمعية لدى قيادات المؤسسة.

2.   مدى تفاعل المؤسسة مع متطلبات المجتمع.

3.   األفكار والمشاريع المنفذة من قبل المؤسسة في المجتمع.

4.   تطبيق إجراءات وآليات عمل تشجع على الحفاظ على الطاقة وتحمي البيئة.

5.   تطبيق قوانين لحماية حقوق العمال وتتبنى برامج تطوير للعاملين فيها.

6.    مدى تعاون وتفاعل المؤسسة مع المؤسسات األخرى والجهات الداعمة للمسؤولية 
المجتمعية. 
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