2020 Taqdeer Award
رعاية العمال – التطبيق الفعلي

Labour Welfare In Action
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الدليل والمبادئ التوجيهية للشركات
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 ال يمكن إثبات مصداقية القيادة إال من." إن القيادة الجيدة تضع مصالح المجتمع ككل قبل مصالح أي مجموعة محددة
.» خالل العمل وليس الكلمات
“Good leadership puts the interests of the community as a whole before those of any specific group.
Credibility of leadership can only be established through action and not words .”

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
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جائزة تقدير
Taqdeer Award

تحت رعاية
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
Under the patronage of
H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum
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Taqdeer Award
Introduction & Overview
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نبذة عن الجائزة
 جائزة تقدير: اسم الجائزة
Award Name : Taqdeer Award
 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:راعي الجائزة
Award Patron: H.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum
2020  و2018  و2017  و2016 :دورات الجائزة
Award Cycles: 2016, 2017, 2018, 2020
 الشركات ذات الكثافة العمالة:الشركات المستهدفة
Targeted Companies: Labour intensive companies
 جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل:الغرض من الجائزة
Purpose of the Award: Making Dubai the preferred place for living and working

 مبادرة الحكومة االستراتيجية التي أطلقتها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي:هوية الجائزة
(PCLA)
Award identity: Strategic Government initiative Launched by Dubai Permanent
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األهداف األولية للجائزة
Award Primary Objectives
جعل دبي المدينة األكثر مالءمة للعمال
Making Dubai the most labour-friendly city

مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة كواحدة من الدول الرائدة في مجال رعاية العمال
Positioning UAE as one of the leading countries in labour care
رفع مستوى الممارسات العادلة في مجال حماية حقوق العمال
Raising the level of fair practices in protection of labour rights
تحسين العالقة بين الشركات والقوى العامل فيها
Improving relationship between companies and their workforce
تعزيز نوعية حياة العمال ورخائهم
Enhancing workers’ quality of life and prosperity

زيادة إنتاجية العمل وتحسين الجودة
Increasing labour productivity and enhancing quality
7
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مزايا الجائزة
Benefits of the Award

تمنح الجائزة العديد من الفوائد للحكومة والعمال والشركات المشاركة ولجميع المواطنين والمقيمين
والزوار في دبي
The award brings multiple benefits to Government, Labourers and participating
companies and to all citizens, residents and visitors of Dubai
2021 خطة دبي
DUBAI PLAN 2021
" "مدينة الناس السعداء والمبدعين والمم َّكنين:•الشعب

العامل
Labourer

دبي
Dubai

" "مجتمع شامل ومتماسك:•المجتمع
" "المكان المفضل للعيش والعمل والزيارة:•التجربة
" "مدينة ذكية ومستدامة:•المكان

" "محور محوري في االقتصاد العالمي:•االقتصاد
" "حكومة رائدة ومتميزة:•الحكومة
•The People: “City of Happy, Creative & Empowered People”

المؤسسات المشاركة
Participating
Organizations

•The Society: “An Inclusive & Cohesive Society”
•The Experience: “The Preferred Place to Live, Work & Visit”
•The Place: “A Smart & Sustainable City”
•The Economy: “A Pivotal Hub in the Global Economy”
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المزايا لدبي
Benefits for Dubai

Dubai

Labourer

تعزيز صورة دبي وسمعتها على الساحة الدولية

Participating
Organizations

Enhance Dubai’s image and reputation in the international arena
تحسين ترتيب اإلمارات في التنافسية الدولية
Improve the UAE’s ranking in the international competitiveness
المساهمة اإليجابية في نمو وتنويع اقتصاد دبي
Positive contribution to the growth and diversification of Dubai economy
إشراك العمال في األنشطة االجتماعية وفعاليات المجتمع في دبي لتعزيز والئهم ومساهمتهم
Engage labourers in social activities and Dubai community events to enhance their
loyalty and contribution
زيادة الوعي بأهمية وضع السياسات والقواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية والقوانين المحلية المتعلقة
بالعمال
Raise awareness of the importance of developing policies, rules, regulations and guidelines,
and local laws related to labour
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الفوائد التي تعود على المؤسسات المشاركة
Benefits for Participating Organizations

Dubai

Labourer

زيادة رضا العمال والثقة في شركاتهم
Participating
Organizations
Increase labourers satisfaction and trust in their companies
تعزيز والء العمال وإنتاجيتهم وخفض تكلفة المنازعات العمالية
Enhance labourers loyalty, productivity and reduce cost of labour disputes
تعزيز الصورة االجتماعية وسمعة الشركات وزيادة قدرتها التنافسية للفوز بالمشاريع والعقود المحلية والدولية
Enhance the social image and reputation of companies and increase their
competitiveness to win local and international projects and contracts
نشر ثقافة التميز في إدارة الموارد البشرية ورعاية العمال
Spread Excellence culture in managing human resources and labour welfare
تقديم تقييم مهني مستقل ومالحظات لمساعدة الشركات على تحسين سياساتها وممارساتها وعالقاتها العمالية
Provide independent professional assessment and feedback to help companies to
improve their policies, practices and labour relations
الحصول على اعتراف مستقل كمنظمة لرعاية العمال
Receive independent recognition as a labour caring organization
إتاحة الفرصة للشركات المشاركة لقياس أدائها مقارنة بأفضل الممارسات وأداء المشاركين اآلخرين
Provide opportunity for participating companies to benchmark their performance against best
practices and other participants performance
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فوائد للعمال
Benefits
for Labourers
تعزيز معرفة العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه شركاتهم

Enhance labourers’ knowledge of their rights and duties toward their
companies
زيادة السعادة واالزدهار ورضا العمال
Increase happiness, prosperity and work satisfaction
تحسين الظروف المعيشة للعمال وعالقات العمل
Improve labourers living conditions and working relations
تمكين العمال من المشاركة والمشاركة اإلبداعية والتقدير من جانب أرباب عملهم
Empower labourers participation and creative involvement and
appreciation by their employers
تمتع برواتب ومزايا تنافسية
Enjoy competitive salaries and benefits
المشاركة في األنشطة االجتماعية والمناسبات المحلية
Participate in social activities and local events

Dubai

Labourer

Participating
Organizations

التعبير عن آرائهم وتحسين التواصل مع اإلدارة العليا
Express their opinions and better communication with senior management
تحسين الشعور باألمن الوظيفي
Improve sense of job security

العمل في بيئة إيجابية وأ كثر أمانا ً وإنتاجية
Copyright© 2016-2020 Taqdeer
Award &in
Team
Power International
Work
positive,
safer and more productive environment
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إطار جائزة تقدير
The Taqdeer Award Framework
 النتائج العمالية-3
3- Labour Results

 الثقافة & بيئة العمل-2
2- Culture & Work Environment
التواصل والتغذية الراجعة
Communication & Feedback

القواعد واللوائح واألنظمة
Rules & Regulations

الصحة والسالمة المهنية
Occupational Health
& Safety

المرافق والبنية التحتية
Facilities &
Infrastructure

اإلبداع واالبتكار
Creativity & Innovation

 المقومات األساسية-1
1- Essential Fundamentals
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العدالة والشفافية
Justice & Transparency

250
نقطة
points

التعيينات واألجور
Recruitment &
Wages

عالقات العمال
Labour Relations

/ السياسات العمالية
االستراتيجيات
Labour policies /
Strategies

مؤشرات األداء
Performance Indicators

سالمة العمال
Labour Security

إنطباع العمال
Labour Perception

500
نقطة
points

250
نقطة
points
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)مراجع تطوير معايير الجائزة (المراجع المحلية والدولية
Award Criteria Development References
(Local & International References)

قانون وأنظمة العمل في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
UAE labour Law and
Regulations

2021 خطة دبي
Dubai plan 2021

Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International

منظمة العمل الدولية
واتفاقيات العمل الدولية
ILO and International
labour conventions

إعالن حقوق
اإلنسان
Human Rights
Declaration
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التصنيف بالنجوم على أساس النقاط المكتسبة
Star Rating Based on Points Earned
5 نجوم
star
نجوم
4 star
نجمتين
2 star

1 star
1 star
نجمة
1 star

نجوم
3 star

700+

550-699

400-549
300-399

200-299
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دورات وقطاعات الجائزة
Award Cycles & Sectors
2016 الدورة األولى
1st Cycle 2016
2017 الدورة الثانية
2nd Cycle 2017

2018 الدورة الثالثة
3rd Cycle 2018
2020 الدورة الرابعة
4th Cycle 2020

 عامل من100 الشركات التي لديها
ذوي الياقات الزرقاء وبدوام كامل
Companies with Min. 100
full-time blue-collar
workers
البناء والكتروميكانيكية
Construction &
Electromechanical
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التصنيع
Manufacturing

المناطق الحرة
Free Zones

الخدمات المهنية
Professional Services
15

حوكمة الجائزة
The Award Governance
لجنة التحكيم المتميزة
Distinguished Judging
Committee
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المقيمون المؤهلون
Qualified Assessors
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حفل توزيع الجائزة
Award Ceremony

•
•

سيتم اإلعالن عن الفائزين بالجائزة واالحتفال بهم خالل حفل توزيع الجائزة الرسمي
ستقوم إدارة الجائزة بدعوة كبار الشخصيات المحلية والعربية والدولية مع االهتمام بعالقات
العمال ورعايتهم

•

 نجوم) وهم5-3( سوف يتم تقديم كأس الجائزة وفقا لحصولهم على أكبر عدد من النجوم
الفائزين بالمستوى المتميز الذي حققوه في رعايتهم للعمال

•
•

سيتم إصدار شهادة تقدير لكل شركة مشاركة
سيتم إصدار شهادات تقدير للعاملين والمهندسين األفراد المرشحين من قبل الشركات الفائزة

•
•
•
•
•
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Award winners will be announced and celebrated during official award
ceremony
The award management will invite Local, Arab and international
dignitaries with concern for labour relations and wellbeing
Award trophy specifying the number of stars awarded (3-5 stars) will be
presented to the winners for their level of Excellence achieved in labour
welfare
A certificate of appreciation will be issued for each participating
companies
Certificates of recognition will be issued to individual labourers and
engineers nominated by the winning Companies
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معلومات عن دورة جائزة تقدير السابقة
Past Taqdeer Award Cycle Info
الفائزون بجائزة تقدير
Taqdeer Award Winners
2016 - 2018

890
أعلى الدرجات التي حققتها
 نجوم5 شركة هي
Highest Score Achieved
by 5 Star Company

56
%

11
9
5

5

5

3
5 stars

4 stars
2016
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2017

2018
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Taqdeer Award
Framework &
Criteria
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تفاصيل معايير الجائزة
Award Criteria Details
 النتائج العمالية-3
3- Labour Results

إنطباع العمال
Labour Perception

 الثقافة & بيئة العمل-2
2- Culture & Work Environment

التواصل والتغذية الراجعة
Communication & Feedback

 المقومات األساسية-1
1- Essential Fundamentals
Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International

250
نقطة
points

التعيينات واألجور
Recruitment &
Wages

Rules & Regulations

الصحة والسالمة المهنية
Occupational Health &
Safety

المرافق والبنية التحتية
Facilities &
Infrastructure

اإلبداع واالبتكار
Creativity & Innovation

العدالة والشفافية
 القواعد واللوائح واألنظمةJustice & Transparency

سالمة العمال
Labour Security

عالقات العمال
Labour Relations

/ السياسات العمالية
االستراتيجيات
Labour policies /
Strategies

مؤشرات األداء
Performance Indicators

500
نقطة
points

250
نقطة
points
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) نقطة250( المعيار األول – المقومات األساسية
Criterion 1 - Essential Fundamentals (250
points)

/  السياسات العمالية1-1
االستراتيجيات
1.1 Labour policies /
Strategies

 المرافق والبنية2-1
تحتية
1.2 Facilities &
Infrastructure
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 الصحة والسالمة3-1
المهنية
1.3 Occupational
Health & Safety

 سالمة العمال4-1
1.4 Labour Security

 التعيينات واألجور5-1
1.5 Recruitment &
Wages

21

C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

) نقطة50(  االستراتيجيات/  السياسات العمالية1-1
1.1 Labour Policies/Strategies (50 points)
:تتناول هذه المعايير الفرعية
* ضرورة قيام الشركات المشاركة باعداد وتوثيق ومراجعة
وتطوير سياسات واستراتيجيات موارد بشرية لمختلف
فئات العمال والفنيين المهرة وغير المهرة
This sub-criteria addresses the:

 Importance for the participating
companies to prepare, document,
approve, review and develop special
HR policies and strategies for
various categories of skilled and
unskilled labourers and technicians.
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 الفرص المتكافئة1-1-1
1.1.1 Equal Opportunities
 العمال الملزمون2-1-1
1.1.2 Forced Labour

 حقوق وواجبات العمال3-1-1
1.1.3 Labour Rights & Responsibilities
 المسؤولية المجتمعية للشركات4-1-1
1.1.4 Corporate Social Responsibility
 ميثاق أخالقيات العمل5-1-1
1.1.5 Code of Ethics

Evaluate

think

LEAD

تقييم

تفكير
قيادة

VMV
Strategic Themes

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures

Strategic Initiatives

Strategic Objectives
Performance Measures
Strategic Initiatives

DEPLOY

PLAN

تنفيذ

تخطيط

:1-1 المعيار
 االستراتيجيات/ السياسات العمالية

Criteria 1.1:
Labour Policies/Strategies

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International
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 الفرص المتكافئة1-1-1
1.1.1 Equal Opportunities
مبدأ المساواة بين العمال الذكور
واإلناث في التوظيف والرواتب
والمزايا والحوافز ونهاية الخدمة
.وما إلى ذلك
Address equal
opportunities amongst
male & female employees
in recruitment, wages,
benefits, incentives,
and end of services etc.

توفير الحق لجميع الموظفين في تلقي التدريب
 وما إلى، والتقدم في المسار الوظيفي،الالزم
ذلك دون أي تمييز فيما يتعلق بنوع الجنس
والعرق والنسب والدين وبلد المنشأ
Provide the right for all
employee in receiving
necessary training, career
progress etc. without any
discrimination regarding
gender, race, ancestry,
religion and country of origin

 على سياساتك وإجراءاتك فيما يتعلق بتكافؤ الفرص؟19- ما هو تأثير كوفيد:س
Q: What impact did Covid-19 have on your policies & procedures in relation
to Equal opportunities?
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:موثقة ومعتمدة
السياسات
•
اإلجراءات
•
اتفاقيات التوظيف
•
خطط العمل
•
القواعد والقوانين التنظيمية
•
القواعد االرشادية
•
العمليات
•
Documented & approved:
•
Policies
•
Procedures
•
Agreements
•
Action Plans
•
Rules and Regulations
•
Guidelines
24
•
Processes

 العمال الملزمون2-1-1
1.1.2 Forced Labour
التزام إدارة المؤسسات المشاركة بالجائزة بعدم توظيف
العمال الذين أجبروا على العمل كعقاب نتيجة الرتكابهم
مخالفات قانونية
Address the necessity for
participating organization
management to be committed not to
employ labourers who are forced to
work as a punishment from
committing illegal acts or crimes

عدم إجبار الموظفين على العمل ضد إرادتهم عن
طريق التهديد بالعقاب أو باالحتفاظ بأوراق الهوية أو
.التهديد بتبليغ سلطات الهجرة
Do not force employees to work
against their will by using threat
of punishment or due to retention
of identity papers or threats of
denunciation to immigration
authorities.

 والتأكد وضمان وكاالت التوظيف في.ال يجوز للموظفين أداء أي عمل مجبرا ً بسبب تراكم الديون
الخارج التي تعاقدت معها الشركة عدم تقاضي رسوما غير عادلة وأجور من العمال
Employees shall not perform any work involuntarily due to
accumulated debt. Ensure overseas recruitment agencies that
contracted by the company do not take unfair charges and
payments from labourers
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:موثقة ومعتمدة
السياسات
•
اإلجراءات
•
اتفاقيات التوظيف
•
خطط العمل
•
القواعد والقوانين التنظيمية
•
القواعد االرشادية
•
العمليات
•
Documented & approved:
•
Policies
•
Procedures
•
Agreements
•
Action Plans
•
Rules and Regulations
•
Guidelines
•
Processes
25

 حقوق وواجبات العمال3-1-1
1.1.3 Labour Rights &
Duties
،ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات للعمال
تضمن المصلحة المتبادلة للمؤسسة والقوى
.العاملة فيها
Address the need to have
labour policies and strategies
in place, which ensure mutual
benefits for both the company
and its workforce.

تتناول سياسات الشركة حقوق وواجبات
ومسؤوليات مختلف فئات العمال
Company policies shall address
the rights, duties and
responsibilities of various
labour groups

ويجب إبالغ جميع العمال بحقوقهم وواجباتهم
من خالل قنوات االتصال والتواصل المختلفة
والمعتمدة مثل األوصاف الوظيفية والتعاميم
. وما إلى ذلك.. واإلرشادات التوجيهية

توفير حقوق المرأة الحامل في الحصول على
 يوما وساعات مخصصة45 إجازة أمومة لمدة
 ومنح.للرضاعة الطبيعية وفقا لقانون العمل
الزوج إجازة أبوة عند والدة الزوجة

All labourers shall be
informed of their rights and
obligations through various
approved communication
channels such as job
descriptions, memos,
guidelines, etc.

Provide the rights of pregnant
women to receive 45 days
maternity leave and dedicated
breastfeeding hours as per the
labour law. Grant the husband
paternity leave when the wife
delivers the baby

:موثقة ومعتمدة
السياسات
•
اإلجراءات
•
اتفاقيات التوظيف
•
خطط العمل
•
القواعد والقوانين التنظيمية
•
القواعد االرشادية
•
العمليات
•
 المواصفات الوظائف/ الوصف
•
Documented & approved:
•
Policies
•
Procedures
•
Agreements
•
Action Plans
•
Rules and Regulations
•
Guidelines
•
Processes
•
Job descriptions / specifications

Q: What impact did Covid-19 had on your labour policies and strategies?
Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International
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 المسؤولية المجتمعية للشركات4-1-1
1.1.4 Corporate Social
Responsibility
ضرورة أن يكون للمؤسسات المشاركة بالجائزة سياسة
مستقلة خاصة تضمن الحقوق والمبادئ التوجيهية
لمشاركة العمال في الفعاليات واألنشطة المجتمعية
والنشاطات التي تساهم في التنمية االقتصادية لدولة
 وتؤدي إلى تحسين المستوى،اإلمارات العربية المتحدة
المعيشي للعمال وتحقيق السعادة من خالل غرس الثقة
بالنفس في نفوسهم ليصبحوا جزءا ً ال يتجزأ من المجتمع
Address the necessity for
participating organizations to have
a special independent policy that
ensures the rights & guidelines for
labourers involvement in community
events and activities that
contribute to UAE economic
development, lead to the
improvement of labour standard of
living and achieve happiness by
instilling in them self-confidence
to become an integral part of the
community

يجب على المؤسسة المشاركة أن تثبت من
خالل األدلة والبراهين الموضوعية دورها
كشركة وطنية جيدة والمساهمة اإليجابية
.في مجتمع دبي
وال يجوز فرض المسؤولية االجتماعية
للشركات واألنشطة التطوعية على العمال
.دون موافقتهم
Participating organization
shall demonstrate by
objective evidences its
role as good corporate
citizen and its positive
contributing to Dubai
community.

CSR and volunteering
activities shall not be
forced on labourers without
their consent.
 في جميع أنحاء المجتمع؟19- ما هي المبادئ التوجيهية التي صدرت لعمالك لمنع انتشار كوزيد:س
Q: What guidelines were issued to your labourers to prevent the spread of CovidCopyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team
International
19 Power
throughout
the community?

:موثقة ومعتمدة
سياسات وخطط المسؤولية
•
االجتماعية للشركات
اإلجراءات
•
النظم والعمليات
•
القواعد والقوانين التنظيمية
•
القواعد االرشادية
•
خطط العمل
•
ميزانية المسؤولية االجتماعية
•
للشركات
Documented & approved:
•
CSR Policies & Plans
•
Procedures
•
Systems & Processes
•
Rules and Regulations
•
Guidelines
•
Action Plans
•
CSR Budget
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 ميثاق أخالقيات العمل5-1-1
1.1.5 Labour Code of
Conduct
ضرورة أن يكون للشركات المشاركة
/بالجائزة ميثاق خاص بأخالقيات
السلوك العمل حيث تلتزم به كافة
 بما في ذلك العمال،العاملين بالشركة
والموظفين والمهندسين والفنيين
Address the necessity
for the participating
companies to have
special code of ethics/
conduct where the entire
workforce including
labourers, employees,
engineers and
technicians all abide by
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يجب إبالغ العمال بنص ميثاق قواعد
السلوك باللغة (اللغات) الخاصة بهم
وعبر قنوات االتصال والتواصل
المختلفة المعتمدة في المؤسسة
Workers shall be
informed about the
contents of the code of
conduct through the
relevant language(s) and
via various approved
communication channels
throughout the
organization

:موثق ومعتمدة
السياسات
•
القواعد والقوانين التنظيمية
•
السلوك المهني
•
مدونة لقواعد السلوك
•
القواعد االرشادية
•
لغة وطريقة االتصال
•
عواقب األداء
•
Documented & approved:
•
Policies
•
Rules and Regulations
•
Professional conduct
•
Code of ethics
•
Guidelines
•
Language & Method of
communication
•
Performance Consequences
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C1.1
1.2

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

) نقطة50(  البنية التحتية-  المرافق2-1
Facilities & Infrastructure (50 points)
:تتناول هذه المعايير الفرعية

* ضرورة قيام الشركات المشاركة بالجائزة بتوفير المرافق والبنية التحتية
المالئمة بما يصون كرامة العمال اإلنسانية ويعزز من رفاهيتهم بهدف تحسين
.أداء العمال في مواقع العمل
* ومن األمثلة على ذلك تحسين الحالة النفسية للعامل من خالل توفير أماكن
 والوجبات الغذائية بشكل منتظم بما، وتوفير الرعاية الصحية،معيشية مناسبة
.ينعكس إيجابا ً على اإلنتاجية
This sub-criteria addresses the:
 Importance for the participating companies to provide
suitable facilities and infrastructure that will secure
workers’ human dignity and enhance their welfare in
order to improve their work performance.
 Examples of such include improving the labourers’
morale by providing suitable living places, healthcare,
and regular meals that in return will improve
productivity.
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 سكن العمال1-2-1
1.2.1 Labour Housing
 أماكن الترفيه والتسلية2-2-1
1.2.2 Recreation & Entertainment Facilities

 المواصالت3-2-1
1.2.3 Transport

Evaluate

think

LEAD

تقييم

تفكير
قيادة

VMV
Strategic Themes

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures

Strategic Initiatives

Strategic Objectives
Performance Measures
Strategic Initiatives

PLAN

DEPLOY

تنفيذ

تخطيط

 المرافق والبنية التحتية:2-1 العيار
Criteria 1.2:
Facilities & Infrastructure

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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 سكن العمال1-2-1
1.2.1 Labour Accommodations
ضرورة أن توفر المؤسسات المشاركة
بالجائزة السكن المالئم للعمال وفق اللوائح
 التي تحمي رفاهية,والمتطلبات الحكومية
العمال وإنسانيتهم وبما يؤدي إلى تحسين
.الوضع المعيشي ويحقق السعادة لهم

ويشترط أن تتوافر في السكن الرعاية
الصحية وخدمات النظافة لتنظيف الغرف
 الرعاية/  والخدمات الطبية،ودورات المياه
 وخدمات، وصاالت الطعام الكبيرة،الصحية
 الخ.توريد الطعام وتنظيف المالبس

Provide labourers suitable
and adequate accommodation
in line with the government
regulations and
requirements, which protect
workers wellbeing and
humanity, lead to improve
the living standard and
achieve satisfaction

Provide accommodation with
the provision for cleaning,
disinfection services of
the rooms & toilets,
medical/ healthcare
services, dining halls,
food preparation area,
catering services, and
laundry etc.

" في أماكن إقامة العمال؟19- ما هي التدابير الوقائية التي اتخذتها مؤسستكم لمنع انتشار "كوفيد:س
Q: What preventive measures did your organization take to prevent the
spread of Covid-19 in your labour accommodation?

Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 التكييف/ التهوية
اإلضاءة
مساحة غرفة المعيشة والنوم
االثاث
المرافق الصحية
المطبح وغرفة الطعام
غسيل المالبس
غرفة الصالة
الخزائن
غرفة الخدمات الطبية
االنترنت
 التطهير/ مكافحة اآلفات
الحماية من الحرائق
Ventilation / AC
Lighting
Living & Bedroom Space
Furniture & fixtures
Sanitary facilities
Kitchen & Dining room
Laundry
Prayer room
Lockers
Medical service room
Internet
Pest control/disinfection
Fire Protection
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 أماكن الترفيه والتسلية2-2-1
1.2.2 Recreation & Entertainment
Facilities
يجب توفير المرافق رياضية والترفيهية مثل

ضرورة أن تعمل المؤسسات
المشاركة بالجائزة على إتاحة الفرص
واإلمكانات الالزمة للعمال من
 والحدائق،الوصول لألماكن الترفيهية
، ومراكز التسوق،والمرافق التجارية
 والمساجد والمالعب،والصرافة
الرياضية

 ومالعب، وقاعات األلعاب، والقراءة،التلفزيون
، ومالعب كرة القدم والكريكيت،كرة السلة
وصاالت رياضية للمقيمين الستخدامها في وقت
 ويمكن أن تكون هذه المرافق إما داخل.فراغهم
.مرفق اإلقامة أو في مرافق قريبة مجانية

Sports and recreation
facilities such as TV,
Reading, game rooms,
Provide necessary
basketball courts, football
opportunities &
and cricket pitches, and gyms
resources for labourers
shall be provided for
to reach recreation
residents to use in their
free time. Such facilities
facilities, parks,
can either be within the
shopping malls, money
accommodation facility or in
exchange, mosques, and
free accessible nearby
sports stadiums
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facilities.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

النادي الرياضي
المنشآت الرياضية
قاعات القراءة
صاالت تلفزيون
غرفة الحاسوب
 تنس،  بلياردو، غرفة ألعاب (فووسبال
) شطرنج، طاولة
سينما خارجية
المسابقات الرياضية
األحداث المجدولة مسبقًا
Gym
Sports facilities
Reading rooms
TV lounges
Computer Room
Game room (Foosball, Billiards, table
tennis, chess)
Outdoors cinema
Sporting competitions
Pre-scheduled events
32

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 المواصالت3-2-1
1.2.3 Transport

توفير وسائل النقل الالزمة النتقال
العمال من وإلى أماكن عملهم
Provide necessary
transport needed to
mobilize labourers from
and to their workplace
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/ ضمان توفر النظافة ومروحة التبريد
تكييف الهواء والسالمة في وسائل النقل
المقدمة
Ensure availability,
cleanliness, cooling
fan/air-conditioning and
safety of the
transportation provided

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام سالمة النقل
حوادث المرور
النظافة
مراوح التبريد والتكييف
وحدة مياه الشرب الباردة
صندوق االسعافات االولية
المقاعد المتاحة
وقت االنتظار
باب الطوارئ
إمكانية الوصول
/ حافلة النقل في عطلة نهاية األسبوع
األعياد
Transportation Safety System
Traffic accidents
Cleanliness
AC /Cooling fans
Cold drinking water unit
First aid box
Available Seats
Waiting Time
Emergency door
33
Accessibility

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

) نقطة50(  الصحة والسالمة المهنيتين1.3
1.3 Occupational Health & Safety (50 points)
:يتناول هذا المعيار الفرعي

 ضرورة أن تلتزم الشركات المشاركة في الجائزة بضمان الصحة والسالمة المهنية للعمال مما
ينعكس إيجابا ً على اإلنتاجية من خالل توفير الرعاية الصحية والنظم المناسبة وبيئة العمل الخالية
.من المخاطر والفيروسات والتهديدات والحوادث
 تعمل الشركات على نشر الوعي باستمرار بشأن السالمة المهنية بما في ذلك مواضيع السالمة في
 كما على الشركات تزويد العمال بمالبس وأدوات ومعدات وآالت.العمل ومتطلبات العمل
.وتقنيات حديثة
This sub-criteria addresses the:

 العناية الطبيّة1-3-1
1.3.1 Medical Care
 سياسة وإجراءات وتعليمات السالمة المهنية2-3-1
1.3.2 Occupational Safety Policy, Procedures &
Guidelines

 Importance for the participating companies to ensure the
occupational health and safety of labourers which reflect positively
on productivity through the provision of healthcare, adequate
systems and work environment free of hazards, virus, threats and
accidents.

 التدريب والتوعية3-3-1
1.3.3 Training & Awareness

 Companies shall continuously spread awareness towards occupational
safety including topics on safety at work and job requirements. The
companies shall also provide workers with safety clothing, tools,
equipment, machines and modern techniques.

 معدات ومالبس السالمة4-3-1
1.3.4 Safety Clothing & Tools
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Evaluate

think

LEAD

تقييم
قيادة

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures

PLAN

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures

Strategic Initiatives

Strategic Initiatives

DEPLOY

تفكير

تنفيذ

تخطيط

 الصحة والسالمة المهنيتين:3-1 المعيار

Criteria 1.3:
Occupational Health & Safety

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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 العناية الطبيّة1-3-1
1.3.1 Medical Care
تقديم الرعاية الصحية والطبية الوقائية الخاصة
والعامة مثل الفحوصات الطبية واألدوية والحقن
وخدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين
.والمرضى الداخليين المقيمين في المستشفيات
االحتفاظ بسجل ومراقبة الموظفين المصابين بأمراض
مزمنة وتحديد الفئات المعرضة للخطر
Provide special & general
preventive health & medical care
such as medical tests, medicine,
injections, outpatient and
inpatient healthcare services.
Keep record, monitor staff with
chronic illness and identify high
risk groups
 أو ممرض أو،توفير غرفة خاصة لإلسعافات األولية
طبيب في موقع العمل كما تنص عليه القوانين المحلية

Provide a special first aid room,
onsite nurse or doctor as
stipulated by local regulations
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توفير تأمين طبي شامل للعاملين للتخفيف عن
 ومنحهم.كاهل العمال من عبء النفقات الطبية
إجازات مرضية أو إجازة حوادث أو عالج
 وكذلك تغطية النفقات.لألمراض المتصلة بالعمل
المتعلقة بالوفاة مثل نفقات الدفن وإعادة الجثمان
إلى بلد المتوفى
Provide staff comprehensive
medical insurance to relieve
workers from the burden of
medical expense.
Provide sick leave, accident
leave or work-related illness
treatment. Cover expenses
related to death such as
cemetery expenses, & body
repatriation to the home
country

 غرفة/ • المرفق الطبي في الموقع
اإلسعافات األولية
• الوقاية من األمراض وحمايتها
• الوصول إلى مقدمي الرعاية
الصحية
• التأمين الطبي
• أجازة مرضية
• إجازة حادث
 األمراض المهنية/ • اإلصابات
 الحجر الصحي/ • مرافق العزل
• Onsite medical facility/First Aid room
•
•
•
•
•
•
•

Disease Prevention & Protection
Access to healthcare providers
Medical Insurance
Sick Leave
Accident leaves
Occupational injuries /diseases
Isolation/quarantine Facilities 36

 سياسة وإجراءات وتعليمات السالمة المهنية2-3-1
1.3.2 Occupational Safety Policy,
Procedures &المواصفات
Guidelines
على الشركات االستفادة من

إعداد وتوثيق ونشر وتحديث السياسات أو
اإلجراءات أو المبادئ التوجيهية أو التعليمات
الخاصة المتعلقة بالسالمة المهنية في مواقع
 شريطة أن يتم تحديد المخاطر والتهديدات،العمل
 ووضع، وإجراء تقييمات للمخاطر،المحتملة
الضوابط الالزمة للتخفيف من المخاطر
وتأثيراتها في حالة وقوعها

Prepare, document, deploy, and
update policies, procedures,
guidelines, or special
instructions related to
occupational safety at job
sites, provided that potential
hazards & threats are
identified, risk assessments
are conducted, & necessary
controls are arranged to
mitigate the risk and impact
إرشادات منظمة العمل الدولية حول الصحة والسالمة المهنية
ILO-OSH Guidelines
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الدولية وأفضل الممارسات والقوانين
المحلية لضمان االلتزام بسياساتها المتعلقة
 وعلى الشركات أيضا.بالسالمة المهنية
ضمان توفير بيئة العمل خالية من المخاطر
.والحوادث واإلصابات
Companies shall take
advantage of the
international standards,
best practices and local
regulations to ensure
compliance with relevant
occupational safety
policies. Companies must
also ensure the provision
of hazard, accident and
injury free work
environment.

، • سياسة وإجراءات الصحة والسالمة المهنية
وضع المبادئ التوجيهية وتنفيذها ومراجعتها
وتحديثها
• نظام ومعايير وشهادات إدارة الصحة
،OHSAS 18001 ،ISO 45001( والسالمة المهنية
)ILO-OSH Guidelines
• ضمان بيئة خالية من المخاطر والحوادث
واإلصابات
• تقييم المخاطر
• التواصل فيما يتعلق بالصحة والسالمة
المهنية
• OSH Policy, procedures, guidelines
development, implementation, review &
update
• OSH management system, standards &
certification (ISO 45001, OHSAS 18001, ILOOSH Guidelines)
• Ensure Hazard, accident & injury free
environment
• Risk assessment
37
• OSH Communication

 التدريب والتوعية3-3-1
1.3.3 Training & Awareness
تنظيم دورات تدريبية وتوعية لجميع فئات العمال المختلفة
بشأن السياسات واإلجراءات واإلرشادات وأفضل الممارسات
والتعليمات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية من أجل تجنب
.المخاطر والحوادث
Conduct training and awareness
sessions to all labour groups on the
policy, procedures, guidelines, best
practices, and instructions related to
occupational health & safety in order
to avoid hazards & accidents.
يجب التوعية بالصحة العامة والسالمة من خالل الدورات
 واجتماعات إحاطة اليومية، وأدوات الشرح،التدريبية
 وتحفظ في الملفات جميع السجالت ووثائق.والمنتظمة
.التدريب والتوعية
OHS awareness shall be carried out
through training sessions, toolbox,
daily & regular briefing meetings. All
training and awareness records and
documents shall be maintained in
files.
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قد تشمل الدورات التدريبية على تغطية
مواضيع هامة مثل ممارسات النظافة
 والتعامل مع المخاطر البيولوجية،الصحية
 والمناطق، واألسبستوس, والكيمياويات
، والعمل على المرتفعات الشاهقة،الضيقة
 واألعمال، والحفر،وأعمال اللحام والكهرباء
 والتعامل مع معدات التصنيع أو،الخرسانية
.البناء ومعدات الرفع والشاحنات الخ
Training sessions may cover
important subjects such as
hygiene practices, handling
Biological & Chemical
hazards, asbestos, confined
spaces, working at heights,
welding and electrical
work, excavation, concrete
works, and dealing with
manufacturing or
construction equipment and
lifting gears and trucks
etc.

•
•
•
•
•
•
•

جلسات التدريب والتوعية بالصحة
•
والسالمة المهنية
اإلحاطة والتدريب أثناء العمل
•
صندوق األدوات
•
التدريب على اإلسعافات األولية
•
المعلومات اليومية
•
اجتماعات منتظمة
•
سجالت ووثائق التدريب والتوعية
•
OHS Training & awareness sessions
On-the-Job briefing & coaching
Toolbox Talks
First aid Training
Daily briefing
Regular meetings
Training & Awareness records &
documentation
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 معدات السالمة4-3-1
1.3.4 Safety Tools
توفير كافة اآلالت والمعدات واألدوات
الالزمة لنشر سياسة الصحة والسالمة
المهنية واإلجراءات والمبادئ
التوجيهية أو التعليمات في مواقع
.العمل

Provide all necessary
machines, equipment &
tools needed to deploy
their occupational
health & safety policy,
procedures, guidelines
or instructions at the
job sites.

، ومعدات السالمة،وقد يشمل ذلك توفير طفايات الحريق
، والحبال، والسقاالت، والساللم، والسالسل،والحبال
 وصناديق اإلسعافات، وبرادات المياه،وأماكن التخزين
 ومعدات حماية،السالمة/ ومعدات الحماية،األولية
األفراد مثل األقنعة والقفازات وأحزمة األمان واألحذية
.والمعاطف الواقية والقبعات وغيرها
This may include provision of fire
extinguishers, safety equipment,
ropes, chains, ladders, scaffolds,
ropes, storage areas, water
coolers, first aid kits,
protection/safety screen, personnel
protective equipment (PPE) such as
masks, gloves, safety belts, shoes,
vests, goggles, hats, etc.
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• اآلالت
• المعدات
• أدوات السالمة
• معدات الحماية الشخصية (معدات الوقاية
،  أحذية،  نظارات، الشخصية مثل خوذة
 حماية من،  سدادات أذن،  أقنعة، قفازات
). إلخ، السقوط
• حقائب االسعافات االولية
• أدوات السالمة والمعدات ومعدات
،  والمخزون،  وقائمة المراجعة، التخطيط
والتوزيع واالستبدال
• Machines
• Equipment
• Safety Tools
• Personal protective equipment (PPE e.g.
Helmet, Goggles, Boots, Gloves, Masks,
Earplugs, Fall Protection etc.)
• First aid kits
• Safety Tool, equipment & PPE’s planning,
checklist, inventory, distribution &
replacement
39

C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

) نقطة50(  سالمة العمال4-1
1.4 Labourers Security (50 points)
:تتناول هذه المعايير الفرعية التالية
 أهمية الشركات المشاركة بالجائزة توفير األمن لكافة الفئات المختلفة من العمال
:ومستوياتها من خالل
 توفير أنظمة ومرافق وبيئة عمل سليمة خالية من األخطار والتهديدات والحوادث
،األمنية والسرقات
. وتوفير مستلزمات األمن من معدات وأجهزة وتقنيات وسكن مالئم

 أمن سكن العمال1-4-1
1.4.1 labour Camp Security

This sub-criteria addresses the:
 Importance for the participating companies to provide
security to all types and levels of workforces by:
 Securing adequate systems, facilities and infrastructure
free of hazards, threats, security accidents and theft
 Provide security resources such as machines, equipment,
technology, and adequate housing.
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 األمن الوظيفي2-4-1
1.4.2 Job Security

Evaluate

think

LEAD

تقييم

تفكير
قيادة

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures
Strategic Initiatives

DEPLOY

PLAN

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures

Strategic Initiatives

تنفيذ

تخطيط

 سالمة العمال:4-1 المعيار

Criteria 1.4:
labour Security

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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 أمن سكن العمال1-4-1
1.4.1 Labour Camp Security
 وبنية، وخدمات،توفير مرافق آمنة في سكن العمال
تحتية وفقا للمواصفات العالمية والقوانين واللوائح
 وتقوم الشركة باستمرار بمراقبة مستوى.المحلية
الخدمات األمنية لضمان إخطار اإلدارة والشرطة
المحلية أو السلطات في الوقت المناسب واتخاذ
.اإلجراءات الالزمة في حالة حدوث خرق أمني
Provide secured labour camp
facilities, services, &
infrastructure as per
international standards, local
laws and regulations.
The company shall continuously
monitor the level of security
services to ensure timely
notification to management and
local police or authorities and
take necessary actions in the
event of security breach.
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ويتم مراقبة سكن العمال عن طريق نظام
 والتحكم في،أمني مع كاميرات وموظفي أمن
مداخل سكن العمال عن طريق البوابات
بطاقات الدخول أو وجود موظفي/اإللكترونية
أمن لمنع األشخاص غير المرخص لهم من
الدخول وحماية الموظفين وممتلكاتهم
.وأصولهم
The labour camp shall be
controlled via security
system with cameras &
security officers,
controlling entrances to the
labour camp via egates/entrance cards or the
presence of security
officers to prevent
unauthorized persons from
entering and to protect
staff, their property and
assets.

حماية الموظفين والممتلكات واألصول
سياسة األمن واإلجراءات وتطوير المبادئ
التوجيهية وتنفيذها ومراجعتها وتحديثها
إعداد التقارير األمنية وإدارتها
CCTV / الكاميرات األمنية
المراقبة والتسجيل األمني
ضباط األمن
التحكم في الدخول
التحكم في درجة حرارة المدخل
• Protect staff, property & assets
• Security policy, procedures, guidelines
development, implementation, review &
update
• Security reporting and administration
• Security cameras/CCTV
• Security monitoring & recording
• Security officers
• Entrance access control
• Entrance temperature control
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 األمن الوظيفي2-4-1
1.4.2 Job Security
وعلى الشركات حماية حقوق العمال واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة
.لضمان األمن الوظيفي
وتحتفظ المؤسسات بحقها في تسريح الموظفين إذا كان الشخص ال
 ولكن ال يجوز أن تكون.يؤدي الواجبات أو ال يلتزم بمتطلبات العمل
أي حقوق في االستغناء عن العمل على أساس نوع الجنس أو الديانة
 أو،أو اللون أو األصل أو البلد أو الحالة االجتماعية أو أسباب عائلية
بسبب الغياب بسبب المؤقت لمرض أو االنقطاع عن العمل بسبب
.الوالدة (لإلناث) أو غير ذلك
Companies shall protect labourers’ rights
and take all necessary actions to ensure
job security.
It has right to lay off employees if the
person is not performing the duties or
complying with job requirements. But no
rights to lay off shall be based on gender,
religion, color, origin, country or social
status or family reasons, or due to
absenteeism because of temporary sickness
or work discontinuing due to child birth
(for female) or others.

تحفظ المؤسسات المشاركة بالجائزة التوازن بين حقها
في تسريح العمال ألسباب مشروعة وعادلة وبين عدم
. تأثر العمال سلبا ً عند االستغناء عنهم
يجب على الشركات استشارة الهيئات الحكومية
 واتباع قانون العمل والمبادئ التوجيهية عند،المعنية
 تصحيح حجم/ تسريح الموظفين بسبب تقليص الحجم
العمل
Maintain a balance between company
rights to dismiss labourers due to
legitimate, justified reasons &
not to have labourers affected
negatively when dismissing.
Companies shall consult the
concerned governmental bodies,
follow the labour law and
guidelines when terminating
Employees due to Downsizing/Right
Sizing

 تصحيح حجم العمل؟/  على األمن الوظيفي عند الموظفين؟ وما هي التدابير الجديدة التي اتخذتها الشركة عندما تواجه قرارات صعبة بشأن تقليص19- ما هو تأثير كوفيد:س
Q: What impact did Covid-19 had on employees' job security? What are the new measures taken by the company when facing difficult
decisions on right sizing?
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•
•
•
•
•
•
•

حقوق العمال
•
المسار الوظيفي وإعادة التدريب ونقل
•
الوظيفة
التوظيف الداخلي
•
الموظفين الذين يخدمون لفترة طويلة
•
الفصل العادل
•
 الحجم الصحيح (تأثير/ تقليص الحجم
•
 على تقليص السياساتCovid-19
)والممارسات
مساعدة الباحثين عن عمل
•
Labour Rights
Career Path, Reskill, & Job transfer
Internal recruitment
Long serving employees
Fair Dismissal
Downsizing / Right Sizing (Impact of Covid19 on downsize policies & practices)
Job seeker Assistances
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C1.1
1.5

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

) نقطة50(  التعيينات واألجور5-1
Recruitment & Wages (50 points)
:يتناول هذا المعيار الفرعي ما يلي

 ضرورة قيام المؤسسات المشاركة بالجائزة بإعداد وتوثيق واعتماد
ومراجعة ووضع سياسة أو استراتيجية محددة للتعيينات واألجور
والمزايا الوظيفية على أن تشمل الفئات المختلفة ومستويات العمال
والفنيين المهرة وغير المهرة

 التعيينات الوظيفية1-5-1
1.5.1 Job Recruitment

: يتكون المعيار الفرعي من عنصرين أساسيين وهما
This sub-criteria addresses the:
 Importance for the participating companies to
prepare, document, approve, review, and develop a
specific policy or strategy for recruitment,
wages, and employment benefits to cover different
types and levels of skilled and unskilled
labourers and technicians
 The sub- criterion consists of two critical
elements:
Copyright©
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 األجور والمزايا والحوافز2-5-1
1.5.2 Wages, Benefits & Incentives
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 التعيينات واألجور:5-1 المعيار
Criteria 1.5:
Recruitment & Wages

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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 التعيينات الوظيفية1-5-1
1.5.1 Job Recruitment
تلتزم المؤسسات بإعداد وتوثيق واعتماد وتطبيق
ومراجعة وتطوير سياسة خاصة أو استراتيجية
تتعلق بالتعيينات وإتاحة الفرص المتعددة للباحثين
عن الوظائف من العمال ومنحهم الحق في اختيار
الوظائف المالئمة لهم واستخدام مهاراتهم في
,العمل
 والتدوير الوظيفي،وتشجيع التوظيف الداخلي
.والترقيات
Prepare, document, approve,
review and develop recruitment
and selection policies and
strategy to create job
opportunities for job seekers
including labourers.
Provide them with the rights to
apply for jobs appropriate for
their skills.
Encourage internal recruitment,
job rotation and promotion.
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كما يجب أن تظهر المؤسسات عدم تحيزها
لعرق أو دين أو لون أو لغة أو جنس أو البلد
 وأن،عند تنفيذ إجراءات التعيين واالختيار
تتجنب الممارسات الالأخالقية عند التعيين
وخاصة عند جلب العمال من خارج الدولة أو
من خالل وكاالت التوظيف
Demonstrate neutrality and
fairness by avoiding
discrimination on the basis
on origin, religion, color,
gender, age or country
during the recruitment and
selection process, and
should avoid unethical
behavior particularly when
bringing labourers from
outside the country or
through recruitment
agencies.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

سياسات وإجراءات التوظيف واالختيار
تخطيط القوى العاملة
وضوح المتطلبات الوظيفة
المهارات والكفاءات
ممارسة عدم التمييز والتوظيف األخالقي
فرص متساوية
أصحاب الهمم
التوظيف الداخلي
إحاالت الموظفين
تناوب الوظيفة والترويج
تقييم وكاالت التوظيف ومراجعة االمتثال
Recruitment and selection policies &
procedure
Workforce planning
Clear job requirements
Skills & competency based
Non-discrimination and Ethical recruitment
practice
Equal Opportunities
People of determination
Internal recruitment
Staff Referrals
Job rotation & Promotion
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1.5.2

 األجور والمزايا والحوافز2-5-1
Wages, Benefits & Incentives
تسوية بدل إجازة الموظفين قبل مغادرتهم لإلجازة
.السنوية

يركز هذا العنصر على ضرورة أن تلتزم المؤسسات
بإعداد وتوثيق واعتماد وتطبيق ومراجعة وتطوير
سياسة خاصة أو استراتيجية تتعلق باألجور والمزايا
،والحوافز الخاصة بالعمال

منح جميع العمال الحق في تلقي مستحقات نهاية
.الخدمة بدون تمييز أو تأخير

تزويد الموظفين بحزم تعويضات ومزايا تنافسية
.وعادلة
وأن تعمل على تسديد الرواتب الشهرية والعمل
اإلضافي في الوقت المحدد عبر نظام حماية
.)WPS(األجور
Prepare, document, approve, review
and develop comprehensive policy or
strategy for labourers wages,
benefits and incentives.

يحق للعمال الحصول على أجورهم الكاملة في حالة
إفالس الشركة أو إغالقها أو تسييل الشركة
Settle employees leave salaries
before their departure for annual
leave.

Provide employees with competitive
and fair compensation & benefits
packages.
Pay monthly salaries and over-time
on time via WPS.

Grant all labourers the right to
receive their end of service
benefits dues without
discrimination or delay.
labourers have the right to
receive their full wages in case
of company bankruptcy, closure,
or solvency.

 هل اتخذت مؤسستكم تدابير خاصة مثل اإلجازة غير المدفوعة األجر أو التخفيض المؤقت للرواتب لتجنب تقليص الوظائف؟،"19- أثناء جائحة "كوفيد:س
Q: During Covid-19 pandemic, did your organization take special measures like unpaid leave or temporary reduction of
salary to avoid job cut?
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• سياسة وإجراءات األجور الشاملة والمزايا
والحوافز
• راتب منافس
• األجر اإلضافي
• دفع الخطر لعمال الخط األمامي الوبائيين
• دفع األجور والمزايا والحوافز في الوقت
المناسب
• دفع راتب إجازة
• مكافأة نهاية الخدمة
 إغالق/ • دفع األجور كاملة في حالة إفالس
الشركة
• إجازة خاصة غير مدفوعة وتخفيض مؤقت في
الراتب
• Comprehensive Wages, Benefits & Incentives
policy & procedures
• Competitive pay
• Over-time pay
• Hazard pay for pandemic frontline workers
• Timely payment of Wages, Benefits &
Incentives
• Advanced leave salary payment
• End of service benefits
• Full wages payment in case of company
bankruptcy/ closure
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) نقطة250(  الثقافة و بيئة العمل:المعيار الثاني
Criteria 2: Culture & Work Environment (250 points)

 العالقات العمالية1-2
2.1 Labour Relations

 االتصال والتغذية2-2
الراجعة
2.2 Communication &
Feedback
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 العدالة والشفافية3-2
2.3 Justice &
Transparency

االبداع واالبتكار4-2
2.4 Creativity &
Innovation

 القوانين واللوائح5-2
2.5 Rules &
Regulations
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C2.1

C2.2

) نقطة50(  العالقات العمالية1-2
2.1 Labour Relations (50 points)
C2.3
C2.4
C2.5
:تتناول هذا المعيار الفرعي ما يلي

ضرورة أن تلتزم الشركات المشاركة بتوفير بيئة عمل تتمتع
 وبين،بعالقات متميزة بين فئات العمال المختلفة بعضها ببعض
الفئات العمالية واإلدارة

This sub-criteria addresses the:
Importance for the participating companies to
commit for the establishment of a work
environment with excellent relations between
labourers and management and amongst
different types and levels of labourers
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 عدم التمييز العنصري-1-1-2
2.1.1 Non-Discrimination
 بيئة العمل2-1-2
2.1.2 Work Environment
 الشكاوي والتظلمات3-1-2
2.1.3 Complaints & Grievance
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 العالقات العمالية:1-2 المعيار

Criteria 2.1:
Labour Relations

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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 عدم التمييز العنصري1-1-2
2.1.1 Non-Discrimination
على الشركات تطوير واعتماد وتوزيع ومراجعة
.سياسات عدم التمييز العنصري
Companies to develop,
approve, communicate, and
review non-discrimination
policies.

حماية مختلف فئات العمال من التمييز القائم
على القوانين المحلية وااللتزام باألنظمة
واللوائح الحكومية ذات الصلة
Protect different labour
category from discrimination
based on local laws and in
compliance with relevant
governmental regulations
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ضرورة أن تلتزم الشركات المشاركة بحماية العمال من
 سواء،ممارسة اي نوع من انواع التمييز العنصري
كان ذلك مبنيا ً على الجنسية أو الجنس أو العمر أو
الدين أو اللون أو األصل أو مستوى اللياقة البدنية
.وغير ذلك
Not to discriminate any staff
based on nationality, gender, age,
religion, color, origin, or
physical fitness level etc.

عدم تعيين أو ترقية من يمارسون أي نوع من
أنواع التمييز

سياسات وممارسات عدم التمييز

•

حماية جميع فئات العمالة

•

معاملة عادلة

•

االنسجام بين الجنسيات والفئات العمرية
.وألوان البشرة واألصل وما إلى ذلك

•

•

Non-discrimination policies & practices

•

Protect all labour categories

•

Fair treatment

•

Harmony between nationalities, genders,
age groups, skin colors, origin etc.

Not employ or promote those
who practice any type of
discrimination
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 بيئة العمل2-1-2
2.1.2 Work Environment
توفير بيئة عمل آمنة وخالية من الفيروسات
والمخاطر واالزعاج والضوضاء والهواء الملوث
.وتوفير مياه الشرب النظيفة
Provide a work environment that
is safe and free of virus,
hazards, disturbance, noise,
smell and polluted air and
provide clean drinking water.

اتباع اإلرشادات والبروتوكوالت الحكومية
والسلطات المعنية بشكل صارم إلعادة فتح األعمال
19- اآلمنة خالل جائحة كوفيد
Strictly follow government and
relevant authorities’
guidelines and protocols for
safe business reopening during
Covid-19
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االلتزام بقواعد ولوائح وزارة الموارد البشرية
والتوطين والقوانين اإلماراتية مثل ساعات
 ساعة48  ساعات في يوم العمل أو8 :العمل
 اإلجازة.في األسبوع مع يوم راحة أسبوعي
السنوية واستراحة منتصف النهار خالل أشهر
.الصيف الحارة
Commit to MOHRE rules and
regulations and UAE labour
laws such as working hours : 8
hours per working day or 48
hours per week with weekly
rest day.
Annual leave & Midday break
during the hot summer months.

منح العمال المؤقتين نفس المزايا الممنوحة
للعمال الدائمين
Provide temporary workers the
same benefits as permanent
workers

بيئة عمل آمنة
خالية من الفيروس
خالية من المخاطر
مياه الشرب النقية
ساعات العمل
استراحة منتصف النهار خالل اشهر
الصيف
غرفة اإلجهاد الحراري/ موقع المشروع
خالل الصيف
•
Safe work environment
•
Virus free
•
Hazard free
•
Clean drinking water
•
Working hours
•
Summer Midday break
•
Project site Heat Stress room during
summer
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•
•
•
•
•
•

•

 الشكاوى و التظلمات3-1-2
2.1.3 Complaints & Grievance
جمع وإدارة وحل الشكاوى والتظلمات الواردة من
جميع فئات العمال قبل الوصول إلى السلطات أو
المحاكم المعنية

Collect, manage and resolve
complaints & grievances received
from all category of labourers
prior to reaching the concerned
governmental authorities or
courts
ضرورة االحتفاظ بسجالت لجميع الشكاوى
والتظلمات من أجل مراجعة وتحليل واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية وتحسين السياسات واللوائح
ذات الصلة
Must maintain records of all
complaints and grievances in
order to review, analyze and
take corrective actions and
improve the relevant policies
and regulations.
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تلتزم إدارات المؤسسات كذلك بإعداد وتوثيق
نظام و إجراءات مفتوحة وشفافة وموثقة
 ثم شرح وإيصال،لشكاوى وتظلمات الموظفين
.ذلك للموارد البشرية بمن فيهم العمال
Commit to the development of
open, transparent and
documented staff complaints
and grievances system and
procedure. This system shall
be communicated and explained
to all staff members,
including the labourers.

:الشكاوي والتظلمات
• السياسات والنظام
• العمليات
• اإلجراءات
• النماذج
• التوعية واالتصال
• تلقى عينة الشكاوى
• حل الشكوى
• نموذج قرار التظلم
Complaint and Grievance:
• Policies & System
• Processes
• Procedures
• Forms
• Awareness & communication
• Sample complaints received
• Complaint resolution
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) نقطة50(  االتصال والتغذية الراجعة2.2
2.2 Communication & Feedback (50 points)

C2.1

C2.2

C2.3

C2.4

C2.5

:يتناول هذا المعيار الفرعي
• ضرورة أن تلتزم المؤسسات المشاركة بالتخاطب واالستماع
 بهدف، وخاصة العمالية،لمواردها البشرية
• اإلبقاء على عالقاتها الجيدة وتالحمها معها
• وضمان استمرارية مشاركتها
. • واالستماع آلرائها وتقييمها وتحفيزها

This sub-criteria addresses the:
• Importance for the participating
organizations to commit to communicate and
listen to its human resources and in
particular, labourers in order to:
• Maintain good relations and cohesion
• Ensure continuous labourers involvement,
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 وسائل االتصال والتواصل1-2-2
2.2.1 Communication Channels & Dialogue
 تقييم األداء والتحفيز2-2-2
2.2.2 Performance Appraisal & Recognition
 المشاركة وحرية التعبير3-2-2
2.2.3 Involvement & Freedom of Opinion
 التدقيق الداخلي والخارجي4-2-2
2.2.4 Internal & External Audit
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 التواصل والتغذية الراجعة:2-2 المعيار
Criteria 2.2:
Communication & Feedback

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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2.2.1

 وسائل االتصال والتواصل1-2-2
Communication Channels & Dialogue

ضرورة أن توفر إدارات المؤسسات المشاركة
قنوات متعددة لالتصال والتواصل مع مختلف
الفئات من الموارد البشرية العمالية بهدف إيصال
المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل واألداء
.المتعلقة بالعمل بشكل واضح

Provide different communication
& dialogue channels with
various staff categories in
order to ensure work related
information, data and
performance expectations are
clearly disseminated.

تطوير وتقييم وتعزيز فعالية التغذية الراجعة
وقنوات االتصال المتعددة بين اإلدارة والعمال
Develop, evaluate and
enhancing the effectiveness
of feedback and multiple
communication channels
between management and
labourers

قد تتنوع قنوات االتصال فتشمل اللقاءات المباشرة
والحوارات الشخصية واالجتماعات الدورية
 والبريد، والمذكرات،واإلحاطات المنتظمة
 ورسائل وسائل،اإللكتروني والمكالمات الهاتفية
. الخ... التواصل االجتماعي

خطط وسياسات وأنظمة وإجراءات اتصال الموظفين

•

قنوات االتصال

•

عدد ومرات االتصال

•

The communication channels may
vary to include regular
meetings, face to face
dialogue, focus groups, regular
briefings, memos, emails, phone
calls, social media messages
etc.

محتويات االتصال

•

اللغة والتنسيق

•

إمكانية الوصول إلى القناة

•

التقييم والتحسين

•

منح الفرص للعمال للتفاوض فيما يتعلق بشؤونهم
الخاصة مثل خطط التوظيف والرواتب والمزايا
وظروف العمل وسياسات الشركة ذات الصلة
بالموظفين
Provide labourers the
opportunity to discuss staff
affairs such as career plans,
benefits, employment
conditions, promotions and
staff related company policies.

Q: How did your company ensure effective communication with employees during Covid-19 pandemic?
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•

Employee communication plans, policies, systems and
procedures

•

Communication channels

•

Communication Frequency

•

Communication Contents

•

Language and format

•

Channel accessibility

•

Evaluation and refinement
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نظام تقييم األداء
معايير تقييم األداء
اإلنصاف والشفافية
تحديد فجوة األداء
تطوير المهارات
 العواقب المستندة إلى األداء/ الزيادات
الشكر والتقدير

 تقييم األداء والتحفيز2-2-2
2.2.2 Performance Appraisal & Recognition
على المؤسسات المشاركة تبني أفضل
ضرورة أن يكون لدى إدارات المؤسسات آليات

الممارسات في تطبيق أنظمة التقييم

أو أنظمة أو منهجيات أو سياسات موثقة لتقييم

والتحفيز المتعددة بهدف زيادة اإلنتاجية

وتشجيع وتحفيز فئات العمال المختلفة بشكل

وتعزيز الرضا والرفاهية وتطوير أدائهم

منصف وفعال

. ومهاراتهم الوظيفية

Commit to the development and

Adopt best practices when

implementation of documented

implementing approved

policies, system, and

appraisal and recognition

procedures to fairly and

systems to increase

effectively evaluate,

productivity, enhance staff

recognize, and motivate

satisfaction, welfare, &

different levels of labourers

develop their knowledge and

•
•
•
•
•
•
•

Performance Appraisal system
Performance evaluation criteria
Fairness & transparent
Performance gap identification
Skills development
Performance based increments /
consequences
Recognition & Promotion

job skills
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•
•
•
•
•
•
•

 المشاركة وحرية التعبير3-2-2
2.2.3 Involvement & Freedom of Opinion
التفاعل المستمر مع جميع فئات العمال من خالل تبادل
المعلومات معهم وخطط الشركة واألهداف الوظيفية
.والمشاريع والسياسات وما إلى ذلك
Continuously interact with all
labour groups by sharing with them
information, company plans,
functional objectives, projects,
and policies etc.

توفير حرية الموظفين للتعبير عن رأيهم واحتياجاتهم
وتوقعاتهم مما يخدم الشركة على تطوير توجهاتها
وأهدافها وسياساتها وأنظمتها لتعزيز ثقة الموظفين
وزيادة الرضا
Provide employees the freedom to
express their opinion, needs, and
expectations that will assist the
companies in developing their
further direction, objectives,
policies and systems to enhance
staff trust & increase satisfaction
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 خطط:مشاركة معلومات الشركة
وأهداف ومشاريع وسياسات الشركة
حرية الرأي والتعبير
المشاركة في صنع القرار
تواصل مفتوح
تمثيل الموظفين
كاشف الفساد

مشاركة أعضاء الفريق المعنيين في
التغذية الراجعة ذات الصلة بالعمل
.وصنع القرار
منح العمال الحق في اختيار ممثل
وجمع وجمع ونقل مخاوفهم وآرائهم
.واقتراحاتهم وأفكارهم بطريقة سلمية
Involve concerned team
members in work-related
feedback and decisionmaking.
Provide labourers the
right to select
representative, gather
and communicate their
concerns, opinions,
suggestions and ideas in
a peaceful manner.

•

•
•
•
•
•

Company Information Sharing:
Corporate plans, objectives, projects,
policies
Freedom of Opinion and expression
Decision making involvement
Open communication
Staff representation
Whistleblowing
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•
•
•
•
•
•

 التدقيق الداخلي والخارجي4-2-2
2.2.4 Internal & External Audit

تقييم مستوى التنفيذ وااللتزام بسياسات الشركة
.وإجراءاتها وأنظمتها
Assess the level of
implementation and compliance
with the company policies,
procedures, & systems.
تتم عمليات التدقيق الداخلية والخارجية المنتظمة
 الصحة والسالمة المهنية، (على الموارد البشرية
 إلخ) من قبل مدققين...  الموردين،  المرافق،
خارجيين مؤهلين لجهات محايدة وموثوقين
. خارجيين وذات مصداقية
Regular internal & external
audits (HR, OHS, Facilities,
suppliers etc.) shall be
carried out by qualified
internal or outsourced external
independent and credible
auditors
Copyright© 2016-2020 Taqdeer
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على الشركة االحتفاظ بتقارير التدقيق الداخلية
والخارجية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية

الالزمة في حالة عدم التقيد واالمتثال للمتطلبات
والمعايير والبنود الوارد ذكرها في سياساتها أو
.إجراءاتها أو أنظمتها
Maintain internal and external

audit reports and implement
necessary corrective actions
in case of non-compliance with
the regulation requirements &
criteria as addressed in
company policies, procedures
and systems

•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام التدقيق والعمليات
التدقيق الداخلي
السياسات واإلجراءات واألنظمة
المراجعة الخارجية
 الصحة والسالمة، الموارد البشرية
 الموردين،  المرافق، المهنية
االمتثال
المدققون المؤهلون
تقارير التدقيق
اإلجراءات التصحيحية
Audit system and process
Internal Audit
Policies, procedures & systems
External Audit
HR, OHS, Facilities, suppliers
Compliance
Qualified Auditors
Audit Reports
Corrective Actions
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

) نقطة50(  العدالة والشفافية3-2
2.3 Justice & Transparency (50 points)

C2.1

C2.2

C2.3

C2.4

:يتناول هذا المعيار الفرعي
• ضرورة أن تلتزم المؤسسات المشاركة بالجائزة بتوفير بيئة عمل
يسودها روح الفريق الواحد بين فئاتها العمالية المتعددة
• بهدف تعزيز اإلنتاجية واالستقرار المؤسسي والرفاهية الذاتية
This sub-criteria addresses the:

• Importance for the participating companies to
ensure a collaborative working environment
among the various categories of labourers
• Enhance productivity, corporate stability,
success and prosperity.
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C2.5
 العدالة والمساواة في التعامل1-3-2
2.3.1 Justice & Fair Treatment

 الشفافية والشفافية في اتخاذ القرارات2-3-2
2.3.2 Transparency & Openness in Decision Making

 الحرية الدينية3-3-2
2.3.3 Freedom of Worship
 التنوع4-3-2
2.3.4 Diversity
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 العدالة والشفافية:3-2 المعيار
Criteria 2.3:
Justice & Transparency

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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:العدالة والصدق والمساواة واإلنصاف في

 العدالة والمساواة في التعامل1-3-2
2.3.1 Justice & Fair Treatment
ضرورة تعامل المؤسسات المشاركة مع مواردها
البشرية وخاصة الفئات العمالية المختلفة بعدالة
.ونزاهة ومساواة
Interact with employees
especially the different
categories of labourers with
justice, honesty and equality.
 وتقييم،كما يتوجب توخي العدالة عند إسناد المهام
 وتوفير فرص التعليم والتطوير والتقدم،األداء
.الوظيفي للعمال
Fairness need to be ensured
when assigning tasks,
appraising the performance,
providing leaning, development
and career advancement
opportunities for labourers.
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الدرجات الوظيفية

•

األجور

•

فوائد

•

المكافآت

•

تعيينات

•

تقييم األداء

•

ترقية وظيفية

•

فرص العمل والتعلم

•

يمكن التحقق من ذلك من خالل المساواة في
الدرجات الوظيفية والرواتب والمزايا للفئات
التي تنفذ نفس المهام العملية مع األخذ بعين
االعتبار فارق الخبرة ودون تفضيل جنسية
 على، وما إلى ذلك،الشخص أو أصوله أو دينه
.اآلخرين
This can be ensured through
equality in job grades, wages,
benefits and rewards to those
employees that carry out
identical jobs, taking into
account the difference in work
experience, without preference
of one’s nationality,
origins, religion etc. over
the others.

Justice, Honesty, Equality and Fairness in:
•

Job Grades

•

Wages

•

Benefits

•

Rewards

•

Assignments

•

Performance appraisal
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 الشفافية والمصارحة في اتخاذ القرارات2-3-2
2.3.2 Transparency & Openness in
Decision Making
ضرورة تعامل المؤسسات مع مواردها البشرية
وخاصة الفئات العمالية المختلفة بشفافية
Be transparent with own
employees and especially the
different categories of
labourers
تزويد الموظفين بمعلومات وبيانات متعلقة
بالعمل ورعاية الموظفين
Provide employees with work &
employee welfare related
information and data
اطالع الموظفين على نتائج األداء الشخصي
والمؤسسي بصراحة

Share with employees the
corporate and staff own
performance results
Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International

منحهم الحق والحرية في مناقشة بنود
وشروط عقود العمل بهدف تجنب النزاعات
Grant them the العمالية المكلفة
right and freedom to discuss
the terms and conditions of
employment contracts in
order to avoid costly labour
disputes.

 وكذلك، تعزيز العالقات العامة مع الموظفين
منحها حق إبداء الرأي واتخاذ القرار
Provide staff with right to
express opinions and empower
them to make decisions.

•
•
•
•
•
•
•

االنفتاح والشفافية
•
مشاركة المعلومات المتعلقة
•
بالعمل
مشاركة نتائج الشركات وادائها
•
الحق وحرية المناقشة
•
إبداء الرأي
•
التمكين
•
اتخاذ القرار
•
Open and Transparency
Share work related information
Share corporate and
performance results
Right and freedom to discuss
Express opinion
Empowerment
Decision making
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 الحرية الدينية3-3-2
2.3.3 Freedom of Worship

التسامح مع المعتقدات الدينية المختلفة

•

حرية العبادة

•

حرية ممارسة الشعائر الدينية

•
•

المختلفة حرية ممارسة طقوسها وتطبيق مذاهبها الدينية الخاصة بها

/ الوصول إلى مرافق العبادة في الموقع
خارج الموقع

من دون التعرض لها أو منعها شريطة أن تكون خارج ساعات العمل

احتفال األعياد الدينية

•

ضرورة منح المؤسسات مواردها البشرية وخاصة الفئات العمالية

الرسمية إال إذا سمحت اإلدارة بغير ذلك

•

Tolerance of different Religious beliefs

Grant staff and especially various labour

•

Freedom of Worship

groups the freedom to practice their

•

Freedom of practice religious ritual

•

Access to onsite / offsite worship
facilities

•

Religious holidays celebration

religious beliefs and carry out religious
ritual without opposition and prevention,
provided that this takes place outside the
official working hours unless otherwise
approved by the management.
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 التنوع4-3-2
2.3.4 Diversity
خلق االنسجام من خالل احترام كافة فئات
العمال من مختلف الجنسيات والمناطق
Create Harmony by respect
all types of labourers
from different
nationalities and regions
توفير فرص عمل متساوية لهم وعدم تقييد
التوظيف في جنسية أو منطقة أو بلد أو
دين معين
Provide them with equal
job opportunities and not
restrict recruitment on a
certain nationality,
region, country or
religion
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االنسجام في مكان العمل

•

األعراق

•

الجنس

•

الفئة العمرية

•

الدين

•

السمات الشخصية

•

المهارات والقدرات

•

،التنوع شرط أساسي لبناء الخبرات
 مما،والتمكين من نقل المهارات والمعارف
.يعزز قيمة الفرد ويحسن قدرة الموظفين
Diversity is an essential
prerequisite in building

expertise, enabling skills

•

Harmony in workplace

and knowledge transfer,

•

Ethnicities

thus enhancing the value of

•

Gender

•

Age group

•

Religion

•

Personality traits

•

Skills and abilities

the individual and

improving staff capability.
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) نقطة50(  اإلبداع واالبتكار4-2
2.4 Creativity & Innovation (50 points)

C2.1

C2.2

C2.3

C2.4

C2.5

:تتناول هذه المعايير الفرعية
• ضرورة أن تلتزم الشركات المشاركة بالجائزة بتوفير بيئة عمل
مبدعة وخالقة تتنافس فيها فئات العمال المختلفة
• مشاركة اإلبداع واالبتكار لدى العاملين في تحسين أداء الشركات
والحفاظ على القدرة التنافسية والحفاظ على النمو
This sub-criteria addresses the:
• Importance for the participating companies to
commit in providing innovative and creative
work environment enjoyed by different
categories of workers
• Engage workers’ creativity and innovation in
improving corporate performance, maintaining
competitiveness
andPower
sustaining
growth
Copyright©
2016-2020 Taqdeer Award & Team
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 االقتراحات االبداعية1-4-2
2.4.1 Creative Suggestions
 مكافأة اإلبداع2-4-2
2.4.2 Rewarding of Creativity
 أساليب العمل االبتكاري3-4-2
2.4.3 Innovative Work Approaches
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 اإلبداع واالبتكار:4-2 المعيار

Criteria 2.4:
Creativity & Innovation

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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، والسياسات،نظم االقتراحات اإلبداعية
واإلجراءات
قنوات االتصال
معايير تقييم االقتراحات
 فريق تقييم االقتراحات/ لجنة
جمع وتقييم االقتراحات
نموذج لتطبيق االقتراحات اإلبداعية

 االقتراحات االبداعية1-4-2
2.4.1 Creative Suggestions
اهمية وجود نظام وسياسة وإجراءات لدى
الشركة لتلقي االقتراحات اإلبداعية من
كافة فئات العمال المختلفة

تشجيع العمال وتحفيزهم على استخدام نظام
االقتراحات كإحدى قنوات االتصال الفعالة
الهامة بين اإلدارة والعمال

Maintain a system, policy
and procedure for
receiving creative
suggestions from various
labourers categories

Encourage and motivate
labourers to use the
suggestion system as one of
the important effective
communication channels
between management and
labourers

تعميم ونشر األساليب المستخدمة في تلقي
االقتراحات وتقييمها وتطبيقها
Distribute and communicate
the methods used to
receive, evaluate and
implement suggestions

االحتفاظ بقوائم االقتراحات الواردة والمطبقة
Maintain a list of received
and implemented suggestions

؟19- هل اعتمدت مؤسستكم بنجاح أي اقتراحات إبداعية من موظفي ذوي الياقات الزرقاء في مكافحة جائحة كوفيد:س
Q: Did your organization successfully adopt any creative suggestions from blue-collar employees
in fighting
Covid-19?
Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power
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•
•

•
•
•
•

Creative suggestion systems, policy,
procedure
Creative Suggestions Communication
channels
Suggestions evaluation criteria
Suggestions evaluation committee/team
Collect and evaluate suggestions
Sample creative suggestions implemented
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•

•
•
•
•
•

2.4.2

 مكافأة اإلبداع2-4-2
Rewarding of Creativity

أهمية وجود نظام وسياسة وإجراءات
لتقدير الموظفين ومكافأتهم
Maintain a system, policy,
and procedure for staff
recognition and reward

يجب أن تحتفظ الشركة بقوائم األشخاص
الذين تم تكريمهم ومكافأتهم والفوائد
العائدة على ذلك
Maintain lists of rewarded
people and benefits
applied

Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International

نظام التقدير واإلجراءات
والمكافأت

•

الربط بين نظامي المكافآت واالقتراحات
بهدف تحفيز العمال على التفكير االبداعي في
تعزيز المهارات وأساليب العمل المختلفة

الفوز باالقتراحات اإلبداعية

•

تقدير اإلبداع

•

Integrate rewards and
suggestion systems in order
to motivate labourers to
think creatively in
enhancing job skills and
methods

مكافأة اإلبداع

•

مكافأة الموظفين

•

تعميم ونشر وايصال اآللية المتبعة في مكافأة
كافة الفئات العمالية المختلفة
Disseminate and communicate
the method used for
recognizing and rewarding
all labourers categories

•

Recognition and reward system,
policy, and procedure

•

Winning creative Suggestions

•

Creativity recognition

•

Creativity reward

•

Staff rewarded
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 أساليب العمل االبتكاري3-4-2
2.4.3 Innovative Work Approaches
استفادة المؤسسات المشاركة من وجود نظام أو آلية
أو سياسة أو إجراء خاص بالمقترحات أو بالمكافآت
في تطوير أساليب العمل االبتكارية والعمليات والنهج
Benefit from the suggestions and
rewards systems, policies, and
procedures in developing
innovative work systems, processes
and approaches

التحسين واالقتراحات/إظهار العالقة بين التطوير
الواردة من قبل الفئات العمالية المختلفة
Demonstrate the relationship
between the
development/enhancement and
the suggestions received from
different labourers categories
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يجب أن تحتفظ الشركة بقوائم
العمليات أو السياسات أو
اإلجراءات التي تم تطويرها أو
تحديثها نتيجة لتلقي المقترحات
والفوائد المترتبة على ذلك في
تقليص الوقت والجهد وإرضاء
العمال
Maintain lists of
processes, policies
and procedures
developed or improved
as well as benefits
gained in cycle time
reduction, resources
utilization and
improved customers
satisfaction etc. as
the result of received
suggestions.

 أساليب عمل/ • تحديد أساليب
مبتكرة
• تحسين السياسات والعمليات
واإلجراءات والنظم
• الفوائد المكتسبة من مناهج العمل
المبتكرة
• اكتسب رضا العمالء من مناهج
العمل المبتكرة
• Innovative work
methods/approaches identified
• Improved policies, processes,
procedures and systems
• Benefits gained from innovative
work approaches
• Customers satisfaction gained
from innovative work
approaches
70

) نقطة50(  اللوائح والتعليمات اإلدارية5-2
2.5 Rules & Regulations (50 points)

C2.1

C2.2

C2.3

C2.4

C2.5

:يتناول هذا المعيار الفرعي
• ضرورة أن تلتزم الشركات المشاركة باللوائح
والتعليمات اإلدارية التي تتماشى مع القوانين
واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالفئات
. المختلفة من العمال
This sub-criteria addresses the:

 كفالة اإلقامة1-5-2
2.5.1 Residency Sponsorship
 االتجار بالبشر2-5-2
2.5.2 Human Trafficking

• Importance for the participating
companies to commit to the
management rules and regulations
that aligned with relevant local
Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International
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Evaluate

think

LEAD

تقييم

تفكير
قيادة

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures
Strategic Initiatives

DEPLOY

PLAN

VMV
Strategic Themes
Strategic Objectives
Performance Measures

Strategic Initiatives

تنفيذ

تخطيط

 القواعد واألنظمة:5-2 المعيار
Criteria 2.5:
Rules & Regulations

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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2.5.1

 كفالة اإلقامة1-5-2
Residency Sponsorship

إتاحة الشركات المشاركة للفئات المختلفة من
العمال الحق في االنتقال من منشأة إلى أخرى عند
انتهاء عقد العمل أو إذا ما أخفقت الشركة في
تنفيذ التزاماتها تجاه العامل
Allow different labour
categories to shift from one
company to another when the
employment contract expires,
or the company failed to
deliver its obligations to its
workers
يمنح العامل اإلذن في االنتقال لوظيفة أخرى من
دون الحاجة لموافقة مؤسسته األصلية
The worker shall be granted
the permission to move to
another job without prior
approval of his/her original
company

توفير تصريح عمل وكفالة اإلقامة حسب المتطلبات
.الحكومية قبل البدء بالعمل
تجديد تأشيرة اإلقامة في الوقت المناسب وبطاقة
.هوية اإلمارات
Provision of work permit and
residency sponsorship as per
government requirements prior
to start work.

•

حرية النقل ألصحاب العمل الجدد

•

عدم حمل جوازات السفر دون
موافقة حاملها

•

توفير تصريح العمل واإلقامة
الالزمة

•

•

Right of staff resignation

Timely renewal of residency
visa and Emirates ID.

•

وتلتزم الشركة المشاركة بعدم حجز جوازات سفر
العمال وعدم اشتراط الحصول على موافقة اإلدارة
لمغادرة الدولة

Freedom of transfer to new
employers

•

Not holding passports without
holder’s consent

•

Provide necessary work permit
and residency

Commit not to hold passports
and require staff to obtain
management approval prior to
departure from the country.

 لتسهيل وتوفير أقصى قدر من المرونة للموظفين؟19-  ما هي التدابير الجديدة التي نفذتها الشركة خالل جائحة كوفيد:س
Q: What are the new measures implemented by the company during Covid-19 pandemic to facilitate and provide maximum flexibility to
employees ?
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حق استقالة الموظفين
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االلتزام بعدم االتجار بالبشر

•

 عمل ال إرادي/ ال عمل قسري

•

ال عمل لألطفال

•

تجنب العمال غير القانونيين

•

تجديد تصريح العمل والتأشيرة في الوقت
المناسب

•

إزالة الرسوم غير العادلة لوكاالت
التوظيف

•

 االتجار بالبشر2-5-2
2.5.2 Human Trafficking
االلتزام بتجنب االتجار بالبشر أو استقطاب العمال
لغايات غير القانونية وفقا للقوانين واللوائح
المحلية والدولية
Commit to avoid human
trafficking or recruiting
labourers for the illegal
purposes according to local and
international laws and
regulations
تأكد من أن وكالء التوظيف ال يجبرون العمال على
دفع مبالغ كبيرة من الرسوم من أجل القدوم والعمل
.في دبي
Ensure that recruitment agents
do not force labourers to pay
large sum of fees in order to
come and work in Dubai.
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كما تلتزم بعدم توظيف العمال بغض
النظر عن فئاتهم أو جنسياتهم أو
مهاراتهم من دون أن يتم نقل إقامتهم
وإصدار تصريح العمل لهم
Not to employ labourers
regardless of their

•

Commitment to no human trafficking

nationalities and

•

No forced labour / involuntarily labour

skills prior to obtain

•

No child labour

•

Avoid illegal workers

•

Timely renew work permit and visa

•

Remove recruitment agents’ unfair
charges

their work permit and
transferring their
residency
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) نقطة500(  نتائج العمالية:المعيار الثالث
Criteria 3: Labour Results (500 points)
تم اختيار مجموعة من النتائج المتعلقة بالعمال بحيث تتناغم
،والممكنات (المعياران األول والثاني) عند تنفيذهما
فالشركات المتميزة في رعاية وحماية الفئات المختلفة من العمال
تحقق نتائج باهرة ومستدامة تلبي أو تتجاوز احتياجات وتوقعات
العمال لديها
:قد تشمل نتائج العمل ما يلي
A list of labourers’ results were selected and
implemented to align with the enablers (Criteria
1 & Criteria 2). Distinguished companies in labour
care and protection shall achieve outstanding and
sustainable results that meet or exceed the
labourers’ needs and expectations. Labour results
may cover the following :

) إنطباعات العمال (استبيان رضا العمال1-3
3.1 labourers Perception
(Satisfaction Surveys)

 مؤشرات األداء2-3
3.2 Performance Indicators

:وتركز هذا المعيار على ما يلي
النتائج المحققة من المعيارين الرئيسيين األول والثاني

•

2  و1 الحصول على نقاط متساوية من إجمالي الدرجات لكل من المعيارين

•

This criteria focuses on:
•

Achieved results of the first and second main criteria

•

Have equal weights of total scores of both Criteria 1 and Criteria 2
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) نقطة250(  إنطباع العمال1-3
3.1 Labour Perception (250 points)

يجب أن يغطي استبيان استقصاء إنطباع العمال العناصر الرئيسية لمعايير جائزة تقدير وعناصر المعايير الفرعية
The labour perception survey questionnaire shall cover key elements of the Taqdeer Award Criteria and sub-criteria
elements

كيف ينظر العمال إلى الشركة
How labourers perceive
the Company

مجموعات
التركيز
Focus groups

التقييمات
Assessments

المقابالت
Interviews
ما مدى رضاهم؟
How satisfied are they?
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استطالعات رأي
العمال
labourers’
opinion surveys

الشكاوى ووثائق
التقدير
Complaints and
Recognition
documents
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 إنطباع العمال1-3
3.1 Labour Perception
اختيار مجموعة من األسئلة تغطي المعايير الفرعية الرئيسية (المعياران األول والثاني) ويمكن لمثل هذه االستبيانات أن تتضمن عناصر على سبيل المثال ال الحصر الرضا (االنطباعات) التالية باعتبارها ذات
:الصلة بالشركة المشاركة
A selected number of measures covering key sub-criteria elements of Criteria 1 & 2 which may include but not limited to the following satisfaction (perception)
elements as relevant to the participating company:

المرافق العامة والخدمات واماكن
التسلية
Public Facilities,
Services &
Entertainment

السكن ومكان االقامة
Housing &
Living
Facilities

الرعاية الصحيه
Healthcare

 الوجبات الغذائية/ الطعام
Food / Meals

 قنوات االتصال والتواصل#
# Communication &
Dialogue Channels

إجازة األمومة واألبوة
Maternity &
Paternity Leaves

التدريب والتطوير
Training &
Development

األمن والسالمة ضد السرقة
Security & Safety
Against Theft
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األجور والمزايا
Wages &
Benefits

التأمين الصحي
Medical
Insurance

التنظيف والتعقيم
Cleanliness &
Hygiene

المواصالت
Transportation

أدوات وأنظمة معدات السالمة
المهنية
Occupational Safety
Equipment tools &
Systems

دفع الرواتب في موعدها
On Time Payment of
Salaries

المبادرات والمشاركات
االجتماعية
Social
Participation &
Involvement
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 انطباع العمال1-3
3.1 Labour Perception
:اختيار مجموعة من األسئلة تغطي المعايير الفرعية الرئيسية (المعياران األول والثاني) ويمكن لمثل هذه االستبيانات أن تتضمن عناصر على سبيل المثال ال الحصر الرضا (االنطباعات) التالية باعتبارها ذات الصلة بالشركة المشاركة
A selected number of measures covering key sub-criteria elements of Criteria 1 & 2 which may include but not limited to the following satisfaction (perception) elements as relevant to
the participating company:

نظام الشكاوى
Complaint
System

نظام االقتراحات
Suggestion
System

نظام التظلمات
Grievance
System

نظام تقييم األداء
Performance
Appraisal
System

نظام المكافأت
Rewarding
System

نظام التحفيز
Motivation
System

 المشاركة في صنع القرار#
# Involvement in
Decision Making

حرية الرأي والتعبير
Freedom of
Opinion &
Speech

العدالة والمساواة
Justice &
Equality

الشفافية والصدق
Transparency &
Honesty

اإلجراءات وآلية العمل
Procedures & Work
Mechanism

 سياسة الموارد/ االستراتيجية
البشرية
Human Resources
Policy / Strategy

ساعات العمل الرسمية
Official
Working Hours

ساعات عمل إضافية (العمل
)اإلضافي
Extra Working Hours
(Overtime)

حرية الديانة
Freedom of
Worship
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) نقطة250(  مؤشرات األداء2-3
3.2 Performance Indicators (250 points)

التدابير الداخلية التي تستخدمها الشركة لمراقبة وفهم
وتوقع وتحسين أدائها فيما يتعلق بعالقات الموظفين
ورفاهيتهم
Internal measures used by the company
to monitor, understand, predict and
improve its performance related to
employee relations and welfare
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يوفر فهما ً واضحا ً حول تنفيذ وأثر استراتيجية الشركة
المتعلقة بالعمال والعمليات والسياسات الداعمة
Provides a clear understanding about the
implementation & impact of corporate
strategy related to labourers and the
supporting processes & policies
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 مؤشرات األداء2-3
3.2 Performance Indicators
:اختيار مجموعة من مقاييس األداء التي تغطي عناصر المعايير الفرعية الرئيسية (المعياران األول والثاني) والتي قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي فيما يتعلق بالشركة المشاركة
A selected number of performance measures covering key sub-criteria elements of Criteria 1 & 2 which may include but not limited to the following as relevant to the participating company:

عدد الفعاليات االجتماعية التي
تنظمها الشركة
Number of social
events organized by
the company

النسبة المئوية للعمال الذين يكافأون
ً سنويا
% of labourers
rewarded annually

النسبة المئوية لدوران العمال
% of labourers
turnover

النسبة المئوية للعمال الذين تم
إنهاء خدماتهم
% of labourers
terminated

 من الشكاوى التي تم حلها%
% of Resolved
complaints

النسبة المئوية لالقتراحات المنفذة
% of Implemented
suggestions

 عدد االجتماعات االستشارية مع اإلدارة#
# Number of consultation
meetings with management

عدد الشكاوى الواردة من العمال
Number of Complaints
received from
labourers

عدد التظلمات الواردة من
العمال
Number of Labourers
grievances

عدد االقتراحات الواردة من العمال
Number of Received
suggestions from
labourers

تنوع العمال
labourers
diversification

قيمة المكافآت السنوية التي يحصل
عليها العمال
Value of annual
rewards received by
labourers

عدد الموظفين الذين يتم إنهاء خدماتهم
Number of employees with
determination

ميزانية التدريب والتطوير السنوية
Annual training &
development budget
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عدد التظلمات التي تم حلها
Number of Grievances
resolved
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 مؤشرات األداء2-3
3.2 Performance Indicators
:اختيار مجموعة من مقاييس األداء التي تغطي عناصر المعايير الفرعية الرئيسية (المعياران األول والثاني) والتي قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي فيما يتعلق بالشركة المشاركة
A selected number of performance measures covering key sub-criteria elements of Criteria 1 & 2 which may include but not limited to the following as
relevant to the participating company:

نسبة العمال المهرة مقابل غير المهرة
Skilled vs. Unskilled
labourers Ratio

النسبة المئوية للموظفات
% of Female
Employees

عدد قنوات االتصال المتاحة للعمال
Number of communication
channels available to
labourers

النسبة المئوية للعمال المشاركين في
النشطات المجتمعية/ الفعاليات
% of labourers
participating in social
events/activities

عدد ساعات العمل الضائعة بسبب
الحوادث
Number of Lost
working hours due to
accidents

عدد اإلصابات الكبرى والصغرى
المسجلة
# Number of Major &
Minor Injuries
recorded

النسبة المئوية للعمال الذين حصلوا
على ترقية داخلية
% of labourers received
internal promotion

عدد حاالت عدم االلتزام التي أثارتها
الهيئات الحكومية
Number of Noncompliances raised by
governmental entities

عدد ساعات التدريب على العمل
لكل عامل
Number of on job
training hours per
labourer

عدد ساعات التدريب على
السالمة المهنية
Number of Training
hours on occupational
safety

عدد الحوادث األمنية والسرقات
المسجلة
Number of Security
incidents and thefts
recorded

عدد الشكاوى العمالية المسجلة لدى
وزارة العمل
Number of labour
complaints registered
with MOHRE
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 النتائج العمالية:3 المعيار
Criteria 3:
Labour Results

ما الذي يبحث عنه المقيّمون؟
What Would Assessors Look For?
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خصائص النتائج
Characteristics of Results
 والرسوم البيانية وتقارير،البيانات
مؤشرات األداء الرئيسية
Data, Charts, KPI reports

الفجوات في المقارنة واألداء
Comparison &
performance gaps

)ً األهداف (محددة مسبقا
Targets (Predefined)

النتائج
األمثلة

أساليب القياس
Measurement
methods

الربط بين النتائج والمعايير
Linkage between results
and criteria
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Results

) سنوات3-2( االتجاهات
Trends
(2-3 years)

Examples

تكرار تقارير النتائج
Result reporting
frequency
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 نتائج إنطباع العمال – الرسوم البيانية للعينة1-3
3.1 Labour Perception Results - Sample Charts
النسبة المئوية لمؤشر رضا العمال
% Labour satisfaction Index
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88%

85%

80%

77%

2015
Target

2016
Achieved

Linear (Achieved)

القياسات ومؤشرات األداء الرئيسية
ذات الصلة
أهداف األداء المحددة مسبقًا
اإلنجاز الفعلي
االتجاهات اإليجابية
• Relevant Measures &
KPIs
• Preset performance
Targets
• Actual Achievement
• Positive Trends

80%

80% 82% 84% 82% 80% 78% 82% 81%

85% 83% 84% 87% 82% 81% 82% 82%

•
•
•

النتائج مجزأة
تصميم استبيان المسح
طريقة جمع البيانات
تكرار القياس
•
•
•
•

Segmented results
Survey Questionnaire design
Method of data collection
Frequency of measurement

) 1 (  التقسيم- رضا العمال
Labour satisfaction - Segmentation (1)

) 3 (  التقسيم- رضا العمال
Labour satisfaction - Segmentation ( 3)
100%

•

100%
80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

80% 82% 84% 82% 80% 78% 82% 81%

85% 83% 84% 87% 82% 81% 82% 82%

2015

2016

0%

0%

2015

2016

Communication & Dialogue Channels

Complaint System

Facilities, Services & Entertainment

Housing & Living facilities

Suggestion System

Grievance System

Healthcare

Medical Insurance

Performance Appraisal System

Rewarding System

Cleanliness & Hygiene

Food / Meals

Motivation System

Involvement in Decision Making

Maternity & Paternity Leaves

Transportation
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•
•
•
•

 نتائج مؤشرات األداء – رسوم بيانية ومخططات العينة2-3
3.2 Performance Indicators Results - Sample Charts
ً النسبة المئوية للعمال الذين تمت مكافأتهم سنويا
% of Laborers rewarded annually

النسبة المئوية لدوران العمال
% of labourers turnover
10%

20%

7%

14%
6%

12%

5%

10%
10%

0%

0%
2015
Target

2016
Achieved

2015

Linear (Achieved)

Target

100
80
60
60

50

50

40
40

30

30
20

18

15

20

25
15

0

Target

2015

2016

# of consultation meetings with management

# of Complaints received from labourers

# of Labourers grievances

# of Received suggestions from laborers
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2016
Achieved

التواصل مع العمال والتغذية الراجعة
Labour Communication and Feedback

20

5%

8%

•
•
•
•
•

Linear (Achieved)

القياسات ومؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة
أهداف األداء المحددة مسبقًا
اإلنجاز الفعلي
االتجاهات اإليجابية
النتائج مجزأة
تكرار القياس
Relevant Measures & KPIs
Preset performance Targets
Actual Achievement
Positive Trends
Segmented results
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•
•
•
•
•
•

Taqdeer Award
Application Guidelines
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متطلبات المشاركة في الجائزة
Requirements for Participation
الشركات ذات الكثافة العمالية بحيث ال يقل عن عدد العمال لديها عن  100عامل بدوام كامل من ذوي الياقات الزرقاء
labour intensive companies with over 100 full-time blue-collar workers
أن تكون لدى المؤسسة رخصة تجارية صالحة وصادرة من دبي من قبل الجهة الحكومية المعنية و/أو سلطات المنطقة الحرة
With valid business licensed in Dubai by relevant government and/or free zone authorities

1

2

أن تكون المؤسسة من قطاعات البناء أوالكهرباء أوالتصنيع أوالمناطق الحرة أو الخدمات المهنية
From Construction & Electromechanical, Manufacturing, Free Zones or Professional Services
sectors

3

أن تكون الشركة قد مارست األعمال التجارية لمدة سنتين حد أدنى .وبالنسبة لشركات البناء والتشييد المشاركة قد نفذت مشروعين على األقل في العامين الماضيين
Minimum 2 years in business. Participating building and construction companies must have executed minimum two projects in the past
two years

4

أن تكون الشركة هي التي ترعى العمال لديها وتدفع رواتبهم مباشرة وليسوا عمال للمقاول من الباطن
ر’labourers are sponsored by the company and on its direct payroll not sub-contractors
labourers
أن ال تكون قد صدر عليها حكم أو قد فرض عليها عقوبات لمخالفتها لقوانين العمل المعمول بها في دولة اإلمارات .وأن ليس هناك
أي تضارب في المصالح
Not convicted or face penalties in violation of UAE labour laws. No conflict of interest
87

5

6
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متطلبات المشاركة في الجائزة
Requirements for Participation
7
8
9

10

11

يجب إستكمال جميع المعلومات المطلوبة في الطلب األولي
Must complete all required information in the initial application
يجب أن تعكس وثائق طلب الترشيح الممارسات التجارية الحقيقية لمقدم الطلب
Submission documents shall reflect the applicant’s true business practices

يجب أن توضح الوثائق المرفقة بطلب الترشيح التزام مقدم الطلب برعاية العمال موثقة باألدلة الداعمة
Submission documents shall demonstrate applicant’s commitment to labour care with supporting
documented evidence
) نجوم أن تتقدم بطلب الترشيح للجائزة إال بعد انقضاء دورتين للجائزة على5( ال يحق للمؤسسات التي فازت بجائزة تقدير الخمسة
حصولها على تلك الجائزة
Companies who already won 5 stars shall not reapply unless two award cycles have passed since last
participation
للتأهيل لعملية المشاركة بالجائزة يجب على المؤسسات استيفاء جميع متطلبات الجائزة وتقديم الوثائق المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم
Applicants shall meet all award submission requirements and submit award submission document before
submission deadline
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إجراءات تقديم طلب الترشيح للجائزة
Award Application Procedure
سيحصل المتقدمون على
تأكيد مع اسم المستخدم
وكلمة المرور بعد
التسجيل
Applicants will
receive
confirmation
with username
and password
after
registration

يمكن للمتقدمين تصفح
إجراءات الترشيح قبل
ملء نموذج الطلب
.األولي
Applicants may
browse through
the nomination
process prior
to filling out
the initial
application
form.

أكمل نموذج الطلب األولي
عبر اإلنترنت (الرغبة
بالمشاركة) وإرفاق
المستندات المطلوبة
Complete the
online initial
application form
(intent to
participate) and
attach required
documents

يقوم ممثل الشركة المعتمد
بالتسجيل عبر اإلنترنت في
موقع جائزة تقدير

Authorized company
representative
register online
via Taqdeer award
website

1

2

3

.

4
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المرحلة األولى – تقديم طلب المشاركة في الجائزة
Stage 1 - Request For Participation in the Award
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إجراءات تقديم طلب الترشيح للجائزة
Award Application Procedure
ينبغي دعم كل عنصر
من عناصر المعيار
الفرعي بحد أقصى من
 أدلة3-2
Each subcriterion
element should
be supported by
a maximum of 23 evidences

ينبغي تناول جميع
المعايير وأال يتجاوز كل
 كلمة250 معيار فرعي
.
All criteria
should be
addressed and
each subcriterion
should not
exceed 250
words .

4

يجب تقديم الطلب والوثائق الداعمة
عبراإلنترنت من خالل موقع
:جائزة تقدير
www.taqdeeraward.ae
Application and
supporting documents
should be submitted
online through the
Taqdeer website
www.taqdeeraward.ae

تقدم الوثائق المرفقة
بالطلب باللغة اإلنجليزية
Submission
documents are
accepted in
English
language

1

2

3
المرحلة الثانية – تقديم الطلب
Stage 2 – Application Submission

Copyright© 2016-2020 Taqdeer Award & Team Power International

90

قائمة متطلبات طلب الترشيح للجائزة
Award Submission Checklist
.م
SN

Checklist / قائمة المتطلبات
)أستكمال ممثل الشركة المعتمد نموذج التسجيل عبر اإلنترنت (الرغبة المشاركة

1

Authorized company representative completed the online registration form (intent to participate)
)استكمال وثائق التقديم واألدلة الداعمة بأرقام المرجعية (باللغة اإلنجليزية

2

Complete submission documents and supporting evidences with reference numbers (in English)
) كلمة200( تم تناول جميع المعايير والمعايير الفرعية بحيث ال يتجاوز كل عنصر من بند من بنود المعايير الفرعية
All criteria and sub criteria are addressed and each sub-criteria element did not exceed 200 words

3

 أدلة3-2 يتم دعم كل بند من المعايير الفرعية بحد أقصى

4

Each sub-criteria element is supported by a maximum of 2-3 evidences
)يتم إرفاق المعلومات العامة عن الشركة (تشمل ما يلي

5

General Company information attached (including the following)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
6
7

 ال/نعم
Y/N

 الرخصة التجارية اإلماراتية سارية/ عقد تأسيس المؤسسة
Valid UAE Trade License / organization establishment document
(JPEG)  بدقة عالية وبصيغة- شعار الشركة
Company logo - high resolution (JPEG)
أحدث هيكل تنظيمي للمؤسسة

Latest organizational structure
أسماء ومناصب أعضاء االدارة العليا للمؤسسة
The company leadership team member names and titles
نبذة عن الشركة
The company profile
 وصف للمشاريع أو المبادرات الرئيسية/ عرض موجز
Brief presentation/descriptions of key projects or initiatives
اسم الممثل المفوض وتفاصيل عنوان االتصال به
The name and contact details of authorized representative
العنوان الكامل وخريطة موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة وسكن العمال
The full address and location map of the company main office and labour camp
طلب الترشيح للجائزة والمستندات الداعمة التي تم استكمالها وف ًقا لنموذج الرشيح للجائزة
Award application and supporting documents completed as per the Award Submission template
موافقة الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو فريق القيادة على تقديم طلب الترشيح للجائزة
Award participation is approved by company CEO or leadership team
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إرسال المجموعة كاملة من الوثائق مرفقة بطلب الترشيح للجائزة عبر اإلنترنت قبل الموعد النهائي
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نموذج طلب الترشيح األولي
Initial Application Form
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 قالب طلب الترشيح للجائزة/ نموذج
Award Application Template
 المقومات األساسية: المعايير الرئيسية
Main Criteria : Essential Fundamentals
 االستراتيجيات/  – السياسات العمالية1-1 المعيار الفرعي

Sub-Criterion 1.1 – labourers Policies/Strategies
 كلمة بشأن نهج مؤسستك أو سياساتها أو ممارساتها المتعلقة بالمعيار الفرعي أعاله من خالل تعامل المؤسسة مع250 صف بما ال يزيد عن
الفرص المتكافئة والعمال الملزمون وحقوق وواجبات العمال والمسؤولية المجتمعية وميثاق أخالقيات العمل
Describe in no more than 250 words your corporate approaches, policies or practices related to above sub
criterion by addressing equal opportunities, forced labour, Labour Rights & Responsibilities, corporate social
responsibility and code of ethics.
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Documented Evidence - Reference Number & Attachment:

: الرقم المرجعي والملحق- األدلة الموثقة
. إلخ...  حقوق وواجبات العمال1.1.3 ، العمال الملزمون2-1-1 ،  الفرص المتكافئةEV 1.1.1 مثل
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عينة من األدلة
Sample Evidences
 وما إلى.. • الوثائق (االستراتيجية والخطط والسياسات والكتيب واإلرشادات
)ذلك
 المخططات/ • العمليات واإلجراءات والمسارات
• النماذج والقوالب والمذكرات
• الجداول والرسوم البيانية والمخططات
• استبيانات وتقارير المسح
• السجالت (الجوائز والشهادات والتقييم وحضور التدريب واالقتراحات
) وما إلى ذلك... والشكاوى وتقارير المراجعة
). إلخ...  الفعاليات،  الفيديوهات (المرافق/ • الصور
• Documents (strategy, plans, policies, handbook, guidelines etc.)
• Processes, procedures, flow charts
• Forms, templates, memos
• Tables, graphs and charts
• Survey questionnaires and reports
• Records (awards, certificates, appraisal, training attendance,
suggestions, complaints, audit reports etc.)
• Pictures / videos (facilities, events etc.)
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كيفية االستعداد لتقديم طلب الترشيح للجائزة؟
How to Prepare for the Award Submission?

03

01

02

04

09

07

05
06

08

مراجعةروتنقيحروثيقة
تشكيل فريقرمتعددر
اعدادرمسودةروثيقة
جمعرالبياناترواألدلةر
النسخة النهائية لطلب
الوظائفرلتقديمر
تقديم الجائزة
الموثقةرمن جميع
ر
البشيح للجائزة
طلبراليشيحر
Draft award
أقسام المؤسسة
Review and Refine تقديمرالنسخة النهائية
للجائزة
submission
Collect data and
ز
للطلب والوثائق الداعمة
 الحصول عىل اليامForm cross دراسة وفهمرإطاررdocumented
عب ر
document  قم بإعداد، ف كل معيار فرعfinal award اإلنبنت (قبلرالموعدر
تنظيم البيانات
ر
 يsubmission
ي
 القيادة ودعم اإلدارةfunctional
 الجائزةروالمعاييرevidences across واألدلة حسبر
)
رلتقديمها
النهائ
رقمرمرجعرواضحرلألدلةر
ي
ي
Obtain
document
 والمتطلباتthe organization روالمعايي
award
Submit
final
award
والمستنداترالداعمة
ر
المعايي
leadership
submission
&
Study and
In
each
sub-criterion
submission
الفرعية
commitment
supporting
make clear reference
understand
team
Organize data
documents online
number
for evidences
and
award
and evidences
(before submission
and supporting
management
framework,
as per criteria
deadline)
documents
support
criteria and
and subrequirements
criteria
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10
التنظيمرللزيارةر
الميدانيةرلموقعر
المؤسسةر(إعداد
الوثائق وتعيي
المديرين والفرق
)المعنية
Prepare site visit
(documentation
and concerned
managers and
teams)
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2020 الجدول الزمني لجائزة تقدير
2020 Taqdeer Award Timeline
2020اإلعالنرعنرجائزةرتقديرر
Announce 2020 Taqdeer
Award

2020

ر
عقدرجلساترالتوعيةرللشكة
Conduct Company Awareness
Sessions
2020

2020

2020

12 Sept

الموعدرالنهائرلتقديمرطلبر
ي
اليشيحرلجائزةرتقدير
Taqdeer Award
Submission Deadline

Jan 2021
حفلرتوزي عرالجوائز
Award Ceremony

Mar 2020

June 2020

2020

Aug 2020

2020

Sep 2020

2020

Oct-Nov
ر
تسجيلرالشكة
Company Registration

ز
تعييروتدريبروتقديمرم روجزر
زر
للمقيمي
Rescruit, train and
brief Assessors
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تقييمرالجائزةروالزياراترالميدانيةر
للمواقع
Award Assessment &
Site Visits

Nov 2020

2020

Dec
اجتماعرلجنةرالتحكيم
Judging Committee
Meeting
96

Taqdeer Award
Assessment
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تقييم المؤسسة
Assessing the Organization
تسليم الطلب
+
إرفاق األدلة
+
زيارة موقع المؤسسة
Submission
+
Evidence
+
Site Visit

The Applicant

إجراءات تقييم الجائزة
The Award
Assessment
Process
المعايير
The
Criteria
)الجائزة (إطار العمل
The Award
(Framework)
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سجل الدرجات
The
Scorebook
نظام تقييم الجائزة
The Award Assessment
System
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سجل نتائج تقييم جائزة تقدير
Taqdeer Award Assessors Scorebook
 النتائج العمالية-3
3- Labour Results

إنطباع العمال
Labour Perception

500
نقطة
points

مؤشرات األداء
Performance Indicators

2- Culture & Work Environment
التواصل والتغذية الراجعة
 اإلبداع واالبتكارCommunication & Feedback

الصحة والسالمة المهنية
Occupational Health &
Safety

المرافق والبنية التحتية
Facilities &
Infrastructure

 االستراتيجيات/ السياسات العمالية
Labour policies / Strategies

 المقومات األساسية-1
1- Essential Fundamentals

250
نقطة
points

التعيينات واألجور
Recruitment & Wages

القواعد واللوائح
Rules & Regulations

Creativity & Innovation
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العدالة والشفافية
Justice & Transparency

سالمة العمال
Labour Security

العالقات العمالية
Labour Relations

250
نقطة
points
99

)2  و1( سجل درجات المعيارين األول والثاني
Scoring of Criteria 1 & 2
القياس
Measure
تطبيق دائم
Always Implemented
تطبيق في معظم األحيان
Most Implemented

تطبيق بعض األحيان
Sometimes Implemented
تطبيق نادر
Rarely Implemented
عدم التطبيق
Never Implemented

الدرجة
Score

التفاصيل
Description

100%

)عندما يتم تطبيق المعايير دائما (األدلة متوفرة بشكل مستمر ومنهجي
When criteria is always implemented
(evidences available continuously & systematically)

75%

) معظم األحيان (تتوفر عدة أدلة معظم الوقت/ عندما يتم تطبيق المعايير في الغالب
When criteria is mostly implemented
(several evidences available most of the time)

50%

)عندما يتم تطبيق المعايير في بعض األحيان (أدلة متفرقة متوفرة من وقت آلخر
When criteria is sometimes implemented
(scattered evidences available from time to time)

25%

)عندما نادرا ما يتم تنفيذ المعايير (واحد أو اثنين من األدلة المتاحة
When criteria is rarely implemented
(one or two evidences available)

0%

)عندما ال يتم تطبيق المعايير (ال تتوفر أدلة
When criteria is never implemented
(no evidences available)
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)3( سجل درجات المعيار الثالث
Scoring of Results Criteria 3

النطاق & المالئمة
Scope & Relevance

يتم إجراء استبيانات بشأن رضا العمال (تغطي االحتياجات والتوقعات) بحيث تكون
. عامل100  في المائة من مجموع الموظفين أو40-30 حجم العينة ال تقل عن
labour satisfaction surveys (covering needs and
expectations) are carried out with a sample size of
not less than 30-40% of total employees or 100
labourers.

يتم تحديد مجموعة من النتائج الرئيسية التي تبين أداء الشركات في مجال رعاية
). الخ...  (الدوران والتدريب والسالمة.العمال
A set of key results are identified that demonstrate
the performance of the Companies in labour welfare.
(Turn over, Training, Safety etc.)

الدمج
Integrated

. وموثوق بها ودقيقة،نتائج المسح تقدم في الوقت المناسب
Survey Results are timely, reliable & accurate.

. وأن تكون موثوقة ودقيقة،يتم قياس نتائج األداء
Performance Results are measured, reliable &
accurate.

التقسيم
Segmentation

.يتم تقسيم النتائج بشكل مناسب لتوفير رؤى ذات مغزى
Results are appropriately segmented to provide
meaningful insights.

.يتم تقسيم النتائج بشكل مناسب لتوفير رؤى ذات مغزى
Results are appropriately segmented to provide
meaningful insights.

االتجاهات
Trends

.االتجاهات اإليجابية أو األداء الجيد المستمر على مدى عامين على األقل
Positive trends or sustained good performance over at
least 2 years.

.االتجاهات اإليجابية أو األداء الجيد المستمر على مدى عامين على األقل
Positive trends or sustained good performance over at
least 2 years.

األهداف
Targets

يتم تحديد األهداف ذات الصلة وتحقيقها باستمرار بما يتماشى مع األهداف
.االستراتيجية
Relevant targets are set and consistently achieved in
line with the strategy goals.

،يتم تحديد األهداف ذات الصلة وتحقيقها باستمرار من أجل تحقيق النتائج الرئيسية
.بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية
Relevant targets are set and consistently achieved
for the key results, in line with the strategic
goals.
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تقرير بشأن التغذية الراجعة لجائزة تقدير
Taqdeer Award Feedback Report
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إجراءات الجائزة
The Award Process
إدارة الجائزة
Award
Administrators

استالم طلبات الترشيح
Receiving
Applications
تعيين فرق التقييم لطلبات الترشيح للجائزة
Assign assessors teams with
award applications

فريق التقييم
Assessment
Team

قيام فريق التقييم بتقييم الطلبات المقدمة (تقييم
)سطح المكتب
Assessors team assessing
applications (Desktop
Assessment)
 ومجاالت،نقاط القوة التي تم االتفاق عليها
 ودرجة التقييم المكتبي األولية،التحسين
Agreeing Strengths, areas for
improvement and initial desktop
assessment score
إجراء الزيارات الميدانية لموقع المؤسسة وتحميل النتائج
النهائية والتقارير في نظام الجائزة عبر اإلنترنت
Conduct site visits and upload the
final scores and reports to the Award
online system
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مراجعة التقارير النهائية والدرجات مع المستشار
الفني ثم إحالتها إلى لجنة التحكيم
Review final reports and scores
with technical advisor then
forward to Judging Committee

األمين العام والمستشار الفني
Secretary General
& Technical Advisor

 والدرجات والنجوم التي،اعتماد النتائج النهائية
حصل عليها المرشحون
Approve final results, scores
and stars achieved by
applicants

لجنة التحكيم
Judging
Committee

رفع النتائج النهائية إلى مكتب صاحب السمو
Communicate final award results
to H.H. office

رئيس اللجنة
Chairman

الحفل السنوي لإلعالن عن الفائزين
Conduct Annual Ceremony
Announcing Winners

فريق الجائزة
Award Team

103

Taqdeer Award
FAQs
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جائزة تقدير – األسئلة الشائعة
Taqdeer Award FAQs

Q 1/1س
هل هناك رسوم مشاركة للترشيح
لجائزة تقدير؟
Is there any
participation fee for
the Taqdeer Award?

المشاركة في جائزة تقدير مجانية
.للشركات المؤهلة
Taqdeer Award
participation is free
of charge for qualified
companies.

Q 2/2س

Q 3/3س

Q 4/4س

 فقط60  موظف ولكن500 لدينا أكثر من
،هم من الموظفين ذوي الياقات الزرقاء
هل يمكننا المشاركة للترشيح في جائزة
تقدير؟

مشاريعنا تنفذ من قبل عمال خارجيين
 هل يمكننا،)(عمال المقاولين من الباطن
التقدم بطلب الترشيح لجائزة تقدير؟

،شركتنا ليست من قطاعات البناء والكهرباء
 وليست في المناطق الحرة أو،والتصنيع
 هل يمكننا الترشيح للجائزة؟،الخدمات المهنية

We have more than 500
employees but only 60 are
blue-collar employees, can
we still participate in
the Taqdeer Award?

تقتصر المشاركة الترشيح لجائزة تقدير
على الشركات ذات الكثافة العمالة التي
 عامل بدوام كامل من100 تضم أكثر من
ذوي الياقات الزرقاء
Taqdeer Award participation
is restricted to labour
intensive companies with
over 100 full-time bluecollar workers
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Our projects are carried
out by outsourced labours
(our sub-contractor’s
labours), can we still
apply for the Taqdeer
Award?

يجب أن يكون العمال على كفالة الشركة
ويتقاضون رواتبهم مباشرة منها وليسوا
عمال تابعين للمقاول من الباطن
labourers shall be
sponsored by the company
and on its direct payroll
not sub-contractors’
labourers

Our company is not from
Construction &
Electromechanical,
Manufacturing, Free Zones or
Professional Services sectors,
can we still participant?

حاليا الجائزة مفتوحة فقط للشركات من
.الصناعات المذكورة أعاله
Currently the award is only
open for companies from the
above industries.
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Q 5/5س
هل يمكننا التقدم بطلب الترشيح لجائزة
تقدير إذا كان مقر شركتنا خارج دبي؟
Can we apply for Taqdeer
award if we are based
outside of Dubai?

ال يجوز الترشيح للجائزة إال للشركات
المرخصة في إمارة دبي من قبل السلطات
أو السلطات المعنية في/الحكومية و
.المنطقة الحرة
Only companies licensed in
Dubai emirate by relevant
government and/or free zone
authorities may apply.

Q 6/6س
لدينا سكن عمال مختلفة وفي مختلف
 أي منها سوف يزورها،إمارات الدولة
المقيّمون؟
We have various labour
camps in different
emirates, which one will
the assessors visit?
يقوم المقيمون بزيارة المكاتب وسكن عمال
 إذا، ومع ذلك.الشركة التي تتخذ من دبي مقرا ً لها
،كان مقر سكن العمال الرئيسي في إمارة أخرى
يجب على الشركة إخطار مكتب إدارة الجائزة
ويمكن لفريق التقييم زيارة سكن العمال الرئيسي
الموجود في إمارة أخرى إذا كان الوقت يسمح
.بزيارة الموقع
The assessors will visit Dubai
based office and labour camp.
However, if the main labour
camp is based in other emirate,
the company shall notify the
award office and the assessment
team may visit the main labour
camp located in other emirate
if site visit time allows.
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Q 7/7س
هل يمكن للشركات الحكومية أو العامة
تقديم طلب الترشيح لجائزة تقدير؟
Can government owned or
public companies
participate in the Taqdeer
Award?

 طالما أن الشركة تستوفي متطلبات.نعم
.المشاركة بجائزة تقدير
Yes. As long as the company
meeting Taqdeer Award
participation requirement.

Q 8/8س
إن موظفي شركتنا هم في األساس فنيون
 هل يمكننا،متخصصون وعمال مهرة
التقدم بطلب الترشيح لجائزة تقدير؟
Our staff are mainly
technicans, specialists
and skilled workers, can
we apply for Taqdeer
Award?
 تقتصر المشاركة بتقديم طلب.. كال
الترشيح لجائزة تقدير على الشركات ذات
100 الكثافة العمالية والتي تضم أكثر من
عامل بدوام كامل من ذوي الياقات الزرقاء
No. Taqdeer Award
participation is restricted
to labour intensive
companies with over 100
full-time blue-collar
workers
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Q 9/9س
لقد شاركنا في احدى دورات جائزة تقدير
 هل يمكننا إعادة تقديم طلب،السابقة
الترشيح مرة أخرى هذا العام؟
We have participated in
one of the previous
Taqdeer award cycles, can
we reapply again this
year?
 لكن الشركات التي فازت بالفعل.. نعم
) نجوم ال يجوز لها5( بتقدير الخمسة
إعادة تقديم طلب الترشيح ما لم يمضي
على ممشاركتها األخيرة دورتين من
.دورات الجائزة

Yes, only companies who
already won 5 stars shall
not reapply unless two
award cycles have passed
since their last
participation.

Q 10/10س
إذا قمنا بتقديم وثائق داعمة للترشيح للجائزة
 هل،بعد الموعد النهائي لتقديم طلب الترشيح
سيتم قبول مشاركتنا من قبل مكتب إدارة
الجائزة؟
If we submit our award
submission documents after the
submission deadline will the
award office still accept our
participation?
لن يتم قبول أية وثائق تقدم للجائزة بعد الموعد
 وفي حالة وجود.النهائي لتقديم طلبات الترشيح
طلب تمديد لمهلة تقديم الطلبات أو الوثائق بسبب
 يجب على ممثل الشركة،ظروف غير متوقعة
المفوض إخطار مكتب إدارة الجائزة كتابيًا قبل
 أيام على األقل من الموعد النهائي لتقديم طلب10
.الترشيح
Award submission documents
received after submission
deadline will not be accepted.
If submission extension is
required due to unforeseen
circumstances, the company
authorized representative shall
notify the Award office in
writing at least 10 days before
submission deadline
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Q 11/11س
هل يتعين علينا تغطية جميع معايير جائزة
تقدير في وثيقة طلبنا للترشيح للجائزة؟
Do we have to cover all
Taqdeer Award criteria in
our submission document?

 وأال يتجاوز كل،يجب تناول جميع المعايير
 كلمة مدعمة بحد250 معيار فرعي عدد
 أدلة3-2 أقصى من
All criteria should be
addressed, and each subcriterion should not exceed
250 words supported by a
maximum of 2-3 evidences

Q 12/12س
في أي لغة يجب أن نقدم وثائق طلب
الترشيح للجائزة؟
In which language shall we
submit the award
submission documents ?

تكون وثائق طلب الترشيح للجائزة الرسمية
 قد، ومع ذلك.واألدلة الداعمة باللغة اإلنجليزية
تدرج الشركة أيضا أدلة موثقة مثل مذكرات العينة
أو المسح بلغة االتصال والتواصل الرسمية بين
.الشركة وعمالها
The official award submission
documents and supporting
evidence shall be in English.
However the company may also
include documented evidence
such as sample memos or survey
in company official
communication language to its
labourers.
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Q 13/13س

Q 14/14س

Q 15/15س

هل يمكننا تقديم وثائق طلب الترشيح
للجائزة بدون تحميلها على االنترنت ولكن
)؟USB/ من خالل ذاكرة (فالشة

 ولكننا نوفر لموظفينا خيار اإلقامة،ليس لدينا سكن عمال
 كيف سيتم.في سكن الشركة أو الحصول على بدل سكن
تقييمنا في المعايير الفرعية ذات الصلة؟
We do not have labour camp, but we
do provide our employees the choice
of staying in company accommodation
or receiving housing allowance. How
will we be evaluated in relevant
sub-criteria?

هل يمكننا إرفاق المزيد من األدلة الموثقة
لبنود المعايير الفرعية؟

Can we submit our award
submission documents
offline via USB?
يجب تقديم جميع الطلبات والوثائق الداعمة
عبر اإلنترنت من خالل موقع جائزة تقدير
All application and
supporting documents should
be submitted online through
the Taqdeer award website

 سيقوم فريق التقييم بتقييم،وتبعا ً لسياسة الشركة وممارساتها
المعايير الفرعية ذات الصلة استنادا ً إلى البدل المناسب المقدم
 العمال من العثور على/ في الطلب (هل سيمكن البدل الموظفين
)سكن بمستويات معيشة عادلة أو أفضل من سكن الشركة؟
2-2-1 تنطبق مبادئ التقييم المماثلة على بنود المعايير الفرعية
3-2-1و
Depending on the company policy and
practice, assessors' team will evaluate
the relevant sub-criteria based on the
adequate allowance provided (will the
allowance enable the staff/labourer to
find their own housing with equal or
better living standards than company
housing / accommodation?) Similar
evaluation principles applies to subcriteria elements 1.2.2 and 1.2.3
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Q 16/16س
كيف يمكننا التخطيط واالستعداد للزيارة
الميدانية للموقع؟

Can we include more
documented evidence for
sub-criteria element?

How do we plan and prepare
for the site visit?

يدعم كل بند من بنود المعايير الفرعية بحد أقصى
 ويتم إرفاق األدلة التي تدعم. أدلة3  إلى2 من
مباشرة بنود المعايير الفرعية المحددة برقم
.مرجعي لذات البند المعني مع اسم الملف الواضح

سيتم اقتراح موعد زيارة الميدانية للموقع
من قبل فريق التقييم وجدول أعمال لزيارة
الموقع مع األشخاص المعنيين المستهدفين
وسيتم إبالغ الشركة من قبل مكتب إدارة
.الجائزة قبل موعد زيارة الموقع

Each sub-criteria element shall
be supported by a maximum of 2-3
evidences. Only evidences
directly supporting the specific
sub-criteria element shall be
attached with criteria element
reference number with clear and
relevant file name.

Site visit date will be
proposed by assessors' team
and site visit agenda with
targeted audience will be
communicated to the company
by the award office prior
to the site visit.
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Q 17/17س
كم من الوقت سوف تستمر زيارة الفريق للموقع وما الذي سيتم
تغطيته خالل هذه الزيارة؟
How long will the site visit last and what
will be covered during site visit?
عادةً ما تستمر زيارة الموقع ليوم كامل حسب عدد المواقع التي سوف يتم
 حيث سوف يقوم فريق التقييم بزيارة المكتب الرئيسي،تغطيتها من قبل الفريق
 وكما سيجتمع خبراء التقييم مع فريق. وسكن العمال، ومواقع العمل،للشركة
 وسوف.إدارة الشركة والمشرفين الميدانيين والموظفين في مواقع العمل
/ يطلب الفريق ويستعرض األدلة الداعمة ذات الصلة ويتم إجراء التركيز
.ً المقابالت مع موظفين يتم اختيارهم عشوائيا
Normally the site visit will last a full day
depending on the number of locations to be
covered. During site visit, the assessment team
may visit the company’s head office, work sites
and labour camp. The assessors will meet company
management team, field supervisors and staff from
work sites. They will request and review relevant
supporting evidences and conduct focus groups/
interviews with randomly selected employees.
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Q 18/18س
 ما هي أنواع،باإلضافة إلى وثائق المقدمة للترشيح للجائزة
المعلومات العامة عن الشركة التي يجب أن نقدمها؟
In addition to the award submission
documents, which types of general
company information shall we submit?
 وشعار،الوثائق الخاصة بالشركة مثل الرخصة التجارية اإلماراتية والسارية
 وأسماء، وأحدث هيكل تنظيمي للشركة،)JPEG(  بدقة عالية بصيغة- الشركة
. إدارة الشركة مع مناصبهم/أعضاء فريق قيادة

، وصف عن المشاريع أو المبادرات الرئيسية/  عرض موجز،نبذة عن الشركة
 العنوان الكامل وخريطة الموقع،اسم الممثل المفوض وتفاصيل االتصال به
للمكتب الرئيسي وسكن العمال
Valid UAE Trade License / organization
establishment document, Company logo - high
resolution (JPEG), Latest organizational
structure, The company leadership team member
names and titles
The company profile, Brief
presentation/descriptions of key projects or
initiatives, The name and contact details of
authorized representative, The full address and
location map of the main office and labour camp

Q 19/19س
ما نوع األدلة الداعمة المطلوب منا تقديمها؟

What kind of supporting Evidences
shall we submit?
، والسياسات، والخطط،الوثائق مثل (االستراتيجية
، واإلجراءات، والعمليات،) الخ..  واالرشادات،والدليل
، والمذكرات، والقوالب، والنماذج،والرسوم البيانية
 واالستبيانات، والرسوم البيانية والمخططات،والجداول
، والشهادات، والسجالت (الجوائز،وتقارير االستبيانات
 وتقارير، والشكاوى، واالقتراحات، والتدريب،والتقييم
)) الخ...  الفعاليات، والصور (المرافق،)الخ... التدقيق
Documents (strategy, plans,
policies, handbook, guidelines
etc.), Processes, procedures, flow
charts, Forms, templates, memos,
Tables, graphs and charts, Survey
questionnaires and reports, Records
(awards, certificates, appraisal,
training attendance, suggestions,
complaints, audit reports etc.),
Pictures (facilities, events etc.)
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Q 20/20س

Q 21/21س
لدينا بعض الوثائق السرية التي ال يمكننا إرفاقها في وثيقة طلب
 هل يمكننا مجرد عرضها على فريق التقييم خالل زيارة،الترشيح
الموقع؟

ما هو نوع سياسات واستراتيجيات العمل التي
سيبحث عنها المقيّمون؟
Which type of Labour Policies
and Strategies will the
assessors look for?
السياسات واإلجراءات واالتفاقيات وخطط العمل
والقواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية والعمليات
التي قامت الشركة بتوثيقها واعتمادها
Company documented & approved
Policies, Procedures,
Agreements, Action Plans, Rules,
Regulations, Guidelines and
Processes

We have some confidential documents which
we can not include in the submission
document, can we just show them to
assessors during the site visit?
 وسيوقع جميع،سيتم االحتفاظ بسرية جميع الوثائق المقدمة للتقييم
أعضاء فريق التقييم على تعهد بالمحافظة على السرية وعدم
، في الحاالت النادرة جدا، ومع ذلك.اإلفصاح قبل البدء بعملية التقييم
 يرجى ذكر اسم المستند،إذا كانت الشركة لديها وثائق مالية سرية
في طلب الترشيح المقدم ويمكن تبادل المعلومات بالتفصيل مع
.المقيّمون أثناء زيارة الموقع
All assessment document submitted will be
kept confidential and all assessors will
sign non-disclosre and conficential
agreement prior to the assessment. However,
in very rare cases, if the company has
confidential financial documents, please
mention the document name in the submission
and detailed information can be shared with
the assessors during site visit.
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Q 22/22س
هل يمكننا تقديم األدلة أو مستندات إضافية بعد الزيارة
الميدانية من قبل المقييمين؟
Can we submit additional evidence or
document after assessors’ site
visit?

 ال يُسمح للمقيّبين بجمع األدلة أو قبول.. كــال
وثائق إضافية بعد الزيارة الميدانية للموقع
No. Assessors are not allowed
to collect evidence or accept
additional documents after site
visit
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Q 23/23س
 هل، إذا كان لدينا ممارسة تجارية جيدة ولكن لم يتم توثيقها
سيأخذها المقيّمون بعين االعتبار؟
If we have good business practice but not
documented, will assessors consider?

يجب أن تكون المعلومات الواردة في وثيقة طلب الترشيح للجائزة
 حيث سيقوم فريق التقييم بالتحقق منها خالل،مدعمة بأدلة موثقة
 وسيأخذ فريق التقييم بعين االعتبار.الزيارة الميدانية للموقع
الممارسات التجارية الجيدة إذا كان من الممكن مالحظتها أو
.إثباتها أثناء الزيارة الميدانية للموقع
Information stated in the award
submission document need to be backed up
by documented Evidence which assessors'
team will verify during Site Visit.
Assessors team will consider good
business practice if such a practice can
be observed or proven during site visit.
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Q 24/24س
كم عدد نتائج السنوات التي يجب أن نقدمها؟
How many year’s results shall we
provide?

يجب توفير نتائج األعمال والدراسة االستقصائية
 بالنسبة للشركات المستحقة.لمدة سنتين بحد أدنى
من المتوقع الحصول على نتائجها عن الثالث سنوات
.الماضية
Minimum 2 years survey and
business results shall be
provided. For matual companies
past 3 years results will be
expected.

Q 25/25س
 هل،لدينا نتائج ولكن بعضها بدون مستهدفات
سنخسر درجاتها؟
We have results but some of
them without targets, will we
lose scores?
 ومن المهم إدراج المستهدفات المحددة.. نعم
مسبقا ً للمعيار الثالث حتى تحصل على درجات
.عالية
Yes. It is important to include
predefined targets for Criteria
3 to achieve higher scores.
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Q 26/26س

Q 27/27س

Q 28/28س

كم عدد التدابير التي يجب أن ندرجها في بند نتائج المعيار
)؟3( الثالث

 ولكن نتائج،تقوم شركتنا بإجراء مسحا ً سنويا ً بشأن رضا الموظفين
)المسح تشمل جميع الموظفين (غير مجزأة حسب فئات الموظفين
هل يمكننا تقديم نتائج هذا المسح بشأن رضا الموظفين العام؟

) في3( كيف نعرض لكم نتائج العمال بشأن المعيار الثالث
طلبنا للترشيح للجائزة؟

How many measures do we have to
include in the criteria 3 results
section?
يجب أن تشمل مقاييس إنطباع العمال واألداء الخاصة بهم
جميع مؤشرات األداء الرئيسية والتدابير المطبقة التي تغطي
بنود المعايير الفرعية الرئيسية من المعيارين األول والثاني
 إذا كان عدد قليل.) ذات الصلة بالشركة المشاركة2  و1(
 فإن الشركة سوف تحصل على درجة،من التدابير المقدمة
 من النتيجة٪50 ) حيث تستحق3( أقل في المعيار الثالث
 يجب بذل المزيد من الجهود واالهتمام في، ولذلك.اإلجمالية
.بند النتائج

We conduct annual employee satisfaction
survey, but our survey results include all
employees (not segmented by employee
categories) Can we present the overall
employee satisfication survey resulst?

من المستحسن دائما ً تقسيم نتائج المسح واالستطالع من خالل
 سوف.)التركيز على الجمهور المستهدف لجائزة تقدير (أي العمال
يهتم المقيّمون بشكل أكبر بتصور الموظفين ذوي الياقات الزرقاء
.بنا ًء على بنود المعايير الرئيسية لجائزة تقدير

Labour perception and performance
measures shall include all applicable
It is always advisable to segment the
KPIs and measures covering key subsurvey results by focusing on the targeted
criteria elements of Criteria 1 & 2
audiance of the Taqdeer Award (the
relevant to the participating
labourers). Assessors will be more
company. If little number of measures
interested in the perception of blue-collar
submitted, the company will receive
employees based on the key criteria
lower score in Criteria 3 which worth
elements of Taqdeer Award.
50% of the overall score.Therefore,
more efforts and attention shall be
Copyright©
2016-2020
Taqdeer Award
& Team Power International
put into
the results
section.

How shall we present Critiera 3
Labour Results in our award
submission?
يجب تقديم البيانات على شكل رسوم بيانية مرئية بما في
ذلك إنطباع العمال المعنيين (والتي تغطي البنود الرئيسية
لجائزة تقدير) ومقاييس األداء (بما يتماشى مع متطلبات
) والتي تبين النتيجة الحالية والسابقة2  و1 المعيارين
 سنوات) بالمقارنة مع األهداف3-2 المحققة (عن من
.المحددة مسبقا
Data shall be presented in visual
charts format including relevant
labour perception (covering Taqdeer
Award key elements) and performance
measures (in line with requirements of
Criteria 1 & 2) showing current and
past result achieved (2-3 years) in
comparison with with predefined
targets.
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Q 29/29س
لقد شاركنا في جائزة التميز في األعمال والموارد
 فهل يمكننا تقديم أدلة موثقة كانت،البشرية األخرى
قد استخدمت لتلك الجوائز؟
We have participated in other
business excellence and human
resources award can we submit
documented evidence used for
those awards?
.كل جائزة لها إطارها ومعاييرها ومتطلباتها الخاصة
يرجى التأكد من أن األدلة المقدمة محددة وفقا لبنود
المعايير الفرعية لجائزة تقدير وتحميل اسم الملف
 وهو رقم مرجعي يمكن للمقيّمون،الخاص بكل بند
.االطالع عليه بسهولة
Each award has its own framework,
criteira and requirements. Please
make sure evidences submitted are
specific for Taqdeer award subcriteria elements with relevant
file name, reference number which
can be easily reviewed by
assessors.

Q 30/30س
هل يمكننا االتصال برئيس الفريق أو
المقيّمون للحصول على نتيجة التقييم أو
النتائج؟
Can we contact the team
leader or assessors for our
assessment result or scores?
يعلن مكتب إدارة الجائزة عن الفائزين خالل
 وال يُسمح.حفل توزيع الجوائز الرسمي
للشركات المشاركة باالتصال بفريق التقييم
.لالستفسار عن نتائج التقييم
The award office shall
announce winners during the
official award ceremony.
Participating companies are
not allowed to contact
assessors team to inquire
about the assessment results.
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Q 31/31س
متى سيتم تسليمنا تقرير التقييم
النهائي؟
When will we receive
the final assessment
report?
سوف يتم توزيع تقرير التقييم
المفصل على جميع الشركات
المشاركة بعد شهر من حفل توزيع
.الجوائز
The detailed assessment
report will be
distributed to all
participating companies
around one month after
the award ceremony.

Q 32/32س
ما هي الفوائد والمزايا التي يجنيها
الفائزين بجائزة تقدير؟
What are the benefits for
Taqdeer Award winners?
االعتراف الرسمي وسمعة إيجابية للصناعة
يتم نشر اإلنجاز والفرص لتبادل أفضل
الممارسات
 كأس تقدير/ واستخدام شعار جائزة
للتسويق والدعاية والترويج للشركة
Official recognition and
positive industry
reputation
Publicized achievement and
opportunities to share best
practice
Use Taqdeer Award
logo/trophy for marketing,
publicity and promotion
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سQ 36/36

سQ 35/35

كيفية التحضير واالستعداد للزيارة الميدانية
للموقع من قبل فريق الجائزة؟

كيفية التحضير واالستعداد لتقديم طلب الترشيح
للجائزة؟

How to prepare for the award
?site visit
يقوم أعضاء فريق اإلدارة المطلوب حضورهم
اجتماع الزيارة الميدانية للموقع؛ ويتم توزيع
وثائق التقديم لالطالع عليها واإلستعداد؛
وكذلك إتاحة البيانات الداعمة واألدلة
المصنفة حسب المعايير الفرعية للجائزة؛
وإجراء بروفة للزيارة الميدانية للموقع.
Identify management team
members required to attend
;site visit meeting
distribute submission
documents for study and
preparation; make available
supporting data and evidence
categorized by award subcriteria; and carry out site
visit rehearsal.
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How to prepare for the award
?submission
يقوم أعضاء الفريق المعني بتقديم طلب الترشيح
للجائزة بجمع البيانات واألدلة الموثقة من جميع
دوائر المؤسسة وينظمون هذه البيانات واألدلة
الداعمة وفقًا للمعايير الفرعية وتعيينها برقم
مرجعي واضح .ثم يُعد فريق مسودة طلب الترشيح
للجائزة وبعدها يتم تنقيح واعتماد وتقديم نسخة
طلب الترشيح النهائي للجائزة قبل الموعد النهائي.
Award submission team members
collect data and documented
evidences across the
organization and organize data
and supporting evidences as per
sub-criteria with clear
reference number. The award
submission team then draft,
refine, approve and submit the
award submission document before
deadline.

سQ 34/34
هل هناك أي شرط مسبق لالستعداد
والتحضير للجائزة بنجاح؟
Is there any prerequisite
for successful award
?preparation

الحصول على التزام القيادة والدعم
اإلدارة ،ثم تشكيل فريق متعدد الوظائف
للتحضير وتقديم طلب الترشيح للجائزة
بعد أن يقوم بدارسة إطار الجائزة
والمعايير والمتطلبات بعناية.

سQ 33/33
كم من الوقت يستغرق التحضير واالستعداد
لتقديم طلب الترشيح لجائزة تقدير؟
How much time does it take
to prepare for Taqdeer Award
?submission
يعتمد ذلك على استعداد الشركة وتوافر
البيانات .يبدأ المشاركون السابقون عادةً
بإعداد طلب الترشيح للجائزة قبل  60يو ًما
من الموعد النهائي لتقديم طلب الترشيح
للجائزة.
It will depend on the
company's readiness and data
availability. Past
participants usually start
their award preparation 60
days prior to the submission
deadline.

Obtain leadership
commitment and management
support, then form crossfunctional award
submission team and study
award framework, criteria
and requirements
carefully.
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Q 37/37س

Q 38/38س

Q 39/39س

هل نحن بحاجة لتسليط الضوء على جهودنا
؟19-خالل جائحة كوفيد

بما أن نتائج أدائنا في العام الحالي ونتائج
 ما هي النتائج،العمال لم يتم اإلنتهاء منها بعد
التي يمكننا تقديمها؟

 هل،شاركت الشركة في دورة جائزة تقدير السابقة
من الممكن للشركة أن تحقيق تصنيفات مختلف من
النجوم في مشاركتها في دورة الجائزة الحالية؟

Do we need to highlight our
efforts during Covid-19
pandemic?
 في بنود المعايير الفرعية ذات الصلة.. نعم
يرجى تسليط الضوء على جهود الشركة
وإنجازاتها في كيفية تعاملها مع جائحة
، مثل السياسات وتحديث النظام،19- كوفيد
، والفحوصات، والوقاية،والتوعية
 وما..  وإجراءات العالج، والحجر،والمتابعة
)إلى ذلك

As our current year
performance and labour
results has not been
reported yet, which results
shall
submit?
ومتى يتمweاألداء
يعتمد على دورة إعداد تقارير
 يمكنكم تقديم نتائج العمال واألداء ذات،إعدادها
الصلة وأحدث هذه النتائج حتى الربع الثاني
 وعلى مدى السنوات الثالث2020 من عام
.السابقة

Depends on your performance
Yes. In relevant subreporting cycle and
criteria elements please
frequency, you can submit the
highlight your company's
relevant and latest Labour
efforts and achievements in
coping with Covid-19
and performance Results upto
pandemic (e.g. policies &
2nd quarter of 2020 for the
system update, awareness,
past 3 years.
prevention, testing,
tracking, isolation and
Copyright©
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actions
etc.)

The company participated in past
Taqdeer Award, is it possible to
achieve different star ratings in
the current award cycle?
 تستند نتائج تقييم الجائزة إلى الوثائق المقدمة.. نعم
في الدورة الحالية للجائزة وكذلك يعتمد على األدلة
 قد ال تكون النتائج، ولذلك.ونتائج الزيارات الموقعية
والدرجات هي ذاتها في دورة الجائزة السابقة مماثلة
.لها في الدورة الحالية
Yes. The award assessment scores
and findings are based on the
company current submission
documents, evidences, and site
visits performance. Therefore,
past award performance may not
automatically guarantee similar
socres in the current cycle.

Q 40/40س
إذا كانت الشركة ال تتفق مع بعض نتائج تقرير
 هل يمكن للشركة الطعن في،التغذية الراجعة
النتائج النهائية؟
If the company disagrees with
some of the feedback report
findings, can the company
challenge the final scores?
يهدف تقرير التغذية الراجعة في المقام األول إلى
 وقد بذلت كل الجهود الممكنة لضمان،التحسين المستمر
أن تستند التغذية الراجعة إلى أدلة موضوعية وتوافق
 ولن يتم تغيير،آراء فريق التقييم المستقلة والحيادية
 وكما أن مكتب إدارة الجائزة سيكون سعيد،الدرجات
لتلقي مالحظاتكم بغرض تحسين دورة الجائزة في
.المستقبل

The feedback report is aimed
primarily at continuous
improvement. Every effort has been
made to ensure the feedback is
based on objective evidences and
independent assessment team’s
consensus. The socre will not be
changed. The award office will be
more than happy to receive company
specific feedback for future award
cycle improvements.
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العنوانرللتواصل
Contact

مكتوم بن محمد
Maktoum@taqdeeraward.ae
0521000011 :الواتسآب
Maktoum bin hammad
Maktoum@taqdeeraward.ae
Whatsapp: 0521000011

أنيس سبيل موتوت
Anis@taqdeeraward.ae
0559978585 :الواتسآب
Anis sebil Mutoot
Anis@taqdeeraward.ae
Whatsapp: 0559978585

مكتب جائزة تقدير
+971 4 7075005 :هاتف
 دبي – اإلمارات العربية المتحدة117444 : ص ب
البريد والموقع اإللكتروني
administration@taqdeeraward.ae
www.taqdeeraward.ae
Taqdeer Award Office
Tel: +971 4 7075005
P.O. Box: 117444 Dubai, United Arab Emirates
administration@taqdeeraward.ae
www.taqdeeraward.ae
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