جائزة الشارقة ألفضل منشأة مطابقة للمعايير األمنية

عن الجائزة

تم إطالق "جائزة الشارقة ألفضل منشأة مطابقة للمعايير األمنية" كفئة مستحدثة ضمن فئات جائزة الشارقة للتميز
خالل "ملتقى اإلستدامة اإلقتصادية" المنعقد بتاريخ  25فبراير  2020للمعايير األمنية" بالشراكة مع القيادة العامة
لشرطة الشارقة ،لتعنى هذه الفئة بتطبيق معايير السالمة األمنية في إمارة الشارقة .خصصت هذه الجائزة للمنشآت
الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتاح االشتراك فيها لجميع المنشآت العاملة في كافة القطاعات االقتصادية
بإمارة الشارقة ،حيث تستهدف تحفيز المنشآت اإلقتصادية على اإللتزام بتطبيق اإلشتراطات والمعايير األمنية لما لها
من أثر مهم في عملية الحفاظ على استدامة األنشطة االقتصادية وتعزيز الثقة والعالقة بين الهيئات الحكومية
والمنشآت اإلقتصادية.

المعايير :



المعيار األول :محور األمن والسالمة – مجموع الدرجات %60

1أ  -تطبيق معايير وإجراءات تعزز المراقبة األمنية وتأمين المنشأة  :%30تقوم المنشأة المتميزة بتبني نظام
يضمن المحافظة على أمن المنشأة ،على سبيل المثال منظومة المراقبة الرقمية ،وخطة تأمين المبنى ،الحراسة ،أو
دعم الجهات المعنية في توفير بيانات تساهم تعزيز األمن وضمان كفاءة النظام.
1ب  -التطبيق وااللتزام بأنظمة واشتراطات الحماية والسالمة المدنية وتبني ممارسات ريادية في المجال :%15
تقوم المنشأة المتميزة بتطبيق بمتطلبات أنظمة السالمة والحماية المدنية ،بما يضمن حفظ األرواح والممتلكات
وضمان استمرارية تطبيقها وفق المعايير المحلية والدولية على سبيل المثال ،مستشعرات األدخنة والحريق ،أنظمة
مكافحة الحريق ،واشتراطات الصحة والسالمة المهنية.
1ج  -االلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون اإلقامة بالدولة  : %10تلتزم المنشأة المتميزة
بتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات المنظمة لشؤون اإلقامة للعاملين بالمنشأة ،على سبيل المثال ،تجديد
اإلقامات في وقتها ،عدم تشغيل العاملين من مخالفي قانون اإلقامة .
1د  -االلتزام بتطبيق معايير المنظمة للعالقة بين أصحاب العمل والعاملين  : %5تلتزم المنشأة المتميزة بتطبيق
القوانين المنظمة للعمل بما يضمن حماية أصحاب المصلحة وحقوق الطرفين ،بما يساهم بشكل إيجابي في تعزيز
جودة حياة األعمال ،على سبيل المثال ،االلتزام بنظام حماية األجور ،عقود العمل ،ساعات العمل ،والممارسات
الريادية في هذا المجال.

المعيار الثاني :محور االستدامة االقتصادية – مجموع الدرجات %30
2أ  -وجود نموذج عمل ريادي للمنشأة يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة  :%8ضمان وجود نموذج عمل استثماري
ابتكاري مبني على خطة ريادية للنمو االقتصادي والتوسع المستقبلي وتحقيق قيمة سوقية متميزة.
2ب  -تطبيق أنظمة الحوكمة المؤسسية لتحقيق االستدامة االقتصادية  :%8القدرة على تطبيق معايير الحوكمة
المؤسسية بما يضمن تحقيق االستدامة االقتصادية وااللتزام باللوائح المنظمة للعمل االقتصادي ،على سبيل المثال:
مواصفات الحوكمة ،سياسات تنظيم العمل ،أنظمة التدقيق المالي الداخلية والخارجية.
2ج  -دور المنشأة في تحقيق قيمة تنافسية ريادية في الدولة  :%7تقديم وتطوير خدمات ومنتجات ذات قيمة
مضافة وجودة عالية للمتعاملين بما يضمن تحقيق قيمة سوقية عالمية.
2د  -دور المنشأة في دعم التنمية االقتصادية في الدولة  :%7تقوم المنشأة المتميزة بقياس أثر استثماراتها في
تعزيز الناتج المحلي والسعي في تطويره من خالل مستهدفات ريادية طموحة ،على سبيل المثال :تأسيس منشأة
صناعية أو تجارية في الدولة وتطويرها لدخول السوق اإلقليمي والعالمي.


المعيار الثالث  :محور المسؤولية المجتمعية – مجموع الدرجات %10

3أ  -دور المنشأة في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية  :%3مساهمة المنشأة في التنمية لمجتمعية من خالل
تقديم مساهمات نقدية أو عينية أي خدمات أو سلع لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية واالجتماعية واالقتصادية
والبيئية وغيرها في الدولة على سبيل المثال :الحصول على عالمة المسؤولية المجتمعية من وزارة االقتصاد،
التطوع.
3ب  -دور المنشأة في دعم منظومة العمل األمني  :%4تقدم المنشأة مساهمات إيجابية في دعم المنظومة األمنية
من خالل مبادرات وأنشطة تعزز مفهوم األمن ومن أمثلة ذلك :تقديم حلول ابتكارية لتحديات أمنية والمساهمة في
تحقيقها.
3ج  -اسهامات المنشأة في الحفاظ على البيئة  :%3وجود ممارسات بيئية ريادية تطبقها المؤسسة للمحافظة على
البيئة ،مثل الممارسات اإليجابية للتخلص من الزيوت ،تقليل استخدام الورق ،تعامل مع موردين موثوقين بيئياً. ،

كيفية اإلشتراك:


الدخول الى الموقع اإللكتروني www.shjseen.org



تعبئة طلب التسجيل وإضافة بيانات المنشأة



تأكيد تسليم الطلب على الرابط المخصص في الموقع اإللكتروني

الشروط واالحكام:
على المنشأة التي ترغب في الترشح للجائزة استيفاء الشروط التالية:



ممارسة نشاطها اإلقتصادي في امارة الشارقة



لديها رخصة سارية المفعول وأن تكون عضوا ً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أو تملك رخصة سارية
المفعول من أي هيئة منطقة حرة في الشارقة.



مضى أكثر من ثالث سنوات على بداية عملها



تتمتع بوضع مالي وقانوني سليم



تلتزم بمواعيد الجائزة النهائية



ال تتقدم للمشاركة مرة أخرى في نفس فئة الجائزة إذا كانت من الفائزين فيها إال بعد مرور دورتين من تاريخ
حفل التكريم



تقدم شرح مفصل وواضح عن مدى تطور وتحسن أعمالها ونتائجها منذ دورة الفوز " .يطبق فقط على المنشآت
الفائزة سابقاُ"



قرار مجلس األمناء في اختيار المنشآت الفائزة يعتبر نهائيا ً



سيخضع الفائز لتغطية إعالمية واسعة بعد حفل الجائزة



يسمح للفائز استخدام شعار الجائزة لمدة أقصاها ثالث سنوات من استالم الجائزة .سيؤدي اساءة استخدام شعار
الجائزة تحت أي ظرف إلى فقدان أهلية الفائز



توفير كافة المعلومات ،والملفات والوثائق التي من الممكن أن يحتاجها الفريق المقيم خالل عملية التقييم
والزيارة الميدانية



من حق الفريق المقيم طلب توثيق كافة المعلومات المذكورة في ملف التقديم الخاص بالمنشأة (مثل أدلة،
كشوفات ،وإثباتات).

الوثائق المطلوبة
على المنشأة التي ترغب في الترشح للجائزة تقديم ما يلي:



نموذج طلب التسجيل



نسخة سارية عن رخصة مزاولة التشاط اإلقتصادي



نسخة سارية عن عضوية انتساب المنشأة



الهيكل التنظيمي للمنشأة



نبذة عن المنشأة



ملف التقديم



ملخص عن اإلنجازات والنشاطات (مع إرفاق نسخ عن الوثائق المتعلقة)



ملخص الخطط المستقبلية والتحسينات اإلضافية (مع إرفاق نسخ عن الوثائق المتعلقة)

المعايير الشكلية:


االلتزام بالنموذج والهامش المرسل



عدد صفحات وثيقة تقديم الطلب 35 :صفحة كحد أقصى



االلتزام بترقيم العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية



اللغات :العربية /اإلنجليزية



حجم الخط12 :



نوع الخط( :آلاير /تايمز نيو رومان)



ال تحسب مقسمات الصفحة من عدد الصفحات الكلي



صفحة مقدمة



المعايير للجداول والرسوم البيانية



ترقيم الوثائق المرفقة

