لتميز األعمال RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2019 - 2019
جوائز راكز
ّ
جائزة أسعد بيئة عمل HAPPIEST WORKPLACE ENVIRONMENT -

المقومات الهامة لدى أي مؤسسة .وحرصاً على
يمثّ ل رأس المال البشري أحد
ّ
يتعين على مختلف المؤسسات
تعزيز سعادة هذه الطاقات البشرية في العملّ ،
يمر بها الموظفون خالل العمل ،بل ويجب أن يمتد
النظر في التجربة التي ّ
تفكيرهم إلى أبعد من ذلك ليشمل القوى المحركة لهذه التجربة والمحددة
لمالمحها .وعلى هذا األساس ،تُ منح هذه الجائزة خصيصاً للشركات التي تقدم
لموظفيها شعوراً باالنتماء والرضاء.
اسم الشركة:
رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة:

Human capital is an important asset for any organisation. To improve their happiness
at work, organisations must look at the employees’ experience at work and more
broadly at the forces that define this experience. This award is for companies that
offers a sense of belonging and satisfaction to their workforce.

Company Name:
RAK DED Licence No.:

جهة االتصال:

Contact Person:

عنوان البريد اإللكتروني:

Email Address:

رقم الهاتف:

Telephone No.:

عدد الموظفين:

No. of Employees:

موقع الشركة اإللكتروني:

Company Website:

(مالحظةُ :يرجى إدخال العدد الحالي للموظفين الموجودين في موقع العمل ،بمن فيهم العاملون
بدوام كامل والعاملون المتعاقد معهم من الباطن)

 .1تعريف بالشركة ومنتجاتها  /خدماتها.
( 100كلمة)

 .2ما تعريفك للسعادة في العمل؟
( 100كلمة)

المتميزة التي تخلق بيئة عمل سعيدة وتعززها
 .3ما األنظمة والممارسات
ّ
داخل مؤسستك؟ ( 100كلمة)
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(Note: Enter the existing number of employees at the site including full time
)and subcontracted workers

1. Company profile and products/services.
)(100 words

?2. How do you define happiness at work
)(100 words

3. What are the unique systems and practices that promote happy work
)environment at your organisation (100 words

RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2019 - 2019 لتميز األعمال
جوائز راكز
ّ
HAPPIEST WORKPLACE ENVIRONMENT - جائزة أسعد بيئة عمل

4. How do measure happiness at work among employees? And please share
some of the results. (150 words)

 كيف يمكنك قياس السعادة في العمل بين الموظفين؟ ُيرجى ذكر.4
) كلمة150( .بعض النتائج

5. How do you benchmark your organisation against others with regards to
happiness at work? (100 words)

 كيف يمكنك تقييم مؤسستك من حيث مستوى السعادة في العمل.5
) كلمة100( مقارنة بغيرها من المؤسسات؟

6. Happy work environment will create happy employees. How did this impact your
relationships with customers? (100 words)

 ما. تؤدي بيئة العمل السعيدة إلى غرس روح السعادة لدى الموظفين.6
) كلمة100( األثر الذي تركه هذا المبدأ في عالقاتك مع عمالئك؟
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RAKEZ BUSINESS EXCELLENCE AWARDS 2019 - 2019 لتميز األعمال
جوائز راكز
ّ
HAPPIEST WORKPLACE ENVIRONMENT - جائزة أسعد بيئة عمل

7. Please describe the role of your top management and leaders in promoting happy
work environment, taking into consideration that 2019 is the Year of Tolerance.
(100 words)

 ُيرجى ذكر الدور الذي تؤديه اإلدارة العليا والقادة المسؤولون في.7
2019  على أساس أن عام،مؤسستك في خلق بيئة عمل سعيدة وتعزيزها
) كلمة100( .”هو “عام التسامح

التوقيع

Signature

Kindly note that all applicants shall be types in either English or Arabic
language, not handwritten. Please submit the completed and signed
application by email to ded.awards@economic.rak.ae.

 كمــا يجــب،ُيرجــى تقديــم جميــع الطلبــات إمــا باللغــة اإلنجليزيــة أو اللغــة العربيــة
 ُيرجــى تقديــم.أن تكــون اإلســتمارات مطبوعــة ال أن تكــون مكتوبــة بخــط اليــد
: الطلــب بعــد اســتكماله والتوقيــع عليــه إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي التالــي

.ded.awards@economic.rak.ae
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RAS AL KHAIMAH ECONOMIC ZONE BUSINESS EXCELLENCE AWARDS - لتميز األعمال
جوائز راكز
ّ
+971 7 204 4447

ded.awards@economic.rak.ae

