
 دائــرة التنمية االقتصاديـــة . عجمان

 جائزة التميز للمنشآت االقتصادية





الشيخ/ أحمد بن حميد النعيمي
رئيس دائرة التنمية االقتصادية - عجمان 

إن من أهم أولوياتنــــــا خلق بيئة اقتصادية خصبة 
بالمشاريع المتميزة والمبتكرة في إمــــارة عجمان



سعادة/ عبداهللا أحمد الحمراني 
مدير عام  دائرة التنمية االقتصادية - عجمان 

التنافس في جودة الخدمات في المنشآت االقتصادية 
هو هدفنـــــــا في تحقيـــق جـــــودة الحيـــــــاة



 The Best جائزة

 The Best أهداف جائزة

 The Best فئات جائزة

فئة أفضل منشأة تجارية صديقة للمستهلك

فئة أفضل منشأة صغيرة ومتوسطة ( منتسبي تعزيز وريادة)

فئة أفضل منشأة صناعية ذكية

المعاييــــــــر

آلية التقييم

فوائد المشاركة 

طريقة المشاركة

السريـــــــة



1

المنشآت  مستوى  لقياس  تخصيصها  تم  جائزة  هي   The Best جائزة 
واالرتقاء  جودتها  رفع  بهدف  عجمان  إمارة  في  المرخصة  االقتصادية 
بالخدمات المقدمة مما يعزز ثقة المتعاملين والمستهليكن و يساهم في 
رفع تنافسية اإلمارة وذلك من خالل تبني معايير محكمة ليتم تقييم هذه 

المنشآت بمنتهى الشفافية، كما أن الجائزة تشمل ثالث فئات رئيسية:

لتشكل  المتميزة  المنشآت  عن  اإلعالن  يتم  التقييم  عملية  تتم  أن  وبعد 
نموذجـــًا يحتذى به لبقية المنشآت االقتصادية في اإلمـــارة.

فئة أفضل منشأة تجارية 
صديقة للمستهلك

فئة أفضل منشأة صناعية 
ذكيــــــــة

فئة أفضل منشأة صغيرة ومتوسطة 
(منتسبي تعزيز وريادة)



2

خـلـق بيئـــة تنــافســية بـيـــن 
المنشـآت االقتصاديـــة فـــي 
إمارة عجمان و روح المنافسة 
بـــيـــن أصــحـاب الـمـنـــشــأة 
ودفعهم لتطــويــــر وتميــيز 

مشــاريعـهم التجـاريـــــة .

تطويـــــر جـودة الخدمــــات 
المقـــدمـــة من المنــــشآت 

االقتــــصاديــــــة.

الترويـــج لـقطـاع األعـمــال فـــي 
إمــــــارة عـجـمــان. 

توطيد العالقة وكسب ثقــة 
المـتعامليـــن مــن أصـــحــاب 
المنشـــآت االقتـصادية إلمارة 

عجــمـــان .

جــذب وتشجيــع االستثــمار فـي 
إمـــــارة عـجمــان.  

زيــــادة وعــي أصحـــاب المنشآت 
بالقوانين واالشتــــراطات ولوائــح 

االمارة وتشجيعهم بااللتـزام بها. 



The Best  القطاعات الرئيسية لجائزة

 The Best فئات جائزة

التجزئةالصناعات الخدمــــات

المالـــي

السياحة

المهنيالتجـــارةاللوجستي

فئة أفضل منشأة تجارية 
صديقة للمستهلك

فئة أفضل منشأة صناعية 
ذكيــــــــة

فئة أفضل منشأة صغيرة ومتوسطة 
(منتسبي تعزيز وريادة)

3



فئة أفضل منشأة تجارية 
صديقة للمستهلك

فئة أفضل منشأة تجارية 
صديقة للمستهلك



•   التزام المنشأة 
بتجديد  الدائـــــم 
ضمن  الترخيــــص 

الوقت المحدد.

شروط المشاركة:-

نسبـــــة  تزيـــــد  أال   •
الشكاوى الواردة من 
المستهلكيـــــن عــن 
إجمـالــــــي  مــن   %1

المبيعـــــات .

وجــــود  عــــدم   •
مخالفات  أو  شكاوى 
بالـغـــــش  خـاصــــــة 
التجـــــاري أو البضائع 

المقلــــدة .

التركيز على المتعاملين في استراتيجية المؤسسة التجارية

إشراك المتعاملين و األخذ بآرائهم في عملية صنع القرار 

توفر سياسات لضمان حقوق العمالء 

عملية واضحة في تحديد أسعار المنتجات و الخدمات 

توفر الفتة إعالنية مطابقة باالسم التجاري وفقًا 
للمواصفات والقياسات المقررة لدى الدائرة

 لدى المنشأه مبادرات تدعــــم جــودة الحيــاة

تهتم المنشأة بالمعايير البيئية ومعايير التنمية المستدامة

محور االستراتيجية

25 ٪اإلجمـــــــالي

٪ 5

٪ 3

٪ 5

٪ 5

٪ 3

٪ 2

٪ 2

1

2

3

4

5

6

7

الوزن الكلي
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٢٥٪

يتحدث موظف المبيعات بوضوح عن مواصفات المنتج أو الخدمة و 
القيود ما قبل و بعد البيع

يقوم موظف المبيعات بتوضيح الشروط بدقة 

تتواصل المنشأة مع المتعاملين باللغتين العربية و اإلنجليزية 

لدى المؤسسة قنوات التواصل و االتصال مع المستهلكين  و آلية 
الحل الفوري للشكاوي و االقتراحات

تلتزم المنشأة بالحصول على التصاريح الالزمة اثناء اجراء عملية 
التنزيالت و السحوبات والعروض وفقًا للقوانين و اللوائح المعمول بها 

تقوم المنشأة بالتعاون مع الدائرة وتسهيل مهام عمل مفتشي 
الدائرة 

تلتزم المنشأة بتنفيذ الحمالت الترويجية أو السحوبات وفقًا للوائح و 
القوانين الصادرة و في وقتها المحدد

محور التواصـــــــــل

25 ٪اإلجمـــــــالي

٪ 2.5

٪ 2.5

٪ 3

٪ 5

٪ 5

٪ 2

٪ 5

1

2

3

4

5

6

7

الوزن الكلي
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لدى المنشأة موظفين مختصين للعناية بالمتعاملين والتعامل 
مع شكاويهم 

تتماشى المنشأة مع القوانين و اللوائح فيما يتعلق بقانون مزاولة 
األنشطة االقتصادية باإلمارة 

توجد ممارسات ضمان جودة للسلع و المنتجات ما بعد البيع 

تلتزم المنشأة بتطبيق سياسة االستبدال و االسترجاع وفقًا لالئحة 
التنفيذية لحماية المستهلك

تلتزم المنشأة بوضع األسعار على المنتجات و البضائع و مطابقتها 
عند الدفع

تلتزم المنشأة بإصدار نشرات توعوية للمستهلكين

تهتم المنشأة بـأصحـــاب الهـــمم 

محور رعاية المتعاملين

25 ٪اإلجمـــــــالي

٪ 5

٪ 5

٪ 5

٪ 5

٪ 3

٪ 1

٪ 1

1

2

3

4

5

6

7

الوزن الكلي
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تقوم المنشأة بتدريب موظفي خدمة المتعاملين 

هل تقوم المنشأة بإصالح السلع و المنتجات حتى لو كان 
المستهلك ال يحق له لزيادة والءه  

لدى المنشأة نظام مكافآت و خصومات للمستهلكين

مشاركات المنشأة في المبادرات المجتمعية 

توفر خطة إلدارة األزمات و الطوارئ 

محور التطويــــــر

25 ٪اإلجمـــــــالي

٪ 5

٪ 5

٪ 5

٪ 5

٪ 5

1

2

3

4

5

الوزن الكلي

8



فئة أفضل 
منشأة صغيرة ومتوسطة 

(منتسبي تعزيز وريادة) 

فئة أفضل 
منشأة صغيرة ومتوسطة 

(منتسبي تعزيز وريادة) 



•   تشجيع المنتسبين ببرنامج ريادة وبرنامج تعزيز لاللتزام بالقوانين واالشتراطات .

•   خلق روح المنافسة بين أصحاب المشاريع ودفعهم لتطوير وتمييز مشاريعهم .

أهداف الجائزة :-

وجــود  عــــدم     •
ت  ا خـــــــــر لمتـــــأ ا
المتعلقة   بالتجديد

شروط المشاركة:-

وجــــــود  عــــدم   •
المتعلقة  المتأخـرات 

بالمخالفـــات

10



االلتزام بكافة القرارات والتشريعات 
السارية في االمارة

البنــــد

15 1

االلتـــزام بالقوانيــن المـــحلية 
واالتحادية المنظمة لـــعملية 
ممارسة األنشطة االقتصادي 

(بشكل جزئي)

االلتـــزام بالقوانيــن المـــحلية 
واالتحادية المنظمة لـــعملية 
ممارسة األنشطة االقتصادية 

(بشكل كلي)

7

الوزن الفرعيالوزن الكليالبنــــد الفرعي

درجة

8
درجة

االستجابة والتعاون مع فريق العمل 
في الدائرة (إذا تطلب األمر)

2
16

التجاوب من خالل الرد على 
االستبيانات

التجاوب من خالل الرد على 
المكالمات الهاتفية

التعاون التام في حال طلب 
معلومات متعلقة برأس المال

 التعاون التام في حال طلب 
معلومات متعلقة بأرباح المشروع

4
درجة

4
درجة

4
درجة

4
درجة

االستفادة من التسهيالت والمزايا 
المقدمة من البرامج

3

التسجيل في األنظمة الخاصة 
ERP بالموردين

الحرص على االستفادة من جميع 
التسهيالت الحكومية

4
درجة

4
درجة

8

11

منتسبي تعزيـــــز



5تقييد العالمة التجارية 4

تقييد العالمة التجارية من خالل 
موقع دائرة التنمية االقتصادية.

المشاركة في الدورات التوعوية 
بضرورة حماية الحقوق الملكية 

الفكرية

3
درجة

2
درجة

محدودية شكاوي حماية 
المستهلك و تعدي على حقوق 

الملكية الفكرية

5
6

قلة شكاوي حماية المستهلك و 
تعدي على حقوق الملكي الفكرية 

أن ال تتجاوز عدد الشكاوى (2)

قلة الشكاوى من قبل المتعاملين 
أن ال تتجاوز عدد الشكاوى (2)

3
درجة

3
درجة

بيع المنتجات في منافذ البيع 
وتصدير المنتجات للخارج

6

البيع عبر مواقع التواصل 
االجتماعي

البيع عبر قنوات البيع المتعاقدة 
مع دائرة التنمية االقتصادية 

(مثال: منصة اكشاك، نون الخ ....)

3
درجة

3
درجة

6

الحرص على المشاركة في 
الفعاليات والمعارض والورش 

التدريبية

7

المشاركة ضمن الفعاليات 
والمعارض الداخلية التي تنظمها 

الدائرة

المشاركة ضمن الفعاليات 
والمعارض الخارجية

االلتزام في حضور الورش 
التدريبية بشكل منتظم

3
درجة

3
درجة

3
درجة

9

12



3 السجل الضريبي التسجيل في السجل الضريبي 8
بعد استيفاء شروط هيئة الضرائب

3
درجة

وجود أفرع للمنشاة 96

وجود أكثر من فرع في االمارة

وجود أكثر من فرع خارج االمارة

وجود أفرع حق االمتياز أو فتح
فرع حق امتياز في االمارة

1
درجة

2
درجة

3
درجة

المشاركة في المبادرات المجتمعية 10

المشاركة في المبادرات 
المجتمعية المختلفة

 عدد (1) مبادرة مجتمعية

المشاركة في المبادرات 
المجتمعية المختلفة 

عدد أكثر من (1) مبادرة مجتمعية

2
درجة

3
درجة

5

حاصل على شهادات المواصفات 
الدولية

11

الحصول المنشاة على عدد (1) 
شهادة مطابقة المواصفات 

الدولية

الحصول المنشاة على عدد (2) 
شهادة مطابقة المواصفات 

الدولية

حصول المنشأة على عدد اي 
شهادة مطابقة المواصفات 

الدولية تخصصية ضمن نشاط 
المنشاة

2
درجة

3
درجة

4
درجة

9

13



10 خلق فرص عمل 12

مساهمة المنشاة في توفير عدد 
(1) من فرص العمل

مساهمة المنشاة في توفير عدد 
(2) من فرص العمل

مساهمة المنشاة في توفير أكثر 
من عدد (3) من فرص العمل

االهتمام بالمرافق لتسهيل 
الخدمة ألصحاب الهمم / توفير 

امتيازات خاصة لهم

2
درجة

3
درجة

5
درجة

100 ٪اإلجمـــــــالي

14

تهتم المنشأة بـأصحـاب الهمم  132
درجة

2
درجة



االلتزام بكافة القرارات والتشريعات 
السارية في االمارة

البنــــد

22 1

االلتـــزام بالقوانيــن المـــحلية 
واالتحادية المنظمة لـــعملية 
ممارسة األنشطة االقتصادي 

(بشكل جزئي)

االلتـــزام بالقوانيــن المـــحلية 
واالتحادية المنظمة لـــعملية 
ممارسة األنشطة االقتصادية 

(بشكل كلي)

10

الوزن الفرعيالوزن الكليالبنــــد الفرعي

درجة

12
درجة

االستجابة والتعاون مع فريق العمل 
في الدائرة (إذا تطلب األمر)

2
25

التجاوب من خالل الرد على 
االستبيانات

التجاوب من خالل الرد على 
المكالمات الهاتفية

التعاون التام في حال طلب 
معلومات متعلقة برأس المال

 التعاون التام في حال طلب 
معلومات متعلقة بأرباح المشروع

5
درجة

5
درجة

5
درجة

5
درجة

االستفادة من التسهيالت والمزايا 
المقدمة من البرامج

3

التسجيل في األنظمة الخاصة 
ERP بالموردين

الحرص على االستفادة من جميع 
التسهيالت الحكومية

5
درجة

5
درجة

10

15

منتسبي ريـــــادة 



13تقييد العالمة التجارية 4

تقييد العالمة التجارية من خالل 
موقع دائرة التنمية االقتصادية.

المشاركة في الدورات التوعوية 
بضرورة حماية الحقوق الملكية 

الفكرية

7
درجة

6
درجة

محدودية شكاوي حماية 
المستهلك و تعدي على حقوق 

الملكية الفكرية

5
10

قلة شكاوي حماية المستهلك و 
تعدي على حقوق الملكي الفكرية 

أن ال تتجاوز عدد الشكاوى (2)

قلة الشكاوى من قبل المتعاملين 
أن ال تتجاوز عدد الشكاوى (2)

5
درجة

5
درجة

بيع المنتجات في منافذ البيع 
وتصدير المنتجات للخارج

6

البيع عبر مواقع التواصل 
االجتماعي

البيع عبر قنوات البيع المتعاقدة 
مع دائرة التنمية االقتصادية 

(مثال: منصة اكشاك، نون الخ ....)

5
درجة

5
درجة

10

الحرص على المشاركة في 
الفعاليات والمعارض 

7

المشاركة ضمن الفعاليات 
والمعارض الداخلية

المشاركة ضمن الفعاليات 
والمعارض الخارجية

5
درجة

5
درجة

10

100 ٪اإلجمـــــــالي

16



فئة أفضل 
منشأة صناعية ذكية

فئة أفضل 
منشأة صناعية ذكية



شروط المشاركة:-

•   أن يكون المصنع 
قائمــــًا فـــي إمـــارة 
عجمان منــذ فترة ال 
ثــــــــالث  تقــل عـــن 

سنـــــــوات.

أي  توجــــــــد  أال   •
بيئـــــــية  مخــــالفات 
وطنيـة على المصنع 
خالل فتـــــرة الثـــالث 
سنـــــــوات الســـابقة 

للتقـــدم للجائــــزة. 

أي  هناك  تكون  أال   •
قانونـــــية  مخالفات 
محلًيا/وطنيــــــًا على 
المصنـــــع من قبـــل 
الحكومية  الدوائــــــر 
خالل فتــــــرة الثــالث 
السابقة  سنـــــــــوات 

للتقدم بالجائزة. 

منــــتج  يكــــون  أن   •
المصنـــــع مطابــــًقا 
للمواصـفات الوطنية 
المعتمدة.  الدولية  أو 
خالل فتــــــرة الثــالث 
الســـابقة  سنــــــوات 

للتقــدم بالجائــــزة. 
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تطبيق التكنولوجيا لرصد العمليات 
والتحكم فيها وتنفيذها

البنــــد

1

كيف يتم تنفيذ عمليات اإلنتاج داخل المنشأة 
(هل عمليات المنشأة مؤتمتة)؟

هل يمكن تعديل األنظمة المعتمدة على 
الحاسوب وإعادة تكوينها بسهولة عند 

الحاجة؟

هل المعدات واآلالت واألنظمة القائمة على 
الحاسوب قادرة على إخطار المشغلين 

باالنحرافات وتقديم معلومات عن األسباب 
المحتملة؟

هل يوجد إطار أمني داعم ومرن لحماية 
شبكة المعدات واآلالت واألنظمة القائمة 

على الحاسوب من الوصول غير المرغوب فيه 
و/أو التعطيل؟

15

الوزن الفرعيالســـــــؤال

درجة

5
درجة

5
درجة

10
درجة

35 ٪اإلجمـــــــالي

االستراتيجية والحوكمة 2

ما هي آلية اتخاذ القرارات داخل المنشأة؟

كيف تتم مراجعة أداء المنشأة؟

هل يوجد تعاون واتصال بين الفرق أم تعمل 
في صوامع منعزلة؟

هل توجد خطة عمل وأهداف طويلة المدى 
متضمنه تحديد األولويات بالمصنع؟

10
درجة

10
درجة

5
درجة

5
درجة

30 ٪اإلجمـــــــالي 19



تنمية مهارات ورفع كفاءة 
العاملين

البنــــد

3

هل يوجد برنامج تدريبي لتأهيل القوى 
العاملة؟

هل منهج البرنامج التدريبي مدمج مع 
األهداف المؤسسية ومسارات التطور 

الوظيفي داخل المنشأة؟

ما هي المنهجيات المتبعة في تحفيز 
إنتاجية وأداء العاملين؟

10

الوزن الفرعيالســـــــؤال

درجة

5
درجة

10
درجة

25 ٪اإلجمـــــــالي

دورة حياة المنتج المتكاملة

(أي تكامل األشخاص والعمليات 
واألنظمة على طول دورة حياة المنتج 

بأكملها، وتشمل مراحل التصميم 
والتطوير والهندسة واإلنتاج واستخدام 

العمالء والخدمة والتخلص)

4
كيف ُتدار عمليات دورة حياة المنتج داخل 

المنشأة؟

هل ترتبط األدوات واألنظمة الرقمية التي تدير 
عمليات دورة حياة المنتج بشكل رسمي مع 

بعضها البعض؟

5
درجة

5
درجة

10 ٪اإلجمـــــــالي
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03 0105

04 0206
التسجيـــــــل وإرفــــــاق

المستندات المطلوبــة 
عبر الموقع اإللكتروني

يتم فرز المنشآت المؤهلة 
بناء على تطابق الشــــروط

االعالن عن جــــــدول 
الورش لشرح معايير 

الجائــــــزة 

التقييم النهائي 
من اللجنــــــة 

االعــــالن عن المنشأة 
الفائزة والتكريم في 

الحفل النهائي 

يقوم فريــــــــق التقييم 
بزيارة المنشآت المؤهلة
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•   الفائزيــن فـي الجائـــزة يلعبون دوراً قياديـــًا فــي مشاركة أفضــل 
الممارســات في مجتمع األعمال.

أقصى  يوفرون  والذين  العالية  المؤهالت  واستيعاب ذوي  احتواء     •
فرص النمو الممكنة للمؤسسة.

.The Best التعرف وتطبيق معايير وأطر جائزة   •

•   حصول المنشآت على تقارير التقييم القيمة المعدة من قبل فريق 
ذو كفاءات وخبـــرة، والذي سوف يشير إلى فرص التحسين الهادفة 

لزيادة تطوير مواردها البشرية.

•   الــحـصـــول على التـــقديــــر والفــــخر المرتبــــط بالفـــوز بالجائـــزة،
من دائرة التنمية االقتصاديـــــة.

•   االستفادة من تغطية إعالمية واسعة تعطى للفائزين ولشعارهم 
وغيرها من المعلومات التي تنشر على الموقع االلكتروني والقنوات 

االعالمية للجائزة.

•   إعطاء الحق للفائزين باستخدام شعار الجائزة.
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تعبئة استمارة التسجيل المبدئي 
و ارفــــــاق المستندات المطلوبــة
على الموقع اإللكتروني للدائـــرة.

www.ajmanded.ae
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جميع  سرية  على  الحفاظ  سيتم 
من  تقدم  التي  والوثائق  المعلومات 
يتم  ولن  المشاركة،  المنشآت  قبل 
أي  أو االطالع عليها من قبل  عرضها 
مباشرة  معنية  غير  جهة  أو  فرد 
.The Best بالعمليات الخاصة بجائـــزة
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لمزيد من المعلومات
www.ajmanded.ae


