ABU DHABI PORTS
LAUNCHES HSE AWARD

As part of Abu Dhabi Ports’ efforts to reinforce a culture of safety practices in workplace, we are pleased
to announce the launch of a Health, Safety and Environment (HSE) award.
Aimed at recognising the contributions of individuals, government and private entities for their role in
improving Abu Dhabi Ports’ overall HSE performance, the award seeks to promote a competitive spirit among
Abu Dhabi Ports’ employees as well as clients in adopting the highest HSE practices in various facilities.
The award is based on specific criteria; a set of key indicators and standards followed by Abu Dhabi Ports
to measure and monitor performance improvement. Winners will be selected by a committee that will
evaluate individual efforts and entities against various HSE parameters.
By launching this award, we seek to ensure the involvement of all parties in achieving safety, continuity of
growth and development of operations.
The categories of HSE Awards Scheme includes Individual
Awards, Department Awards, Individual outstanding HSE
performance observed during Management Walkabout
and “Employee of the Month” awards in recognition of
the significant role they play in elevating performance
and maintaining the integrity of operations and services
provided by Abu Dhabi Ports.
Abu Dhabi Ports will also honour Government entities that
actively engage and employ HSE standards by fostering Abu
Dhabi Ports’ HSE initiatives.
Annual gala will be held to honour the outstanding HSE
performance for all categories. Winners and awardees will
receive certificates of appreciation, monetary awards and
honorary plaques.

موانئ أبوظبي تطلق جوائز
الصحة والسالمة والبيئة

ً
تماشيا مع أعلى المعايير والمتطلبات
في خطوة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز معايير الصحة والسالمة والبيئة
العالمية ،أعلنت موانئ أبوظبي عن اطالق جائزة الصحة والسالمة والبيئة.
وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم المساهمات المتميزة من جانب األفراد والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع
ً
أيضا إلى الترويج لروح
الخاص لدورهم في تعزيز معايير الصحة والسالمة والبيئة في موانئ أبوظبي .وتهدف الجائزة
التنافس بين مواظفي موانئ أبوظبي والعمالء عبر تبني أفضل ممارسات الصحة والسالمة والبيئة في مختلف
المرافق والخدمات التابعة للشركة.
وتعتمد الجائزة معايير محددة ،وهي مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تعتمدها موانئ أبوظبي لقياس ومراقبة
تحسين األداء .ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تعمل على تقييم جهود األفراد والمؤسسات من خالل معايير متنوعة
للصحة والسالمة والبيئة.
ومن خالل اطالق هذه الجوائز ،نضمن مشاركة كافة الجهات
في تحقيق السالمة ومواصلة النمو وتطوير العمليات.
وتتضمن فئات جوائز الصحة والسالمة والبيئة جوائز األفراد
وجوائز اإلدارات وأفضل أداء فردي في مجال الصحة والسالمة
ً
تثمينا لدورهم في تعزيز األداء
والبيئة من بينها موظف الشهر
والمساهمة في تمكين موانئ أبوظبي من تقديم عمليات
وخدمات منسقة.
وتحتفي موانئ أبوظبي بالمؤسسات الحكومية التي تشارك في
تفعيل وتنفيذ معايير الصحة والسالمة والبيئة وتعزيز مبادرات
موانئ أبوظبي في هذه المجاالت.
وسيقام حفل خاص لتكريم أفضل أداء في كافة مجاالت الصحة
والسالمة والبيئة حيث يتلقى الفائزون شهادات تقديرية وجوائز
وأوسمة.

