
كن متوافًقا، ابق يف سوق العمل 

خمس خطوات عملية 

للبقاء يف املقدمة

تتغري الطريقة التي تقوم بها رشكات الهندسة والبناء بتوظيف وإدارة العامل. الرشكات التي ال تتكيف مع 

هذا التغيري ستفشل أو تتخلف. إليك كيفية استفادة أعاملك من الفرص والتغلب عىل املنافسة.

منذ أن اخرتنا رشكات 

توظيف محرتفة، مل نواجه 

أي توقف عن العمل! تغيري 

واحد سهل واآلن ميكننا إنهاء 

املهمة يف الوقت املحدد

العائد االستفادة من الفرص  التخيل عن الطريقة القدمية

املوظفون املتحمسون يحققون املزيد ويبقون 

معك لفرتة أطول. قم بتعيني املزيد من 

املوظفني من داخل الدولة وتجنب تكاليف 

التوظيف الدولية.

اجمع آراء العامل بانتظام لفهم 

مخاوفهم وتطبيق طرق فعالة من 

حيث التكلفة للمحافظة عليهم.

تضعف كفالة صاحب العمل. سيتمكن املوظفون 

األجانب قريبًا من مغادرة رشكتك دون فقدان 

تأشرياتهم. 1
فريق عمل فعال، وتكاليف تدريب أقل، 

وسمعة ممتازة. يساعدك كّل هذا عىل التميز 

مع املقاولني الرئيسيني املوثوق بهم. وفر املال 

والوقت من خالل االمتثال املحكم.

تواصل مع رشكات التوظيف املحرتفة 

التي توفر عاماًل مؤهلني ومدربني 

يعرفون الوظيفة منذ اليوم األول.

املقاولون الرئيسيون قلقون بشأن سالسل التوريد 

الخاصة بهم - خاصة التوظيف. إن الدفع من أجل 

التوظيف يفيد أرباب العمل وأصبح معيار الصناعة. 2
تجنب الغرامات واملعارك القانونية مع العامل 

واملنظامت غري الحكومية والنقابات. بدالً من 

ذلك، دع املقاولني الرئيسيني يسعون وراءك 

للعمل. إبِن قوة عاملة أكرث فعالية وتحفيزًا 

وإنتاجية.

طور سلوك متوافق وأخالقي كقيمة 

مقرتحة لكسب األعامل.

الحكومات اصبحت أكرث رصامة. تتخذ الحكومات 

اجراءات أكرث رصامة تجاه انتهاكات العمل. يستهدف 

العامل، النقابات، واملنظامت غري الحكومية رشكات 

الهندسة والبناء. 
3

افعل الكثري بالقليل. الربمجيات سوف تنظّم 

إدارة املشاريع، والتكاليف، وإدارة القوى 

العاملة.

احصل عىل )غالًبا مجانًا!( التدريب 

والدعم الفني للحصول عىل األموال 

الالزمة للتطوير.

التكنولوجيا تهيمن. تعمل التكنولوجيا الجديدة عىل 

تطوير مواقع البناء عىل مستوى العامل. 4
اخفض فواتري األجور مع فرق أكرث فعالية. 

اكتسب مزايا يف املشرتيات العامة مع إدخال 

الحكومات لرشوط التوطني. 

احصل عىل املزيد من كل موظف. 

وظّف عاماًل مدربني ومجهزين بشكل 

أفضل للوظيفة. 

 تكاليف العاملة ترتفع.

تعمل الحكومات عىل تعزيز التوظيف املحيل وفرض 

عقوبات عىل عدم االمتثال. 5



Understand what these changes mean for your 
business. Access free consultations and materials 
by getting in touch. Check what your government 
is doing to help businesses like yours become 
compliant.

Prioritise. What steps would bring the biggest 
benefits in the shortest amount of time?

Meet. Set up meeting with colleagues who would 
be most a�ected by the changes and discuss your 
top ranked changes. 

Plan. Turn meeting minutes into a realistic plan of 
action. What is immediately achievable? What help 
do you need and where will you get it?

Act. Decide you will lead these changes and 
commit to taking action each week.

القوانني تتغري برسعة
يتفق خرباء الصناعة - يحتاج املقاولون للتغيري اآلن للبقاء يف العمل

اعمل اليوم من أجل عمل أكرث 

استدامة.

افهم ما تعنيه هذه التغيريات لعملك. احصل عىل 

 .TERA استشارات وآليات مجانية من خالل التواصل مع

تحقق مام تفعله حكومتك ملساعدة الرشكات مثل 

رشكتك عىل االمتثال.

حدد األولويات. ما هي الخطوات التي تجلب أكرب فائدة 

يف أقرص فرتة زمنية؟

اجتمع. قم بإعداد اجتامع مع رؤساء األقسام وناقش 

أهم التغيريات املرتبّة لديك.

خطط. حول محرض االجتامع إىل خطة عمل واقعية. ما 

الذي ميكن تحقيقه عىل الفور؟ ما نوع املساعدة التي 

تحتاجها وأين ستحصل عليها؟

ترصف. قرر أنك ستقود هذه التغيريات وإلتزم باتخاذ 

إجراءات كل أسبوع.

 “نحن اآلن أكرث

 استعداًدا

 إلسقاط املوردين

 الذين ال

 يدفعون مقابل

التوظيف”

 مقاول رئييس

دويل، ٠٢٠٢

TERA موجودة هنا للمساعدة

وكالة التوظيف األخالقية هي رشكة مكرسة لتمكني 

الرشكات األخرى من النجاح من خالل حلول القوى 

العاملة واالحرتاف.

 “تقدم TERA استشارات مجانية لتحسني األعامل.

أرسل بريًدا إلكرتونيًا باإلنجليزية أو العربية إىل

info@ethicalrecruitmentagency.com لتحديد 

موعد للتحدث مع أحد خربائنا اليوم.”

 كنت أعتقد أن لجنة رعاية العامل ستثري املشاكل. لكننا أمضينا

١٠٠ ساعة أقل يف حل  النزاعات مقارنة بالعام املايض.

البحرين
بها اكتملت بلدان مجلس التعاون الخليجي التي لديها نظام حامية األجور.٢٠٢٠

االمارات العربية املتحدة
ميكن للعامل أن يعملوا مًعا عىل اثارة النزاعات ضد أصحاب العمل.٢٠١٨

قطر
٢٠١٩

٢٠٢٠

وضع حد أدىن لألجور لجميع القطاعات.

ميكن للعامل ترك الوظائف دون التخيل عن تأشرية دخولهم.

تشهد Vinci/QDVC انتخاب لجان رعاية العامل.

اململكة العربية السعودية
٢٠١٥

٢٠١٩

حقوق تشكيل لجان رعاية العامل مع غرامات قدرها ١٣٠٠٠ دوالر لعدم االمتثال.

حوافز مالية للموظفني لإلبالغ عن الفساد واملامرسات السيئة.
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