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الفـهــرس

المادة األولى :التعاريف
تدل الألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة على
ما يلي:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8

4

1اجلائزة :هي « جائزة امللك عبد العزيز للجودة « التي �صدرت
املـوافقة عليها م��ن قبل املقام ال�سـامي بالربقية
رقـم  /7ب 18670/وتاريخ 1420/11/27ه��ـ ،والتي تهدف
�إىل رف��ع م�ستوى اجل��ودة والكفاءة والإنتاجية يف خمتلف
القطاعات يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومتنح للقطاعات
التي حتقق م�ستويات عالية من التميز.
2اللجنة العليا للجائزة :جلنة ير�أ�سها معايل وزير التجارة
وال�صناعة ،وي�شارك بها ممثلني عن اجلهات والقطاعات ذات
العالقة ،ويتم ت�سميتهم بقرار من معايل الرئي�س ،ومدة
ع�ضويتها ثالث �سنوات وميكن التجديد لأع�ضائها مرة واحدة
فقط عند احلاجة .وتكون مهمتها الإ���ش��راف على اجلائزة
ور�سم �سيا�ستها.
3اللجنة التوجيهية :جلنة منبثقة من اللجنة العليا ،وي�صدر
رئي�س اللجنة العليا قرار ًا بت�شكيلها وتعيني رئي�س ًا لها.
4الأمني العام :حمافظ الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س
واجلودة.
5الإدارة التنفيذية :هي الإدارة التي تقوم بالأعمال التنفيذية
للجائزة وي�شرف عليه مدير تنفيذي يعني من قبل الأمني العام
ويرتبط به.
6جلنة التحكيم :جلنة تتكون من اخت�صا�صيني وخ�براء يف
اجلودة وقطاعات الأعمال املختلفة ،مهمتها مراجعة تقارير
املن�ش�آت املتقدمة ومناق�شة فرق التقييم والقيام بالزيارات
امليدانية (�إذا تطلب الأمر) ،ومراجعة تقارير التقييم و�إعداد
التو�صيات للجنة العليا للجائزة.
7فرق التقييم� :أع�ضاء متخ�ص�صون يف جماالت التقييم امل�ؤ�س�سي
واجل���ودة والتميز ولديهم خ�برات متعددة يف ه��ذا املجال
ومهمتهم �إجراء عمليات التقييم املكتبي وامليداين للمن�ش�آت
والت�أكد من حتقيق متطلبات معايري اجلائزة.
8ال��ل��ج��ان اال���س��ت�����ش��اري��ة :ف���رق ع��م��ل م��ن �أ���ص��ح��اب اخل�برة
واالخت�صا�ص يف جم��ال اجل���ودة وجم���االت عمل اجل��ائ��زة،
ومهمتها دعم اجلائزة من الناحية الفنية عن طريق جلان
فنية متخ�ص�صة وفرق عمل م�ؤقتة.

9 .9من��وذج التميز امل�ؤ�س�سي :امل��ب��ادئ واملعايري و�أداة التقييم
امل�ؤ�س�سي ملختلف القطاعات يف اململكة ،والتي يتم على �أ�سا�سها
التقييم ومنح اجلائزة .ويتم مراجعة هذه النموذج كل 3
�سنوات للت�أكد من مالءمته ومواكبته للتغريات.
1010املن�ش�أة :كيان قانوين باململكة العربية ال�سعودية �سواء من
القطاع العام �أو اخلا�ص اخلدمي �أو الإنتاجي� ،أو الغري ربحية
�أي ًا كان نوع ن�شاطها �أو حجمها.
1111امل�ستفيد :هو متلقي اخلدمة �أو املنتج.
1212املعنيني :الأف��راد �أو املجموعات الذين ي�ؤثرون �أو يت�أثرون
مبخرجات ونتائج �أن�شطة �أو ق��رارات املن�ش�أة وي�شمل جميع
اجلهات املتعاملة مع املن�ش�أة وامل�ساهمني واملتعاملني واملوردين
وال�شركاء وفئات املجتمع وكذلك العاملني يف املن�ش�أة.
1313دورة اجلائزة :املدة الزمنية امل�ستغرقة منذ بداية �إطالق
اجلائزة وحتى �إعالن النتائج وعر�ض �أف�ضل املمار�سات.
1414التقييم :ن�شاط خمطط وموثق يجري طبق ًا ملعايري و�آليات
معتمدة بهدف التحقق من �أن معايري جائزة امللك عبد العزيز
للجودة قد طبقت يف املن�ش�أة �أو جاري تطبيقها ولها ت�أثري فعال
يف الرقي مب�ستوى الأداء العام للمن�ش�أة يف رحلتها �إىل التميز.
1515تقرير امل�شاركة :الوثيقة الر�سمية ال�صادرة من املن�ش�أة
املتقدمة للجائزة وال��ذي يو�ضح فيه م��دى تطبيق معايري
اجلائزة.
1616التقرير التعقيبي :وثيقة يتم ت�سليمها للمن�ش�أة بعد عملية
التقييم تت�ضمن نقاط القوة وفر�ص التح�سني والدرجة
امل�ستحقة.
1717ملتقى �أف�ضل املمار�سات :فعالية تقام ويتم خاللها عر�ض
جتارب املن�ش�آت الفائزة باجلائزة �أو �أي جوائز مماثلة.

الئحــــة الجائـــزة

المادة الثانية:
أهــداف الجــائـــزة
للجائزة أهداف عامة تعسى إلى تحقيقها وهي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

 1التوعية ون�شر ثقافة اجلودة والتميز امل�ؤ�س�سي وتطبيقاته يف
املجتمع وبني خمتلف القطاعات يف اململكة.
2حتفيز القطاعات لتبني مبادئ اجل��ودة والتميز امل�ؤ�س�سي
من خالل تطبيق النموذج الوطني للتميز جلائزة امللك عبد
العزيز للجودة وتبني معايريه.
3تعزيز مفاهيم وتطبيقات قيا�س الأداء والتح�سني امل�ستمر
للأعمال �سعي ًا نحو �إر�ضاء امل�ستفيدين وكافة املعنيني.
4العمل على رفع م�ستوى اجلودة يف املن�ش�آت ال�سعودية وتعزيز
جهودها ومتكينها من الو�صول للمناف�سة على امل�ستوى العاملي.
5االرت��ق��اء مب�ستوى القيادات الإداري���ة يف املن�شـ�آت لتحقيق
�أهداف اجلودة ال�شاملة والوفاء مب�سـ�ؤولياتها.
6حـث املن�ش�آت على االلتزام باملوا�صفات واملقايي�س الوطنية
والدولية.
7توفري من�صة مثالية لتبادل �أف�ضل املمار�سات واملقارنات
املرجعية بني املن�ش�آت الوطنية ونقل التجارب الناجحة بني
قطاعات الأعمال املختلفة.
8زي��ادة فاعلية م�شـاركة املن�شـ�آت يف بناء املجتمع وتعزيز
اال�ستدامة يف كافة املجاالت.
9تكرمي وت�شجيع املن�ش�آت املتميزة والفائزة باجلائزة و�إبرازها
كقدوة ح�سنة يف املجتمع مما �سينعك�س �إيجابيا على املن�ش�آت
الوطنية وخلق جو �إيجابي للمناف�سة نحو التميز.
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المادة الثالثة :الهيكل التنظيمي للجائزة

إدارة عمليات
التقييم

6

إدارة التميز

إدارة التدريب

إدارة االتصال
والتسويق

الئحــــة الجائـــزة

المادة الرابعة :مهام الوظائف الرئيسية
أو ً
ال :مهام اللجنة العليا

رابع ًا :مهام اإلدارة التنفيذية

1 .1ر���س��م ال�سيا�سات الت�شريعية للجائزة واع��ت��م��اد اخلطة
اال�سرتاتيجية والربامج الالزمة لتنفيذها.
2 .2اعتماد املعايري واللوائح التنظيمية للجائزة.
�3 .3إقرار تكاليف التقدم للجائزة.
4 .4اعتماد فئات اجلائزة.
5 .5اعتماد الهيكل التنظيمي للجائزة ومهام وم�س�ؤوليات اللجان.
6 .6اعتماد القطاعات التي ت�شملها اجلائزة لكل دورة.
7 .7اعتماد الرت�شيحات النهائية للفائزين باجلائزة.
8 .8اعتماد التقرير النهائي لكل دورة للجائزة.
9 .9اعتماد موعد وبرنامج احلفل اخلتامي لتوزيع اجلوائز.
1010اعتماد املوازنة ال�سنوية.

�1 .1إعداد خطة دورة اجلائزة والربنامج الزمني.
�2 .2إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للجائزة والرفع بها للأمني
العام لإقرارها.
�3 .3إعداد املعايري والفئات والأدلة التنظيمية واللوائح الإدارية
للجائزة.
4 .4القيام بالأعمال التنفيذية والإ�شرافية للأعمال واللجان
والعاملني.
5 .5تر�شيح واختيار العاملني يف اجلائزة.
6 .6تر�شيح واختيار جل��ان التقييم والتحكيم وحتديد مهامها
والإ�شراف على �أدائها.
7 .7رفع الرت�شيحات النهائية للفائزين باجلائزة للجنة العليا.
8 .8الإع��داد والإ���ش��راف على عملية التدريب والتوعية �شاملة
لت�أهيل املقيمني واملن�ش�آت املتقدمة للجائزة.
� 9 .9إعداد وتنظيم احلفل اخلتامي وملتقى عر�ض �أف�ضل املمار�سات
وتن�سيق �أعمال ا�ست�ضافة املن�ش�آت الفائزة والأفراد امل�شاركني.
� 1010إعداد التقرير النهائي لدورة اجلائزة ورفعه للأمني العام،
ومن ثم عر�ضه على اجلنة العليا للجائزة.
1111متثيل اجلائزة يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية.
1212ت�شكيل فرق العمل املتخ�ص�صة ح�سب احلاجة.

ثالث ًا :مهام األمين العام

المادة الخامسة:
نطاق عمل الجائزة

ثاني ًا :مهام اللجنة التوجيهية
.
.
.
.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1القيام بالأعمال التي تفو�ضها بها اللجنة العليا.
2القيام بالأعمال التح�ضريية الجتماعات اللجنة العليا.
3درا���س��ة ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ل��ل��ج��ائ��زة وت��ق��دمي امل��ق�ترح��ات
التطويرية.
4الرفع لأمانة اجلائزة باملقرتحات املتعلقة بعمل اجلائزة.

1اال�شراف العام على �أعمال اجلائزة.
2تعيني املدير التنفيذي للجائزة واملوافقة على تعيني بقية
العاملني.
3اعتماد �أع�ضاء اللجان اال�ست�شارية وجلان التقييم والتحكيم.
4اعتماد اخلطة الزمنية لدورة اجلائزة.
�5إق��رار امليزانية ال�سنوية للجائزة والرفع بها للجنة العليا
العتمادها.
6اعتماد مكاف�آت اللجان واالفراد املتعاونني مع اجلائزة.
�7إقرار برنامج احلفل ال�سنوي للجائزة وملتقى عر�ض �أف�ضل
املمار�سات.
8توفري الدعم املعنوي واملادي لربنامج اجلائزة

ي�شمل نطاق عمل اجلائزة جميع القطاعات احلكومية واخلا�صة
وغري الربحية ،وتنطبق معايريها على جميع الأن�شطة مهما اختلف
جمالها �أو حجمها.

المادة السادسة:
القطاعات المشاركة والدورة الزمنية
يحق للمن�ش�آت يف القطاعات املختلفة التي تقرها اللجنة العليا ووفق
ال���دورة الزمنية املعتمدة ،يحق لها التقدم للجائزة وف��ق ال�شروط
وال�ضوابط املحددة ،وي�صدر عن اجلائزة �إعالن ر�سمي بذلك.
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المادة السابعة :منح الجائزة
متنح اجلائزة ملن�ش�أة واحدة فائزة �أو �أكرث وفق ما تقره اللجنة
العليا للجائزة لكل م�ستوى متيز يف كل فئة بعد تقييمها طبق ًا
ملعايري اجلائزة وو�ضعها يف �إطار املناف�سة مع املن�ش�آت املماثلة يف
نف�س الفئة ،وبعد �صدور النتائج النهائية للمناف�سات.

المادة الثامنـة :شروط التقدم

المادة الثانية عشـرة  :تكاليف التقدم

يحق لأي من�ش�أة تتوافر فيها ال�شروط املبينة يف دليل التقدم
للجائزة وتنطبق عليها الفئة املحددة يف الفئات امل�ستهدفة �أن
تتقدم للجائزة عرب املوقع الإل��ك�تروين ووف��ق اخلطة الزمنية
املعتمدة واملعلن عنها.

تعمل اجلائزة وفق املمار�سات العاملية يف هذا املجال ،وبناء على
اعتماد اللجنة العليا للجائزة ،وب�شكل غري م�سرتجع ف�إن التكاليف
الرمزية للتقدم للجائزة حتدد يف كل دورة على حده وبح�سب حجم
ونوعية القطاعات امل�شاركة ،وي�صدر عن اجلائزة �إع�لان ر�سمي
بذلك.

المادة التاسعــة :خطوات التقدم
باال�ستناد للخطة الزمنية لدورة اجلائزة ،ت�صدر اجلائزة تعليمات
و�إجراءات التقدم لكل دورة.

المادة العاشــرة  :عملية التقييم
تتبع اجلائزة �آلية معتمدة للتقييم تبد�أ بعملية الفرز الأويل
وقبول �أو رف�ض الطلبات ومتر عرب �سل�سلة من خطوات التقييم
املكتبي وامليداين ومناق�شة تقارير التقييم مع جلنة التحكيم
وتنتهي ب�إر�سال تقرير تعقيبي جلميع املن�ش�آت امل�شاركة.

المادة الحادية عشرة  :مسؤولية المنشأة
بعد الحصول على الجائزة
تكون املن�ش�أة م�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عما يلي:
1 .1عدم ا�ستخدام تقارير �أو �شهادة اجلائزة بطريقة ت�سيء �إىل
اجلائزة �صراحة �أو �ضمن ًا �أو الن�شر �أو الت�صريح ببيان �أو
دعاية عن �شهادة اجلائزة ب�شكل م�ضلل �أو غري وا�ضح.
2 .2االل��ت��زام بعدم �إ���س��اءة ا�ستخدام التقارير �أو ال�شهادة� ،أو
اال�ستمرار يف ا�ستخدام �شعار اجل��ائ��زة بعد انتهاء املهلة
املحددة ،وعند خمالفة ذلك يحق للأمانة العامة تطبيق �أية
عقوبات تراها مالئمة.
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 3 .3االحتفاظ بال�سجالت والتقارير ملدة ال تقل عن � 3أعوام بعد
�إجراء عملية التقييم.
4 .4يجب على املن�ش�أة ال��ف��ائ��زة م�شاركة املن�ش�آت ال�سعودية
باملعلومات املطلوبة غري ال�سرية حول جتربتها و�أدائها املتميز
ال��ذي �أدى لفوزها باجلائزة وذل��ك بطرق عدة مثل تقدمي
ورقة عمل و�شرحها خالل ملتقى عر�ض �أف�ضل املمار�سات الذي
تنظمه اجلائزة.

المادة الثالثة عشــرة  :الموارد المالية
1 .1البنود املخ�ص�صة لها �ضمن امليزانية العامة للهيئة ال�سعودية
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
2 .2املقابل امل��ادي ال��ذي ي�ستوفى مقابل عمليات اال���ش�تراك يف
اجلائزة� ،أو �أي خدمات تقدمها.
3 .3امل��وارد الأخ��رى التي تقرها الأمانة العامة واللجنة العليا
للجائزة.

المادة الرابـعة عشــرة  :استخدام الشعار
يحق للمن�ش�أة احلا�صلة على اجلائزة ا�ستخدام �شعار اجلائزة يف
مطبوعاتها وكذلك يف الدعاية واالعالن ،وملدة ثالث �سنوات بحد
�أق�صى من تاريخ الإعالن عن ح�صولها عليها ،مع الإ�شارة �إىل �سنة
احل�صول عليها ونوع اجلائزة وم�ستواها ،على �أن حت�صل على ال�شعار
من قبل �إدارة اجلائزة.

المادة الخامسة عشـرة  :المواد العلمية
جميع امل���واد العلمية للجائزة مثل املعايري والأدل���ة والنماذج
والأ�شكال التو�ضيحية وامل��واد التدريبية وغريها تعترب ملكية
فكرية للجائزة وال يحق لأي جهة �أو �شخ�ص ا�ستخدامها دون �إذن
خطي من �إدارة اجلائزة.
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المادة السادسة عشرة  :األحكام العامة
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

1ال يحق للمن�ش�أة الفائزة باجلائزة التقدم للمناف�سة على
اجلائزة يف الدورة التي تلي الدورة التي فازت بها.
2يجـوز للمن�ش�أة غري الفائزة ب�إحدى دورات اجلائزة التقدمي
بطلب جديد للمناف�سة يف الدورة الالحقة.
3تعد كافة املعلومات التي حتـ�صل عليها الأمانة العـامة للجائزة
من خالل عـمليات التقييم والإ�شـراف �سـرية بني اجلائزة
واملن�ش�أة.
4تقوم الإدارة التنفيذية للجائزة ب�إبالغ �أو �إي�صال �أية معلومات
يراد تبليغها للمن�ش�أة فيما يتعلق باجلائزة عن طريق الربيد
الإل��ك�تروين الر�سمي �أو �أي��ة و�سيلة �أخ��رى منا�سـبة ومتفق
عليها ،ويعترب ذلك تبليغ ًا ر�سمي ًا.
5يعترب الربيد الر�سمي ل�ضابط االت�صال ومن�سق املن�ش�أة لدى
اجلائزة هو املعتمد.
ً
ً
6يجوز حجـب اجلـائزة كليا �أو جزئيا لفئة �أو فئات معينة
بتو�صية من الأمانة العامة للجائزة �أو من جلنة التحكيم
وقرار من اللجنة العليا للجائزة وذلك عند وجود املربرات
الكافية للحجب.
7اللغة املعتمدة للتقدم وكتابة ال�سرية الذاتية والتقييم هي
اللغة العربية.
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