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  الفهرس
رقم   املوضوع

  الصفحة
  ٢ --------------------------------------------------------------------------------------------------- املقدمة

  ٢ ---------------------------------------------------------------------------------------- التعاريف ١مادة 
  ٤  --------------------------------------------------------------------------------- مجال التطبيق ٢مادة 
  ٤ ------------------------------------------------------------------------- »حياك« عالمة ملكية ٣ مادة
  ٥  ---------------------------------------------------------------------------------- التنظيم العام ٤مادة 
ى الشهادة ٥مادة    ٥  ------------------------------------------------------------------ حق الحصول ع
  ٦ ----------------------------------------------------------------------------- الشهادة منح لجنة ٦مادة 
ى املحافظة ٧مادة    ٧  ------------------------------------------------------------------------- السرية ع
  ٧  ------------------------------------------------------------------------- الشهادة منح خطوات ٨مادة 
  ١٠  ---------------------------------------------------------------------------------------- القرارات ٩مادة 
ى الحصول  متطلبات ١٠مادة    ١١  ---------------------------------------------------------- الشهادة ع
  ٢٧  ------------------------------------------------------------------------------ التقديم شروط ١١مادة 
ر أو توسيع ١٢مادة    ٢٨  ------------------------------------------------------------ التطبيق مجال تغي
ى الحاصل قبل من املطلوبة اإلجراءات ١٣مادة  رات وثحد حالة ي( الشهادة ع  تؤثر تغي

  ----------------------------------------------------------------------------------- )الشهادة صالحية ي
٢٩  

  ٢٩  --------------------------------------------------------------------- الشهادةتعليق أو إلغاء  ١٤مادة 
راضات ١٥مادة    ٣٠  ----------------------------------------------------------------------------------- االع
ى الحاصلة املراكز عن معلومات ١٦مادة    ٣١  -------------»حياك« لعالمة والتسويق الشهادة ع
  ٣١  --------------------------------------------------------- »حياك« عالمة استخدام شروط ١٧مادة 
  ٣٢ ------------------------------------------- »حياك« عالمة استعمال حق صالحية توقف ١٨مادة 
  ٣٣ ----------------------------------------------------------- »حياك« عالمة استعمال إساءة ١٩مادة 
ى الحصول  متطلبات ي التعديالت ٢٠مادة    ٣٣  ------------------------------------------ الشهادة ع
  ٣٣ ------------------------------------------------ »حياك« عالمة منح نشاط تطبيق إيقاف ٢١مادة 
  ٣٤  ---------------------------------------------------------------------------------- ور املاليةاألم ٢٢مادة 
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  قدمةامل
ى وتــاريخ  ٢١٦من تنظيم الهيئــة الصـــــــــــــادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ١فقرة (الســـــــــــــادســـــــــــــة املــادة  اســــــــــــتنــادًا إ

ى هــــــ ١٧/٦/١٤٣١  ي املرجع ي الهيئة تعد التنظيم، هذا املادة (الرابعة) من ي ورد ما مراعاة"وال تنص ع

  سوالقيا الجودة عالمة ومنح املطابقة، تقويم وإجراءات القياســـــــــية، يتعلق باملواصـــــــــفات ما كل ي اململكة

ى واملعايرة. ام والخاصـــــــة القطاعات الحكومية جميع وع   عجمي ي الســـــــعودية القياســـــــية باملواصـــــــفات االل

ا ريا   ."وأعمالها مش

ى هـ ١٧/٦/١٤٣١وتاريخ  ٢١٦من تنظيم الهيئة الصـــــــــادر بقرار مجلس الوزراء رقم  تاســـــــــعةاملادة ال واســـــــــتنادًا إ

 ويتخذ ،أمورها وتصـــــــريف ،الهيئة شـــــــؤون بإدارة املختصـــــــة الســـــــلطة هومجلس إدارة الهيئة  أنحددت  وال

ي: وأ أغراضها لتحقيق الالزمة القرارات جميع   -ن له بوجه الخصوص ما ي

ي املقابل تحديد" ى ،اختصـــــاصـــــها مجال ي الهيئة تقدمها ال للخدمات املا  ي الخدمات هذه عائد يدرج أن ع

 ".املجلس قواعدها ويضع يحددها ال األغراض ي منه يصرف مستقل حساب

  خدمة راكزمل »حياك« الســــــــــــــعودية الجودة شــــــــــــــهادة ملنح الفنية الالئحة بإصــــــــــــــدار هذهقامت الهيئة  مما ســــــــــــــبق

   .الخدمة طال تستقبل والالعامة  الخدمات مجال ي أنشطة توفر املستفيدين ال

 ملراكز خدمة املستفيدين »حياك« السعودية الجودة شهادةب الخاصاملطابقة و  شهادات منح نظام إعداد تم وقد

راطات" ١٧٠٦٥   الدولية تقنيةو الكهر  اللجنة/ اآليزو  لدليل طبقاً  ـــهادات منح يئات الخاصـــــة االشـــــ   املطابقة شــ

  ".للمنتجات

  
  التعاريف :١مادة 

  الالئحة: هذه إطار ي والتعاريف املصطلحات عتمدتُ 
  والجودة.الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس  الهيئة: ١/١
ن التواصـل :االستقبال ١/٢ ه وإعالمه إليه االسـتماع دف الخدمة وطالب الجهة ب   لبه،املط السـتجابةوا وتوج

ر التواصل هذا ويتم ريد طريق عن أو هاتفياً  أو املباشر االستقبال ع ريد  أو العادي ال رونيال   .اإللك
ي الهيئة أو أي جهة تق ي املنح:جهة  ١/٣   .من قبل الهيئةضة ومفو  ويم مطابقة مقبولةالجهة املختصة 
  .ي املنظمة لمستفيدينل الخدماتتقديم عن  )أو قسم إدارة أو مركز (الجهة املسؤولة  هو  :املركز ١/٤
  أو تقدم خدمات للمستفيدين.  /تقوم باستقبال املستفيدين و  او اهليةجهة حكومية أي  ١/٤/١
رونية لتقديم الخدمات و تستث املواقع ا ١/٤/٢  .مقرراكز ال ليس لها املأللك
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 تحدد والراكز خدمة املســـــــــــــتفيدين، مل »حياك«الســـــــــــــعودية  الجودةشـــــــــــــهادة ي الالئحة الفنية ل :الالئحة ٥ /١
  .»حياك« السعودية الجودة شهادةمنح  عمالالشروط والقواعد العامة أل 

  .املعتمدة السعوديةاملواصفات القياسية  :املواصفات القياسية ١/٦
ى  :»حياك«عالمة  ١/٧ ا الهيئة تدل ع   ال يضــمنإدارة فعّ لديه نظام  مركز خدمة املســتفيدينأن عالمة اعتمد

  ا.السعودية الخاصة  واملواصفات القياسيةلالئحة مطابقة  استقبال للمستفيدين تقديم خدمات
رت كما بالجودة الخاصة التوجهات :الجودة نظام ١/٨ ا ع   .تنفيذها وتم اإلدارة ع
ي او أي املســـــــتفيد: ١/٩ ى يحصــــــــل/  يطلبذات شــــــــخصــــــــية اعتبارية،  جهة شــــــــخص طبي   أو خدمة أو منتج ع

لك،: مثال ،معلومة   .مستفيد ائي، مستعمل مس
  خارجه. أو ركزامل داخل من املستفيد يكون  قد :ملحوظة

  طالب كنتّم  أرضــية أو حائطية عالمات أو ملون  رمز أو مكتوبة لوحة كل ي :الداخلية التوجيه عالمات ١/١٠
ى بسهولة التعرف من الخدمة   .املع املكتب أو القسم ع

رهان تقدم أو تحقيقها تم ال النتائج تتضـــــــــــمن وثيقة ي :املســــــــــتفيد ســــــــــجل ١/١١ ى اإلثبات أو ال  ذتنفي ع
  .األنشطة

 إلدارةا سياسة ي رسمياً  واملعتمدة ،بالجودة يتعلق فيماللمركز  العام واالتجاه التوجهات :الجودة سياسة ١/١٢
  .العليا

 قد ،املركزب تواصــله عند اجتماعية أو مادية صــعوبات يواجه شــخص كل خاصــة: احتياجات ذو شــخص ١/١٣
  أو نفســـية، أو ذهنية إعاقة من أو الســـمع، أو البصـــر ي قصـــور  من يعانون  الذين األشـــخاص ذلك يع

  .)أجن أمي،( الرسمية اللغة يتقنون  ال أو القراءة أو الكتابة يحسنون  ال أشخاصاً 
  املرافق والشـخص الحامل واملرأة واملسـن الحركة ي إعاقة من يعاني شـخص كل :الحركة محدود شخص ١/١٤

   .عربته داخل كان أو حملهي سواء الحضانة ي لرضيع
ن أصـــــــــــناف مختلف :الخدمة طالب ١/١٥ ن املتعامل   مجال ي نشـــــــــــاطاً  منتؤّ  بجهة عالقة لهم الذين الخارجي

  .الخدمة
ر هو :والتظلمات الشــــكاوى  ١/١٦   عملية بخصــــوص أوالخدمات  بخصــــوص للمركز يوجه الرضــــا عدم عن تعب

ا الشكاوى  معالجة ا ينتظر وال ذا   .ضمنية أو ظاهرية بصفة حل أو رد م
 واإلعالم للقبول  الالزمة البشـــــــــــرية املوارد فيه تتوافر الزوار الســـــــــــتقبال معد مكان :االســــــــــتقبالصــــــــــاالت  ١/١٧

  .والتوجيه
ـــــــاملواق ةــــــــــمجموع "تقديم الخدمة": النشاط مواقع ١/١٨ ــــــالجغرافي عـــــــــ   .»حياك«عالمة  تشملها ال ةــــ
ــدمــــة لامل لخــــدمــــاتي ا :التطبيق مجـــال ١/١٩ ــدمــــاتتقــــديم  من تمكن ال واألنشــــــــــــــطــــة الخــــدمــــة طــــالقــ  الخــ

ـــة ىا االتصـــــال نقطة املجال يشـــــمل أن ويجب. املعروضــ ن املباشـــــر لالســـــتقبال ألو ركز وامل الخدمة طالب ب
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ــتقبالقســــم /مكتب (   باألنشــــطة لذلك الحاجة دعت كلما التعريف هذا اســــتكمال ويتم وجدت. إن) االســ
  .»حياك« السعودية الجودة شهادة تطبيق مجال من ركزامل استثناها ال

ا يوجه قاعة أو للعموم مفتوحة تبا/مكنوافذ :االســــــــــــتقبال مكتب ١/٢٠  إجراء إتمام ي الراغبون  الزوار إل
ى الحصول  ي أو إداري    خدمة.الب صلة لها معلومات ع

  .الهاتف طريق عن يتصل شخص :املتصل ١/٢١
ي هذه عمال أليقوم ب ملنحاتعتمده جهة  ممثل املدقق: ١/٢٢   الالئحة.التدقيق الواردة 
يتقو  املبدئي:التدقيق  ١/٢٣ ى جهـة املنح بـه تقوم  يم أو دارة اإل لـدراســـــــــــــــة نظـام  »حيـاك« عالمـة طـالـب ز كر املع

من  ةالشــــــــــــــهــادمنح  إمكــانيــة هعليــ ومــدى اســــــــــــــتيفــائــه ملتطلبــات هــذه الالئحــة ويتقرر بنــاءً  داخــل املركز املطبق 
  عدمه.

ى جهة املنح تقوم به يم تقو  الدوري: التدقيق ١/٢٤ رار اســـــــــــــتمللعالمة و  للتأكد من ســـــــــــــالمة اســـــــــــــتعماله املركز ع
امه   اإلدارة. لنظام وكذلك تطبيقهالالئحة  بمتطلبات ال

ركو م ي لجنة :منح الشـــــهادة ةلجن ١/٢٥   منح قرار الهيئة للمراجعة واتخاذلة بمعرفة مشــــــكّ  نة من عضــــــو أو أك
ــتناداً تجديد المن عدمه أو  »حياك« الســــعودية الجودةشــــهادة  ى  اســ ا  تقويمنتائج الإ الفنية ال قامت 

  .جهة املنح
ي استعمالركز بمقتضاها يكون للم، و »حياك« السعودية الجودةشهادة منح خاصة بوثيقة  العقد: ١/٢٦   الحق 

  محددة.تحت ضوابط وشروط محددة ملدة  باملركز  »حياك«عالمة 
ا يحق له  ركزللمتصـــــــــــدرها الهيئة املطابقة ال شـــــــــــهادة ي  :الشــــــــــهادة ١/٢٧  الجودةشـــــــــــهادة  اســـــــــــتعمالبموج

ى أن »حياك« الســـعودية ي املركز للداللة ع   دارةلديه نظام إ ملركز اأن كما ، لالئحةا ملتطلبات هذه مســـتو
  بالجودة املطلوبة. استقبالتقديم خدمات استمرار يضمن  فعال

رة »حياك« عالمةعن اســتعمال ز كر إيقاف املشــهادة: ال تعليق ١/٢٨ ال اســتعم ســتطيع بعدهايدة زمنية محد لف
ي أسباب هذا  ركز يام املق منجهة املنح تأكد بعد  »حياك«عالمة    التعليق.بتال

ن عل ائياً  »حياك« عالمةباســــــــــتعمال  ركز للم شــــــــــهادةلإلغاء ا الشـــــــــهادة:إلغاء  ١/٢٩ تقديم طلب جديد  يهويتع
ى   .الشهادة للحصول ع

  
  التطبيقمجال  :٢مادة 

ى املتســــــري أحكام هذه الالئحة  ى ال راكز ع ى جهة املنح للحصــــــول تتقدم بطلب إ   ديةالســــــعو  الجودةشــــــهادة  ع
    .املستفيدين خدمة مراكزتقديم الخدمات داخل لوالخاصة بجودة االستقبال  »حياك«
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  »حياك« عالمةملكية  :٣مادة 
 ) بناءً SASOي ملكية حصـــــــرية للهيئة الســـــــعودية للمواصـــــــفات واملقاييس والجودة ( »حياك« الســـــــعودية العالمة

ى العالمة التجارية املســـــــــجلة ى تســـــــــجيل ، ع ى املســـــــــتوى  »حياك« الســـــــــعودية عالمةالباإلضـــــــــافة إ ي يمكع  ناملح
ي الدول  ي أيضًا وذلك  ى املستوى الدو ا. حيثتسجيلها ع   توجد الحاجة لضمان حماي

ر  ي غ ــازل  و ي  للشــــــــــــــروط املنصــــــــــــــوصو النقــــل إال وفقــــًا أ) (للتحويــــلقــــابلــــة للتنــ ــــا  نظــــام العالمــــات التجــــاريــــة عل
ي  يمكنوال السعودية  ا  ي الحاالت املنصوص عل ا أو حجزها وال تخضع ألي إجراءات إلزامية إال  االستحواذ عل

  العالقة. األنظمة ذات
  التنظيم العام :٤مادة 

ى جهة املنح وتصـــــادق الشـــــهادةصـــــالحية منح لهيئة ل ـــتيفاء  ع فإن  هادةشـــــالصـــــدار وبإ ،ملتطلبات الالئحة املركز اســ
 ، ولبعض االعتبارات أيضاً املحددةاملراكز  داخل »حياك«عالمة الحق باستخدام  املركز منح تهيئة ال ذلك يع أن

ن بجهــات فنيــة للقيــام بعمليــات إداريــة معينــة  يفــإن الهيئــة قــد تســــــــــــــتع  اللجــانأعمــال مجــاالت بعض  وخــاصـــــــــــــــة 
. الفنية ال    تع بالعمل الف

ي جهة املنح ي أعمالها عند تطبيقها لهذه واللجان الفنية تســـــــــــــتو  الالئحة املتطلبات املهنية واملمارســـــــــــــات الدولية 
ى األخص:   وع

ى  املراكز تجاه تقديم الضـــمانات الكافية لحيادية األعمال  ٤/١ ى باإلضـــاف ،شـــهادةالالذين تقدموا للحصـــول ع ة إ
ى   .املستفيدين من الخدماتتقديم الضمانات إ

ر  ٤/٢   .الشهادةليم ملنح الكفاءات الالزمة واملوارد الكافية للقيام بالعمل بالشكل الس توف
ى جهات أخرى خارجية ســــــــــــــواء  ي الالئحة كالتدقيق املطلوب تقويمعمليات ال جهة املنح بعض توكلقد  إ

ى م  املنــاطــةبجميع املهــام أن جميع الشــــــــــــــركــاء يقومون  التــأكــد منجهــة املنح  كــانــت منظمــات أو أفراد، وع
  .السليمبالشكل 

ىا حق :٥مادة    الشهادة لحصول ع

ى الهيئــة ي أن مركز يحق لكــل  ٥/١ ى تقــدم بطلــب إ جميع متطلبــات هــذه  بعــد اســــــــــــــتيفــاء شــــــــــــــهــادةالللحصــــــــــــــول ع
ى  النتائج ُتعرضثم  ،الالئحة    .  لجنة منح الشهادةع

ى الحصـــــــول  إمكانية إن ٥/٢   مكلفة جهة لكل املراكز متاح داخل االســـــــتقبالالخاصـــــــة بجودة  »حياك« عالمة ع
ى عام مرفق يأ بإدارة ــتقبال يتو رهن أن يرغبو ، الخدمة طال اســ ى ي امه ب ع   ئحة،الال  هذه متطلباتال
  :الجهة هذه تكون  وقد

  .مؤسسات املجتمع املدني -
 .ةأو خاص عامة منشأة أو مؤسسة -
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ى الالئحة هذه تنطبق أن يمكن ٥/٣ ى أو بأكملها جهة ع ا، جزء ع ي م   قطةن ال يمكن استثناء الحاالت جميع و
ى االتصـــــال ن املباشـــــر لالســـــتقبال األو المة ع تطبيق مجال من) االســـــتقبال قســـــم( والجهة الخدمة طالب ب

ي ،»حياك«   .)النشاط مواقع( املعنية واملواقع) التطبيق مجال( الخدمات مجموعة كتابياً  تحدد أن وينب
ى لحصــــــول ا لباً اط ركزامل به يتقدم الذي الخطاب عرفيُ     الذي ركزامل أما ،"الطلب" بـــــــــــــــــــــ »حياك«عالمة  ع

ـــــــــــــــــ عرففيُ  يتقدم ى املوافقة تتم" الطالب"بـ ى »حياك«عالمة  بمنح الخاصــــة الشــــهادة منح ع   جنتائ ضــــوء ع
امات الطلب دراسة    .)١١املادة  انظر ( الغرض ي الطالب ا تعهد ال واالل

ي الهيئة (أو من ينيبه)بقرار من  »حياك«عالمة الخاصـــــة بمنح  شـــــهادةالتصـــــدر  ٥/٤  وتكون  صـــــاحب الصـــــالحية 
يومًا  ن ثالثو للتجديد تلقائيًا ما لم يرد من املركز خالف ذلك قبل  ةقابل ثالث ســــنواتملدة ســــارية الشــــهادة 

اية الشهادة.   من 

ا املتحصـــــــل يســـــــم الشـــــــهادة منح حال ي ى " عل   عمليات لنتائج التجديد ويخضـــــــع" الشـــــــهادةالحاصـــــــل ع
  .)٨(ي املادة  املوضحة املتابعة

  
  منح الشهادةلجنة  :٦مادة 

ى لتقوم ال معلومات أخرى ذات صـــــــــلة    وأي تقويموالنتائج املتعلقة بال املعلومات مراجعة جميعجنة باإلشـــــــــراف ع
ىعدمه  من الشهادةتجديد  منح / حول  القرار وإصدار    .تقويمجميع النتائج املتعلقة بال بناًء ع

  :اللجنةتشكيل  ٦/١
رةعضــــــــــــــو أو عــــدة من اللجنــــة تتكون  م الخ ــاءات الفنيــــة أعضـــــــــــــــــاء لــــد التقييس  التي مجــــا الالزمــــة والكفــ

نوال ى إذا لزم األمرو  ،»حياك«الســــعودية  عالمةالومتطلبات  بالقطاعات املعينة الخاصــــة قوان  وباإلضــــافة إ
ا ا نأعضــــــا راء ذوي كفاءات خاصــــــة  ون مراقب االجتماعيمكن أن يحضــــــر  ألســــــاســــــي رهم من الخ توجه أو غ
    .االجتماعأعمال  لجدول  وفقاً وذلك  النقاشات،لحضور  لهم الدعوة

ي أعمال الدراســـــة أو التقويمممن يجب أن يكون األعضـــــاء  الخاصـــــة بامللف موضـــــوع  الســـــابقة لم يشـــــاركوا 
  القرار.واتخاذ املراجعة 

  :اللجنةمهام ٦/٢
ملراكز اداخل  اإلدارة املطبق نظام تقويمو طابقة املتقويم  املعنية ونتائج عمليات راكزمراجعة ملفات امل ٦/٢/١

  .الشهادةلغاء إبشأن منح /تجديد /تعليق/ قرار املعنية من أجل إصدار 
ن أعمال تقويم  رفع ٦/٢/٢ رحات بشأن أي مسألة تتعلق بتحس  .»حياك«الخاصة بعالمة  طابقةاملمق
ن ياللجنة  القرار الذي تتخذه ٦/٢/٣ رة ال تتجاوز أسبوع ي ف   به).ي(أو من ين ويعتمد من صاحب الصالحيةرفع 
  
  اجتماعات اللجنة: ٦/٣
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رة ال تتجاوز أســــبوع من تاريخ توفر كل البيانات  اً اجتماعاللجنة عقد ت تقارير والكلما دعت الحاجة وخالل ف
، و  ركزبامل الخاصــــــة ر هذا االجتماع، ويمكن أن ياملع نة تجتمع اللجكون رئيس اللجنة هو املســــــئول عن ســــــ

ر  شخصياً  (إما رنت)أو ع   . األعماللتصريف  اإلن
         

ى : ٧مادة    سريةالاملحافظة ع
ي  م نبم الشـــــــــــــهادة أعمال منحجميع األطراف املشـــــــــــــاركة  ي أعمال املنح  نالجال أعضـــــــــــــاء ف مون املشـــــــــــــاركة  مل

ى جميع الوثائق املتعلقة بع بالســــــــــــــرية م املحافظة ع م عهدتأو الوثائق ال  »حياك«المة املهنية، كما أن عل  إل
ر القانونية. ا من وير أو الحيازة غ  اإلفشاء أو التلف أو ال
ى جزء  بــاالطالع للهيئــة الســــــــــــــمــاحيمكن  ــا من ةي حــالــامللفــات امللفــات أو كــل  من وثــائقع أو  جهــات االعتمــاد طل

ي جال   .الشهادة أعمال منحهات القانونية أو اللجان املشاركة 
  

  الشهادة منحخطوات  :٨مادة 
  :تقديم الطلب ٨/١
ى لبطلب  املركز تقدم ي ٨/١/١ ي »حياك« الجودة الســــــــــــعودية شــــــــــــهادةلحصــــــــــــول ع   مجموعة د فيهيحد أن وينب

  .)النشاط مواقع( املعنية واملواقع) التطبيق مجال( الخدمات
 الطلبدراسة و  استالم ٨/٢

ى الشهادةطلب  ةسادر بجهة املنح تقوم  خالل ة بنتائج الدراس املركز  بلغيو به،  املرفقة والوثائق الحصول ع
ي حالة وجود نواقص  من تاريخ تقديم الطلب يوماً  خمســــــــــــة عشــــــــــــر  تلك النواقص خالل  يجب اســــــــــــتكمالو

  .للطلب املركز من تقديم  اً يومثالثون 
 التدقيق املبدئي  ٨/٣
ن تُ  ٨/٣/١ ا خالل االسـتقبال لوصـاالت  املركزلزيارة  فريقاً  املنحجهة ع وفق  سـيةالرئي عملسـاعات اللتدقيق عل

  .الالئحة نص عليهتوما ما تحدده الهيئة 
ى التدقيقيشتمل  ى دف ميدانية زيارةاجراء  ع رتيبات أن من التأكد إ   قبل نم واملستخدمة املحددة ال

  جانيةم وبصــفة املدقق تصــرف تحت توضــع الالئحة، هذه متطلباتُتل  الطلب صــاحب مركز االســتقبال
  ةاملتعلق الوثائق كل املؤهلون، األشـــــــــــخاص املكاتب، القاعات،( مهمته ألداء يحتاجها ال الوســـــــــــائل كل

  ...). إلخ الجودة، بنظام
ا نتائج الزيارة  ختامية عمل بجلسة التدقيق وُينه   بطاقات للمركز الضرورة عند خاللها لمتّس و تعرض ف

  .الالئحة هذهة وفق متطلبات طابقامل عدم حاالت
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رحة وتاريخ تنفيذها التصــــحيحية األعمال إلرســــال أســــابيع اربعة مدة املركز منحيُ  ٨/٣/٢ ى املق   الو  جهة املنح إ
ا ما تقيّ بدوره ى التدقيق تقرير رسلت ثم فاعلي ن خالل املعنية املراكز إ   .أسبوع

م  ٨/٣/٣   تامة.بسرية  املركز مع املعلومات الخاصة ب املنح بالتعاملجهة تل
  الشهادةمنح  ٨/٤
ى هعرضــ، و عدمه منركز للم الشــهادةالتوصــية بمنح  زيارة التدقيق متضــمناً  نتائج تقرير عن ُيعد ٨/٤/١ ة لجن ع

ي االشــهادة  منح إضــافية  تقويمأعمال  طلب تنفيذللجنة يمكن و  ،ئحةال من هذه ال) ٦(ملادة وفقًا ملا ورد 
ى حساب  ي نقاط معينة  ، أو املركزوع   قبل اتخاذ قرار املنح.طلب تنفيذ تحسينات 

ي الهيئةبقرار من  الشـــهادةصـــدر تو  ركز للم الشـــهادة منحتُ حال اســـتيفاء الشـــروط،  ي ٨/٤/٢   صـــاحب الصـــالحية 
ل خال جهة املنحتســــــــجل  لم ما تلقائياً  تتجددثالث ســـــــنوات ملدة صــــــــالحة  الشــــــــهادةكون تو  من ينيبه) (أو 

ن م اً يومــ ثالثون قبــل  إيقــافطلــب  املركز يرد من  مخــالفــة للمتطلبــات أو أو أعمــال املتــابعــة عــدم مطــابقــة 
  .الشهادةاية 

  :)/تدقيق التجديدالدوري (التدقيق الشهادةوتجديد  متابعة امللف ٨/٥
ى الحاصــلة ملراكز خدمة املســتفيدين الدورية املتابعة تعتمد ٨/٥/١ ى »حياك« عالمة ع   تابعةم تدقيق زيارات ع

  .»حياك« عالمة استعمال تقويم أيضاً  املتابعة وتشمل لها
ى  إجراءبتقوم جهة املنح  ٨/٥/٢ ىالشــهادة لها املمنوحة كزااملر التدقيق الدوري ع رات محددة  ، ع رة خالل فف

نفس  الســــــــنة وتشــــــــملي ال تقل عن مرة واحدة  هذه الالئحة بحيثما تحدده حســــــــب صــــــــالحية الشــــــــهادة 
ي املبدئي،خطوات التدقيق    ديدتج تدقيق يجري  ســــــــنوات بثالث املقّدرة الشــــــــهادة صــــــــالحية مدة اية و

  .املطابقة شهادةل املنح
ى باإلضــــــــــــــافةئية اتنفيذ زيارت فج جهة املنحل يحق ٨/٥/٣ ي مجال التطبيق املمنوح إ لتأكد وذلك ل طلب خدمة 

  .الالئحةمتطلبات هذه بمن وفاء املركز 
ـــابعـــــة إجراءات تتوقف ٨/٥/٤ ى املتــ ى املتخـــــذة القرارات ع  تقرير أظهر إذا الـــــدوريـــــة، املراقبـــــة عمليـــــات إثر ع

ام يتعلق واضح إخالل أي التدقيق ى التقرير عرضيٌ  ،الالئحة هذه بمتطلبات باالل   شهادةلا منح لجنة ع
رح ال   .الالئحة هذه من )٦(املادة  ي ورد ملا طبقاً  قراراً  تق

  
  
ن ٨/٥/٥ ي الجدول  يب   -: واملتابعة التدقيق عمليات التا

ا و  املتابعة عمليات أصنافجدول   املنفذة: ةالجهودوري
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ـــار إليه أعاله (الذي يضــــبط نوع العمليات نظّ تُ  ٨/٥/٦ ا)م زيارات تدقيق املتابعة حســــب الجدول املشـ إذا  ،ودوري
ةمتعددة املواقع ت كزامر تعلق األمر ب   ،ؤدي نفس الخدمة أو خدمات متشا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يالعمليات التدقيق ُيعتمد جدول العينات    -:لتا
 :التدقيق عينات عملياتجدول 

 

اعدد الزيارات  الجهة  النشاط  ودوري

 زيارة التدقيق املبدئي 

 جهة املنح

ي ركز عند تقديم امل  للطلب األو
  واحدةزيارة 

 السنةي  واحدة زيارة زيارة التدقيق الدورية 

 املنح زيارة تجديد  
 بثالث املقّدرة الشهادة صالحية مدة اية ي

  سنوات

 (*)زيارات إضافية  

رى  ي حالة وجود حاالت عدم مطابقة   /ك
ى حسب القرارات املتخذة بناءً أو  أعمال  ع

  التدقيق،
 املستفيدين. من شكاوى  هناك كان أو إذا
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  ت: القرارا٩مادة 
رتب ٩/١ ى ي ن القرارين أحد اتخاذ »حياك« عالمةى الشهادة الخاصة بع الحصول  طلب فحص ع   :التالي

 .مالحظات بدون  أو مالحظات إبداء مع العالمة منح  -أ
ي العالمة منح رفض  -ب ر يجب الحالة هذه و   .الرفض تفس

ي الهيئة (أو من ينيبه)   اطالعه بعد العالمة منح رفض أو منح قرار يتخذ الذيهو  صـــــاحب الصـــــالحية 
ى   .شهادات املطابقة منح لجنة رأي ع

  
رتب ٩/٢ ى ي ى صلةاحلمراكز الل التجديد الدوري/ تدقيقال عمليات ع   :يةالتال القرارات أحد اتخاذ شهادةال ع

 .»حياك« بعالمة الخاصة الشهادة صالحيةاستمرار   -أ
 .»حياك«عالمةالشهادة الخاصة ب منح تجديد  -ب
  - :به مرفق »حياك« عالمةالشهادة الخاصة ب ملنحمشروط  تجديد  -ت

 إنذار أو مالحظات إرسال.  

 عدد المواقع
 عدد المواقع التي سيتم تدقيقها

الدوري متابعةال تدقيق تدقيق مبدئي وتدقيق تجديد المنح  
 ١  ١  ١  

 ١  ٢  ٢  

  ى  ٣من   ٢  ٣  ٦إ

  ى  ٧من   ٢  ٣  ٩إ

  ى  ١٠من   ٢  ٤  ١١إ

  ى  ١٢من   ٣  ٤  ١٦إ

  ى  ١٧من   ٣  ٥  ١٩إ

  ى  ٢٠من   ٤  ٦  ٢٩إ

  ى  ٣٠من   ٥  ٧  ٤٥إ

  ى  ٤٦من   ٦  ١٠  ٩٩إ

ّن تحليل مخاطر النشــــــــــــاط الخاضــــــــــــع للشــــــــــــهادة وجود حاالت خاصــــــــــــة تتعلق ببعض زيادة العدد يمكن  إذا ب
  العوامل مثل:

ن ودرجة تعقيد النشاط.  -أ   حجم املواقع وعدد املوظف
ي العمل.  -ب ن املمارسات    الفوارق ب
  تنوع األنشطة.  -ج
فذة املن ألعمال التصحيحية والوقائيةامالئمة ولتقييم أخرى مصادر من تسجيل شكاوى وتظلمات   -د

 .حيالها
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 املراقبة تدقيق زيارات عدد ي ادةزي. 
ى توصية من بناءً  شهادةال تعليق  -ث  .الشهادة منح لجنة ع
ى توصية من بناءً  شهادةال إلغاء  -ج   .الشهادة منح لجنة ع

ات ال اإلضافية التكاليف العالمة صاحب يتحمل د ٩/٢ - ج ٩/٢ القرارين اتخاذ حال ي*    جهة املنح طل
  .ر الصادرللقرا وفقاً ) الشهادة منح لجنة أو(

  -:١ ةمالحظ
ن إذا ى ةحاصــــــــــــــلال كز خدمة املســــــــــــــتفيدامر  لدى املتابعة تدقيق خالل تب ر النتائج أن الشــــــــــــــهادة ع   مطابقة غ

ى ســـــــــلمهايو حاالت عدم املطابقة  بطاقات بتعبئة قيدقالت فريق يقوم ،الالئحة هذه ملتطلبات لحاصـــــــــل ا املركز إ
ى الشهادة ى رضعيت أن يمكن الذيو  ع    أعاله، املبينة /د٩/٢ /ج أو٩/٢ العقوبات إحدى إ

م كما ى الشهادة يل ي القيام بعمل الحاصل ع   :التا
  .املطابقة عدم أسباب لتحديد تنفيذ التحاليل الالزمة -
  .الالزمة يةتصحيحتحديد األعمال ال -
  .تنفيذها ي واالنطالق التصحيحية باألعمالجهة املنح  تزويد -
ى  قررها ال التصحيحية األعمال أن جهة املنح رأت إذا ي الشهادةالحاصل ع   فإن يإضا بتدقيق القيام تستد
ر هذا   .التدقيق ذلك تكاليف يتحمل األخ
  -:٢ ظةمالح
رى  مطابقة عدم" حال ي ى بالنســــــــــــــبة "ك   قتعلي قرار تخذت أن للهيئة يمكن الحالة إثبات وتم الالئحة هذه إ

ا، أو العالمة ى توصــــية بناءً  إلغا ــهادة منح لجنة ع ر  الشــ ى الشــــهاد ويمكن للحاصــــل القرار املتخذ، وتفســــ   أن ةع
رض ى يع   .)١٥(للمادة  طبقاً  املتخذ القرار ع

  
ى الشهادة :١٠ مادة   متطلبات الحصول ع

ا أن يجب ال واإلجراءات العمليات هذه املادة تضــــــــــــبط ا ويحافظ ينشــــــــــــ   خدمة مركز صــــــــــــاحب ويطبقها عل
ى الحصــــول  بطلب املتقدماملســــتفيدين  ــهادة ع   االســــتقبالخدمات  جودة لضــــمان »حياك« الســــعودية الجودة شــ

 جراءاال  لهذا وفقاً  تقديمه ويتم »حياك« عالمة شــعار باســتعمال املعنيةاملســتفيدين  خدمة مراكز داخل املقدمة
  .به اإلخالل دون 

ر تضـــــــــمنت ى يجب ال بالخدمات الخاصـــــــــة الجودة معاي   بطلب املتقدم املســـــــــتفيدين خدمة مركز صـــــــــاحب ع
ى الحصول    .يطابقها أن »حياك« السعودية ةالجود شهادة ع

 الجودة: نظاماملتطلبات املتعلقة ب ١٠/١
ى  ئنيركز ان امليجب ع ى نظام يطبق و يوثق و يو  ـــــــ  بقاً فاعليته طمن باســـــــتمرار  نالجودة ويحســـــــّ حافظ ع

ى  ،ئحةالال  هملتطلبات هذ ي ع قبال م خدمات االســــــــــــــتتقديضــــــــــــــبط العمليات املتعلقة بيركز أن املكما ينب
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  مراكز داخل املقدمة االســــــــــــــتقبال خدمات أن تكون جودةجودة فعال يضــــــــــــــمن نظام  أن يثبت أن لديهو 
 الالئحة.لهذه مطابقة املستفيدين  خدمة

  سياسة الجودة ١٠/١/١
ى الهادفة إدارته خاللها من عكسي ةذات اهداف واضــــــــح جودة ســــــــياســــــــة ركزامل إدارة توثق أن يجب ن إ   تحســــــــ

ن ومشاركة االستقبال   -: ويجب، املوظف
 .)نشاطال مواقع( املعنية واملواقع العالمة تطبيق مجال السياسة تلك تحدد أن  -أ

ي املستويات املختلفة ب  -ب ن و    .ركزاملالتأكد من أن سياسة الجودة معلنة ومفهومه لجميع العامل
ر التحديد ســــــــــبل تنفيذ ا  -ت اتلســــــــــياســــــــــة لتحقيق أهدافها (توف  الالزمة، وتنظيم العمل، وتنظيم املواقع، تجه

ن  ن املؤهل ن املوظف ـــــا، وتعي ا ــتخـــــدام املرافق وتجه ى اســــــــــــ ديم لتقـــــوتحـــــديـــــد الســــــــــــــجالت، تكون قـــــادرة ع
ر نظام  الخدمات   دارة).اإل والقيام بالتحقق من حسن التطبيق لضمان حسن س

ى املركز يجب كما  ر ميثاق تقديمع ى وجوبخدمة للمستفيد، ال توف ل اإلدارة من قب ُيعتمدقه وان يتوث إضافة ا
  .ينالعليا ويتم إعالنه للمستفيد

ي  ينيحـدد ميثـاق تقـديم الخـدمـة للمســــــــــــتفيـد مالحظـة: امـات املركز  مـدة تقـديم ( ديم الخـدمـاتقـت جـالمال
ى  الشكوى، مدةالخدمة، مدة معالجة    ).الخدمة، إلخ.ي  املستفيدو حقوق  االستفسار،الرد ع

  املسؤوليات داخل املركز ١٠/١/٢
ى   -أ ى املســــــــــئوليات  ،بغض النظر عن مســــــــــؤولياته األخرى  ،من املركزأن تحدد عضــــــــــوًا  إدارة املركز يجب ع يتو

ا الجودةوالصالحيات للتأكد من أن العمليات املطلوبة لنظام  التحكم و  تم إنشاؤها وتطبيقها واملحافظة عل
امات املتعلقة الوثائق ي يدقيق الت ومتابعة وتنظيم باالل  ســــــتفيدينامل برضــــــا الخاص واالســــــتقصــــــاء الداخ

الجودة  شـــــــــــهادة، والتواصـــــــــــل مع جهة املنح فيما يخص أعمال الســـــــــــنوي  التقييم وإعداد العمل ومخططات
 .»حياك« السعودية

ر لعمله يكون  فرد كل مسؤوليات مركز كل حددي أن يجب  -ب رام مدى ي تأث امات اح   :جادإي يتطلب مما االل
a. تنظيم هيكل  
b. للوظائف وصف  

 
 متطلبات التوثيق ١٠/١/٣

عنـــاصــــــــــــــر  تطبيق مختلفبيتعلق التنظيم الوثـــائقي بجميع الوثـــائق املرجعيـــة املعتمـــدة وجميع البيـــانـــات املتعلقـــة 
ى ذلك التطبيق لسجالت الباالعالمة و   .تمثل الدليل ع

ي الوثائق والسجالت للالضرورية  قواعدالويجب تحديد  ي:بحيث تصف تحكم    - التا
ا وإتالفها. كيفية  -أ  إعدادها وتحريرها وتوزيعها وتحدي
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طريقة اعتماد الوثائق املالئمة قبل إصــــــــــــــدارها، ومراجعة وتحديث الوثائق عند الضــــــــــــــرورة وإعادة اعتمادها،   -ب
قة اإلصــــــــدارات املناســــــــبة للوثائق املطبوالتأكد من تمي التعديالت واملراجعات الســــــــارية للوثائق، والتأكد أن 

ر  ها، ومنع االســــــــتخدام غ ي أماكن اســــــــتخدامها، والتأكد أن الوثائق واضــــــــحة ومقروءة ويمكن تمي موجودة 
ي حالة الحاجة لحفظها ألي سبب. ها   املقصود للوثائق امللغاة وإتباع أسلوب مناسب لتمي

رهان لتقديم املركز ســــــــجالت طريقة مراقبة  -ت ى ال لجودة، ا لنظام الفعال والتشــــــــغيل للمتطلبات املطابقة ع
رجاع وحماية وتخزين لتمي الالزمة الضــــــــوابط بتحديد املركز يقوم أن ويجب  نم والتخلص وحفظ واســــــــ

 .السجالت أو اتالفها
 )ستفيدينرفع / معالجة الشكاوى (االستجابة لشكاوى امل ١٠/١/٤

ى  يجب ى كل الشــــــــــــــكاوى والتظلمات الكتابية املتعلقة  املركز ع رامالرد ع ي  باح  جالمهذه الالئحة ال تدخل 
ي أجل ال يتجاوز   ة بالحصول املتعلقوتستث من تلك الشكاوى والتظلمات الطلبات  شهرًا،تطبيق العالمة وذلك 

ى   أو الجهة املعنية أو الشكاوى القضائية املتعلقة بمعارضة صحة قرار إداري. ركز املمن  امتياز ع
ى  بجكما ي   :  املركزع

 ديناملســــــتفي وتظلمات لشــــــكاوى ملف  تخصــــــيص ويجب ،االحتفاظ بســــــجل لجميع الشــــــكاوى ال ترفع إليه  -أ
ى يحتوي  ااسم و  وموضوعها الشكوى  تاريخ ع ا وتاريخ صاح  .معالج

ى هذه الشــــــكاوى أو بشــــــأن أي  املناســــــبة رداً اتخاذ اإلجراءات   -ب ي الخدمات املقدمةع ا  اخالالت  ال من شــــــأ
ى املطابقة ملتطلبات منح   .»حياك« السعودية ةالجود شهادةأن تؤثر ع

 توثيق اإلجراءات املتخذة.   -ت
  جهة املنح أثناء الزيارات. ييجب أن تكون هذه السجالت متاحة ملدقق  -ث
  املستفيد رضا درجة قياس ١٠/١/٥

م املســـتفيدين رضـــا درجة ملعرفة الرأي باســـتطالع القيام يجب ى ســـنة كل مرة وتطلعا   طريق عن وذلك األقل ع
ر أو االســــتقبال مركز   ف،الهات( طريق عن املســــتفيدين رضــــا قياس وكذلك ،جالامل هذا ي متخصــــصــــة مكاتب ع
ريد روني، ال   .) املستفيد مع املباشرة املقابلة طريق عن او اإللك

  نتائج ىع والحصول  الجيد التمثيل تضمن منهجية بطريقة االستطالع لها ستوجه ال العينة اختيار يجب  -أ
ى بناءً  املتخذة القرارات يجعل الذي األمر حقيقية  املقدمة. الخدمات مستوى  من يرفع مما صائبة ذلك ع

ر يتم ان يجب  -ب   وقعامل طريق وعن املباشــــــــــر واالســــــــــتقبال الهاتفي االتصــــــــــال ي الخدمة تقييم خاصــــــــــية توف
روني  .االلك

ن املســتفيدين إلحاطة واعتمادها االســتطالع نتائج من االســتفادة يجب  -ت   رســالة وأ معلقات بواســطة( واملوظف
 .تحسينية إجراءات اتخاذ عن فضالً ) مثالً  إعالمية
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 لتحديد اتخاذه يتم ظممن إجراء هناك يكون  أن يجبو  الشـــكاوى  مع التعامل عملية عن الرضـــايجب قياس   -ث
ن لدى الرضا مستويات  ةعشوائي استبانات صورة هذا يأخذ وقد الشكاوى، مع التعامل عملية عن املشتك
ن   .  أخرى  وأساليب للمشتك

ن طرق  إحدى :ظةحمال  ى الحث ي الشــــكاوى  مع التعامل عملية عن الرضــــا تحســــ   املشــــتكي مع التواصــــل ع
  .واملركز

  املؤشرات ١٠/١/٦
ى  رامحرصــًا ع امات اح ى املركز ذه الالئحة يجب  حددةامل االل ا دورياً أداء  تحديد مؤشــراتع يجب ، و ومتابع
ا الحســــبان ي واألخذ الخدمات جودة مســــتوى  حول املســــتفيد  رضــــا لقياس مؤشــــراتأن تتضــــمن    وكل بمخرجا

  عن بعد. لخدماتا ي تقديم النضج مستويات، ومؤشرات تعكس صلة ذات معلومة
، ومعرفة مدى تقدمها من راكزي مؤشــــــــــــــرات فعالة لقياس أداء املمؤشــــــــــــر تقديم الخدمات عن بعد:  :مالحظة

ـــاعد كل  رونية، والذي يســ ، ووضـــــع خارطة طريق لتحويلها ي تحديد وحصـــــر خدماتهمركز منظور الخدمات اإللك
رونية، مع رفع مستوى نضجه  ى خدمات إلك روني.من خدمات تقليدية إ   اإللك

  أنواع املؤشرات: *) 
يقيس مؤشــــــــــــــر عدد الخدمات التقليدية، وال الزالت ُتقدم بطريقة تقليدية، وذلك  مؤشــــــــــــر عدد الخدمات: -١

ى خدمات  ركز بزيارة املستفيد من الخدمة ملقر امل ى الخدمة، مقارنة بعدد الخدمات ال تحولت إ للحصول ع
ى ذلك، يقيس املؤشر أيضاً  رونية. باإلضافة ا  عدد الخدمات املوجهة لكل مستفيد. إلك

ى قياس مســــــــتوى ودرجة نضــــــــج تقديم الخدمات  مؤشـــــــر مســـــــتوى النضـــــــج: -٢ ركز مؤشــــــــر مســــــــتوى النضــــــــج ع ي
رونية، والذي ال يتحقق إال بإحد ر وتبسيط إلجراءات العمل الداخلية للاإللك ا. مركز اث تغي   وأتمت

رونيــة: -٣ رونيـــة مقـــارنـــة  مؤشــــــــــــر معــدالت اســــــــــــتخــدام الخــدمــات اإللك يقيس مـــدى اســــــــــــــتخـــدام القنوات اإللك
ى الخدمات.   بالقنوات التقليدية للحصول ع

رونية:*)     مستويات النضج األربع للخدمات االلك
يالخدمة املعلوماتية:  -١ رونية، بحيث تحتوي  تتمثل  تقديم معلومات عن الخدمة من خالل القنوات اإللك

ا (كنموذج طلب الخدمة إن وجد). ى وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عل   ع
ى املالخدمة التفاعلية:  -٢ تفيد تعبئة للمس ركز تيح املي، بحيث ركزيكون التفاعل باتجاه واحد من املستفيد إ

ر رونيةوني من خالل القنموذج إلك ى امل نوات اإللك روني ا تفيد ، ويتطلب من املســـــركزوإرســـــاله بشـــــكل إلك
ا. ركز مراجعة امل   إلتمام إجراءات الخدمة والحصول عل
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ن الخدمة اإلجرائية: -٣ ى امل يكون التفاعل باتجاه مســــــتفيد للركز تيح امليحيث ب ،والعكس ركز من املســــــتفيد ا
رونياً  ى امل تعبئة النموذج إلك ا داخل امل ركز نفذ املي، و ركزومن ثّم إرســــــــــاله ا ح  ركز الخدمة بكامل إجراءا

اء تقديم   .ركزدون حاجة املستفيد ملراجعة مقر امل هاان
ن الخدمة التكاملية: -٤ ى امل يكون التفاعل باتجاه مســــــتفيد لل ز ركتيح امليبحيث ، والعكس ركز من املســــــتفيد ا

رونيــاً  ى امل تعبئــة النموذج إلك ــا داخــل  ركز قوم املي، و ركزومن ثّم إرســـــــــــــــالــه إ بتنفيــذ الخــدمــة بكــامــل إجراءا
ـــاء تقـــديم الخـــدمـــة، دون حـــاجـــة  ريق التكـــامـــل مع جهـــات خـــارجيـــة أخرى عن ط ركز وخـــارج امل ركز امل ح ان

  .ركزاملستفيد ملراجعة مقر امل
  

  أو الوقائية اإلجراءات التصحيحية / ١٠/١/٧
ى  يجـــــــب  -أ  املطـــــــابقـــــــة واتخـــــــاذ اإلجراءات حـــــــاالت عـــــــدم أســــــــــــــبـــــــاب األفعـــــــال الالزمـــــــة إلزالـــــــةأن يتخـــــــذ  املركز ع

االتصحيحية/أو  ويجب أن تكون األفعال التصحيحية/ أو الوقائية مناسبة  ،الوقائية بغرض منع تكرار حدو
رات حاالت عدم املطابقة املكتشفة/ أو املحتملة.  لتأث

ى   -ب   -التالية: املتطلبات لتعريف لضرورية اخطوات الو  قواعدالتحديد املركز يجب ع

 ستفيدمراجعة حاالت عدم املطابقة (متضمنة شكاوى امل.(  
 ا. عدم حاالت مسببات تحديد   التطابق ال تم اكتشافها/أو املحتملة ومسببا
 املطابقة. عدم حدوث التطابق /أو ملنع عدم حاالت تكرار عدم لضمان إجراء لعمل الحاجة تقييم  

  ي/الوقائي املطلوب. اإلجراءتحديد وتطبيق   التصحي
 .حفظ سجالت بنتائج اإلجراءات املتخذة 
 ي اإلجراء ومتابعة فاعلية مراجعة  .اتخاذه تم /الوقائي الذي التصحي

  

ي ١٠/١/٨   التدقيق الداخ
ي تدقيقب ســـنوياً  خدمة مركز كل يقوم أن يجب  ادةالشـــه تطبيقجال م ي املدرجة األنشـــطة مختلف يغطي داخ

ي ذلك عملية ي: ، ويكون التدقيقالشكاوى  مع التعامل بما    - كالتا
ي تدقيقبال يقوم  -أ ى الحرص مع مؤهلون  مدققون  الداخ  الَّ أ يجب بحيث املصــــالح تضــــارب تفادي ضــــرورة ع

ى ي ُيشارك  فيه. يعمل موظف أي القسم التدقيق ع
ي تدقيقال ُيتيح  -ب  .الئحةال هذه ي املذكورة باملتطلبات الوفاء مدى نع حققالت الداخ
 .الجودة بإدارة املعنية األطراف مشاركة مع الجودة عن املسؤول إشراف تحت دقيقالت إعداد يتم  -ت
ى أيضـــــــــــاً  ويحتوي  تقرير ي تدقيقال نتائج توثق أن يجب  -ث ى بناء اتخاذها تم ال اإلجراءات ع  ،قيقالتد ع

ي تدقيقال خالل املسجلة اإلخالالت وتكون  ي عمل مخطط موضوع الداخ  .تصحي
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 .الالحق تدقيقالعمليات  خالل املسجلة املطابقة عدم حاالت تصحيح ملتابعة برنامج وضع يتم  -ج
 

  السنوي  التقييماجتماع  ١٠/١/٩
ى التقييماجتماع تنفيذ املركز ب قومي أن يجب  دإعدا يتمو  ســـــــــــــنة، كل مرة األقل الســـــــــــــنوي مع اإلدارة العليا ع

ــاركة الجودة عن املســــؤول إشــــراف تحت االجتماع  االجتماع وتضــــم مدخالت الجودة بنظام املعنية األطراف بمشــ
  - :النقاط التالية

ى التحليــل يتنــاول  أن ويجــب االســــــــــــــتقبــال جودة تعكس ال للبيــانــات معمق بتحليــل القيــام  -أ  لاألقــ ع
 :التالية البيانات

 .املؤشرات -
 .املستفيدين برضا الخاصة االستبانة -
ي دقيقالت عمليات -  .الداخ
 .والتظلمات الشكاوى  -
 .السابق السنوي  التقييم إطار اجتماع ي املقررة التحسينية األعمال من إنجازه تم ما متابعة -
  .تحدث قد ال القانونية التطورات -

نال  تحســـــينيةال عمالاأل  اعتماد  -ب ر ا القيام يتع ي وبالتنظيم املوارد وتتعلق بتوف   هذه تدرجو  ،الداخ
ى فيه يتم مخطط ي األعمال ن أو( املســـــــــؤول توضـــــــــيح األقل ع ى عمل كل عن) املســـــــــؤول  التاريخ وع
ى لإلنجاز، املخطط ى تعتمدهو  التقييم هذا حول  تقرير إعداد الجودة عن املســــؤول ويتو   ي ســــلطة أع

ص توزيع ويتم االستقبال، مركز ى السنوي  التقييم ُملخَّ ن جميع ع  .املركز ي العامل
  

 :لمستفيدينل الخدمات لتقديم االستقبال بجودة لخاصةفنية ااملتطلبات ال ١٠/٢
  عامة متطلبات١٠/٢/١
ى سرية معلومات املستفيديا ١٠/٢/١/١  نلحفاظ ع

  ى محمل الجد، ينمعلومات وخصـــــوصـــــية املســـــتفيد أماناملركز أخذ أن ييجب ة  ع بحيث ان كون الرك
ن  ر خيارات واملســــــــــتفيد  املركز األهم ب ى شــــــــــفافية عملية جمع املعلومات الشــــــــــخصــــــــــية، وتوف الحفاظ ع

م من دف لحماية ســـــــري ي أ خالل مجدية للمســـــــتفيدين  من املعلومات اســـــــتخدام حلول متخصـــــــصـــــــة 
 .ينوحماية املستفيد

 ا فقط لألشـــــــخاص املصـــــــرح لهم، وال يُ  ينالوصـــــــول ملعلومات املســـــــتفيد حيجب من من  طلبواالطالع عل
 املستفيد اال الحد األدنى من املعلومات وفق االحتياجات للتمكن من تقديم أفضل خدمة.

ن والتشريعات الوطنية ١٠/٢/١/٢ ام بالقوان  االل
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  ًا محليا ن والتشـــــــــــــريعات املعمول  ــتيفاء متطلبات القوان ى مســـــــــــــتوى يجب اســـــــــــ ، وعدم خرقها ســـــــــــــواًء ع
ن    فيه.سياسة املركز أو عملياته أو العامل

 اللباقة واالهتمام ١٠/٢/١/٣
 ى موظفو خدمة املســـــتفيدين باللباقة، وال فو أن ، واملهنية و ســـــلوك الحســـــنيجب أن يتح ــرَّ   ةطريقب ايتصـــ

رمة، ويبادرو الئقة و  م أن كما  ،دائمًا بخدمة املســــــــــتفيدين امح ن مشــــــــــاكل املســــــــــتفيدي وايتفّهميجب عل
ممع  اويتعاملو    مهنية.بمسؤولية و  طلبا

  األخالق واملظهر الحسن ١٠/٢/١/٤
  ى ضـــــرورة ـــة تحث ع ى مركز خدمة املســـــتفيدين وضـــــع ســـــياســـــة خاصــ ام بحســـــن يجب ع االهتمام واالل

ي البلــد الــذي يوفر فيــه املركز خــدمــاتــه رام املعتقــدات والتقــاليــد االجتمــاعيــة  يجــب و  ،املظهر ومراعــاة اح
ى ام بمقتضيات هذه  يموظف ع ى االل   السياسة.املركز الحرص ع

ر املعلومات ١٠/٢/١/٥  توف
  ر املعلومات يجب  اتمالخداالســتفادة من هذه ، وتحديد متطلبات ال يقدمها املركز الخدمات عنتوف

ا ى  أن يبقى املستفيدون  كما يجب ،وكيفي ر احل ر طالع دائم بماع   .الخدمة س

  ر شــــــــــرح مبســــــــــط لجميع الخدمات ال يتم تقديمها وكذلك شــــــــــرح مبســــــــــط عن حقوق يجب ان يتم توف
ا ســــــــــــــواء من  ســــــــــــــتفيدامل رتبة عن كل مخالفة يتم ارتكا والواجبات املطلوبة منه وايضــــــــــــــاح العقوبات امل

 .او املستفيد (إن وجدت) ركزجانب امل
 االستجابة ١٠/٢/١/٦

  ــتجابة لطلب املســــتفيد يجب دون ببســــرعة وكفاءة عالية و  مباشــــرة من أول تواصــــلبطريقة أن تتم االســ
ر و  ن  الصعوباتتتم معالجة أن تأخ  .خرينآبسرعة دون تحويلها ملوظف

 الجودة واالعتمادية ١٠/٢/١/٧
  ا، وأن تقدم الخدمة للمســــــــــــــتفيدين من دون أي ى الخدمة كما ُوِعد  يجب أن يحصــــــــــــــل املســــــــــــــتفيد ع

ر معلومات  اً فور  أال قد تطر  الصــــــــــــــعوباتخطاء وأن ُتعالج أ جراءات إو  صــــــــــــــحيحةوذلك من خالل توف
 .خدمة سليمة

 سهولة التواصل والقيمة املضافة ١٠/٢/١/٨

  ي الوقت الذي يرغب رة  ى الخدمة بطرق مختلفة وأن تكون الخدمة متوّفِ يجب أن يحصــل املســتفيد ع
ة قيمـــ (إيميـــل، فـــاكس .....) وأن يكون لهـــال ومن خالل القنوات ال يفضــــــــــــــلهـــا فيـــه املســــــــــــــتفيـــد بـــالتفـــاعـــ

  .مضافة له
ى املستفيدين ١٠/٢/١/٩ رك ع  ال
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  ى جميع ي عملهم وأن نوظفامليجب ع ه الجزء األهم  ى أنَّ ى املســــــتفيد ع ى  أن ينظروا إ يســــــعوا دائمًا إ
ر خدم ة له ةتوف ِ

ّ   .متم
ن ١٠/٢/١/١٠  املسؤولية والتمك

  ر الخدمة تقييماإلحســـــاس باملســـــؤولية واليعد  لتقديم خدمة الجوهريةمن األمور الضـــــرورية و  تجاه توف
ة واســــــــــــــتثنائية للمســــــــــــــتفيدين ِ

ّ ى  ،متم في كافة موظولتكريس مبدأ املســــــــــــــؤولية الذي يجب أن يطبق ع
ى أحسن  ةكافأملومتوازنة وضع آليات واضحة يجب  املستفيدينخدمة  ن الذين يؤدون عملهم ع املوظف

ي  الرفع من آداءو وجه  ن.با   املوظف
  التعاون وروح الفريق ١٠/٢/١/١١

  ى ركةاملغايات الهداف و األ تحقيق يجب الحرص ع   .ش
  تقدير اإلنجازيجب.  

  رب من املستفيدينيجب   .عدم ال
 ام لآلخرين يجب تجنب   .إلقاء اللوم أو توجيه اال

ر متطلبات ١٠/٢/٢   الخدمة مركز مع التواصل معلومات توف
 -املقدمة: يجب أن يتم توضيح املعلومات التالية للمستفيدين حول الخدمات 

  رونية الحديثة ر الطرق اإللك ر الهاتف أو ع كذلك و أوقات عمل مركز تقديم الخدمة لالســــتقبال املباشــــر أو ع
 .طريقة حجز املواعيد

 ريد اإلل ريد، الهاتف، الفاكس، ال روني، إلخطرق التواصل بمركز تقديم الخدمة (ال روني، املوقع اإللك   .)ك
 ريد روني وأرقام الهواتف والفاكساإل عنوان املركز وعنوان ال   .لك
  ى ى مقر املركز املع (مواقف الســـــيارات القريبة من املقر، طريقة الوصـــــول إ املعلومات الضـــــرورية للوصـــــول إ

ي   .ئته لذوي االحتياجات الخاصة....)املقر باستخدام وسائل النقل العمومي، 
 روني، الخط  خاصية أو إمكانية التواصل عن بعد   .، الخدمات التفاعلية، إلخ)املجاني(املوقع اإللك
 تقديم الشكاوى حول خدمات املركز طريقة.  
 ى نظافة وترتيب الحفاظ  العمل. بيئة ع
 .راطات الخدمة من خالل وسائل التواصل املمكنة   توضيح اش

روني التابع له  ى املوقع اإللك ي مكان االســــــــــــــتقبال الخاص باملركز وع ي حال  -يجب أن تتوفر املعلومات الالزمة 
ريد  -وجوده  ا بال روني، كما يجب تحديث املعلومات املطروحة العادي أو اويمكن عند الطلب الحصول عل إللك

 عند اللزوم.
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ى مســــــــــــتوى املدخل الرئيســــــــــــ للمب ويجب أن يكون العنوان  يجب بيان مواعيد وتوقيت عمل املركز بوضــــــــــــوح ع
روني وأرقـــام الهـــاتف الخـــاصــــــــــــــــة بـــاملركز متـــاحـــاً  روني واملوقع اإللك ريـــد اإللك ريـــدي وال ى " ال " وأي دليـــل الهـــاتفع

  كما يجب تحديث هذه البيانات عند اللزوم. ،مرجع مماثل
  

  والتوجيه االستقبال حسن ١٠/٢/٣
 االستقبال والتوجيه الهاتفي متطلبات ١٠/٢/٣/١

ــاعات العمل أو خارج أوقات   ن والزوار، خالل ســ يتعلق هذا البند باألرقام املخصــــصــــة الســــتقبال مكاملات املراجع
ر املوزع الصوتي، إما مباشرة من قبل املوظف أو بطلب االنتظار والتحويل. ر رسالة مسّجلة أو ع  العمل، ع

ي االستقبال الهاتفي  رط  ي:ويش   - ما ي

 ي بداية امل  .كاملة الهاتفيةتسجيل املكاملة الهاتفية وابالغ ُمراجع مركز خدمة املستفيدين بذلك 

 ح امل ر رســــــالة صــــــوتية تتضــــــمن املعلومات األســــــاســــــية املتعلقة بأوقات العمل دون أن ُيفســــــَ رورة بالضــــــ جالتوف
رك رسالة صوتية   .ل

 ى اإلجابة ات كحد  خمس ي االتصال ع يك(د حلول أخرى للتواصل مع املستفيد  أو إيجاأقرنَّ حال  مثال: 
ي  يتم رناتتجاوز الخمس  ى الرد اآل  ملركز اخيار االنتظار او معاودة االتصـــال به من  وإعطاء املتصـــلتحويله ع

  ).مع تحديد الوقت

 كيف .___ اســــــم .___ ب__ التصــــــالكم شــــــكراً  عليكم، الســــــالم :املعتمدة (مثالً  التحية خالل من املتصــــــل تحية 
 .أساعدك؟) أن يمكن

 ى يؤدي قد فهذا املستفيد، يطلبه بما التكهن وعدم الجيد اإلصغاء  .معلومات خاطئة إعطائه إ

 تعكس بعبــارات واإلجــابــة بــالحــديــث، املوظف اهتمــام ُتظهر بعبــارات واإلجــابــة املســــــــــــــتفيــد احتيــاجــات تحــديــد 
  .بالطبع")"، "صحيح"، "نعم"(مثاًل: االهتمام واإلصغاء

 ى للحفاظ للمتصــل االفتتاحية العبارة املوظف تلخيص ه ع  فهم من للتأّكد مهذبة توضــيحية أســئلة طرح ،ترك
ن املســـــــتفيد اســـــــتخدام اســـــــم ويجب ،مقاطعته وتجنَّب املســـــــتفيد فهما جيداً  احتياجات ت ى مرَّ  خالل األقل ع
 .التعامل

 رة اإلصغاء م املستفيد صوت لن  .للمستفيد الداخلية اإلجراءات شرح ثم ومن شعوره لتفهُّ

 ى لالطالع بحـــاجـــٍة  املوظف كـــان حـــال ي ى  أو يحتـــاج محـــدد أو حســــــــــــــــاب بعض املعلومـــات ع ى الحصــــــــــــــول ع إ
 .وطلب اإلذن من املستفيد املعلومات لهذه الحاجة أسباب شرح املستفيد، فيجب عن شخصية معلومات

  ر ا يتصــل وعندم ،املوزع الهاتفي أو املوزع الصــوتييجب توجيه املســتفيدين بســرعة نحو الجهة املعنية، إما ع
ر السؤال عن طلبه ويبلغه ى هذا األخ   .يله نحوهباملركز املع قبل تحو  املستفيد باملوزع الهاتفي يجب أن يتو
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 ى جهة أخرى، حاجة لتحويل هناك كانت إذا وية وصـــــــــــــفة  أســـــــــــــباب ذلك، رحشـــــــــــــ يجب املســـــــــــــتفيد إ وإعالمه 
ى قبل اإلذن طلب ثم ومن إليه، ســـــــــيتم تحويله الذي الشـــــــــخص  ينتظر ويجب أالَّ  ر،وضـــــــــعية االنتظا تحويله إ
ى املستفيد ر الخط ع  سيتم الذي الشخص إطالع مع املستفيد ليتم االتصال تعليق ويتم ،ثانية ثالثون  من أك
ى جميع  إليه املوضــــوع تحويل ى املوظف أن ،التفاصــــيل الالزمةع ى املســــتفيد ويشــــكر نفســــه عن يعّرِف وع  ع

ى ينتقل مباشرةً  ثمَّ  االنتظار،  .املوضوع صلب إ

 ستفيدعزل الضجيج اثناء مكاملة امل. 

  يجب تحديد املدة القصــــــــــوى ال يلزم مركز الخدمة لتقديم الخدمة للمســــــــــتفيد، ويجب أن تتالءم هذه املدة
 وحساسية نشاطه.ركز املمع طبيعة عمل 

  
 متطلبات االستقبال والتوجيه املباشر١٠/٢/٣/٢

ى بناءً  املســــــــتفيد احتياجات تحديديجب    جابةواإل  احتياجاته فهم من للتأّكد مهذبة توضــــــــيحية أســــــــئلة طرح ع
  تفيداملســ اســم اســتخدام ويجب ؛")بالطبع" ،"صــحيح" ،"نعم:"مثالً ( املحادثة أثناء املوظف اهتمام ُتظهر بعبارات
ن ت ى مرَّ   التعامل. خالل األقل ع

ي الجزء يتضــــــــــــمنو   الشــــــــــــفه عند  خدمة املســــــــــــتفيدين والتواصــــــــــــل موظفي عند التواصــــــــــــل مهارات متطلبات التا
  :ل املباشر للمستفيديناالستقبا
رة -أ  الصوت: ن
ي يضــــفي ر  رة التغي ى والحماســــة االهتمام من طابعاً  الصــــوت ن  اســــتخدام ويجب ف،املوظينطقها  ال الكلمات ع
ة إلعطاء املناسبة واللفظية الصوتية السمات  .ي اإلقناع وإضافة املصداقية لخطابه قوَّ
 السرعة:  -ب

رة الكالم يكون  أن يجب رة تكون  أالّ  يجب حيث ،املعلومات وتذكر فهم للمســــتفيدين تســــمح بوت ــريعة، الكالم وت  ســ
ن الحديث كان إذا خصــــــــوصــــــــاً  ر من يتضــــــــمَّ رة تكون  أن يجب ال كما ،الفنية واملعلومات التفاصــــــــيل الكث  الكالم وت

ى ســــــــــــبيل املثال ( ،بامللل املســــــــــــتفيدون  ح ال يشــــــــــــعر بطيئةً  ى لالطالع بحاجٍة  املســــــــــــتفيد كان حال يع بعض  ع
ى املوظف ارسالها له مباشرة املعلومات ر، فيجب ع   ).عن الخدمة أو تفاصيل أك

  
 :الصوت ارتفاع  -ج

د مدى  يرغب وقد ،العمل مكان ي بمســــــــتوى الضــــــــجيج الحديث أثناء الصــــــــوت مســــــــتوى  انخفاض أو ارتفاع يتحدَّ
ى ي التأكيد املوظف نة نقطة ع   .سماعه يصعب خافٍت  بصوٍت  أو الكالم الصراخ تفادي أنه يجب إال معيَّ
رام  -د  :االح
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ر يمكن رام عن التعب ن االح  خالل من والثقافات لألشــــــــــــخاصالعادات  االعتبار اختالف بطرق مختلفة تأخذ بع
ا الواجب األمور  مع تجنب ،)إلخ الرموز، البصري، التواصل اإليماءات واإلشارات،(  .تفاد

 التفّهم:  -ه
 .نظره ووجهة موقفه فهم ويحاول  املستفيد مكان نفسه املوظف يضع
 االنفتاح:  -و

ل ى، اإلصـــــــــــغاء خالل وذلك من األحكام إطالق بدون  النظر وجهات ي االختالف يجب تقبَّ  تقبل املوظف ويجب ع
ه فكرة ر عليه يكون  قد أنَّ ره طريقة أو عاداته تغي  .تفك
ي  -ز ر التح  :بالص
ي املثابرة الضروري  من ر والتح   .مختلفة ثقافاٍت  مع التعامل عند بالص

ل  االنطباع  -ح   :األوَّ
لتدارك األمر  ثانية فرصـــــــــة أي هناك يكون  ولن فقط واحداً  اً أولي اً انطباع هناك أن تذكر التعامل يجب بداية عند

ن    االنطباع. هذاوتحس
روني متطلبات  ١٠/٢/٣/٣ ريد االلك   ال

روني املســــــــــــــتفيديناســــــــــــــتقبال اســــــــــــــتفســــــــــــــارات بيتعلق هذا البند  ريد االلك ي االســــــــــــــتقب من خالل ال رط  ال ويشــــــــــــــ
ي: روني لالستفسارات والطلبات ما ي   - االلك

  ي املوقع ر رســـــــالة نصـــــــية  روني تتضـــــــمن املعلومات األســـــــاســـــــية املتعلقة بأوقات العمل الال توف زمة االلك
روني ريد االلك ى ال   .للرد ع

 ى املسـتفيد توفرها أثناء روني تتضـمن املعلومات األسـاسـية الالزمة ع ي املوقع االلك ر رسـالة نصـية   توف
روني ريد االلك  .طلبه عن طريق ال

 أيام عمل ٣اليتجاوز حد أق  ي املستفيد معالرد  سرعة.  

 روني القراءة ريد االلك ــتفيد، يطلبه بما التكهن وعدم الجيدة لل ى يؤدي قد فهذا املســـ ات معلوم إعطائه إ
 .خاطئة

  
  

روني الشات (إن وجد)متطلبات  ١٠/٢/٣/٤   االستقبال اإللك
ن والزوار بيتعلق هذا البند  روني الشــــــــــــاتمن خالل املوقع اســــــــــــتقبال اســــــــــــتفســــــــــــارات املراجع رط ، االلك ي ويشــــــــــــ

ي: روني لالستفسارات والطلبات ما ي   - االستقبال االلك
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  روني تتضــــمن املعلومات األســــاســــية املتعلقة بأوقات ي املوقع االلك ر رســــالة نصــــية  ي خدمة العمتوف ل 
رونية   .الشات االلك

 رونية وإرســــــــال املحادثة كاملة للمســــــــتفيد ع رونيى تســــــــجيل املحادثة االلك ريد االلك اء من بعد اال  ال ن
 .طلبه

 ن ي االتصال مع املستفيد سرعة   .حد أق دقيقت

 ي حال  طلب املباشــــــــر املعتمدة وال التحية خالل من املتصــــــــل عن طريق الشــــــــات تحية لبيانات املســــــــتفيد 
روني بــالخــدمــة  رنــت(انقطع االتصـــــــــــــــال االلك ى مقــدم الخــدمــة م )االن الهــاتفي عــاودة االتصـــــــــــــــال يجــب ع

ر خدمة الشــــــات شــــــكراً  عليكم، الســــــالم :(مثالً ، باملســــــتفيد ويدي ز الرجاء ت  .___ اســــــم .___ لتواصــــــلك ع
ي حال انقطع االتصــــــــال بك ألتمكن ب عاودة االتصــــــــال بك، مبأســــــــمك ومعلومات التواصــــــــل الخاص بك 

 .أساعدك؟) أن يمكن كيف

 ى يؤدي قد فهذا املستفيد، يطلبه بما التكهن وعدم الجيدة القراءة  .معلومات خاطئة إعطائه إ
 تعكس بعبارات واإلجابة بالحديث، املوظف اهتمام ُتظهر بعبارات واإلجابة املســــــــتفيد احتياجات تحديد 

  .بالطبع")"، "صحيح"، "نعم"(مثاًل: االهتمام واإلصغاء

 ى للحفاظ للمســـتفيد االفتتاحية العبارة املوظف تلخيص ه ع  للتأّكد مهذبة توضـــيحية أســـئلة طرح ،ترك
ن املســـــتفيد اســـــتخدام اســـــم ويجب ،تهمقاطع وتجنَّب جيداً  املســـــتفيد فهماً  احتياجات فهم من ت ى مرَّ  ع

 .التعامل خالل األقل

 ى لالطالع بحاجٍة  املوظف كان حال ي ى  أو يحتاج محدد أو حســـــــــاب بعض املعلومات ع ى الحصـــــــــول ع إ
وطلب اإلذن من  املعلومات لهذه الحاجة أســـــــــــــباب شـــــــــــــرح املســـــــــــــتفيد، فيجب عن شـــــــــــــخصـــــــــــــية معلومات
 .املستفيد

 ى لالطالع بحاجٍة  املســــــــــــتفيد كان حال ي ى  بعض املعلومات ع ر، فيجب ع عن الخدمة أو تفاصــــــــــــيل أك
ى الشات.  ر رابط او كتابة املعلومة ع رها مباشرة اما عن طريق توف  املوظف توف

  الخدمة لتقديم الخدمة املطلوبة للمســــــــــــــتفيد، ويجب أن  يجب تحديد املدة القصــــــــــــــوى ال يلزم مركز
 تتالءم هذه املدة مع طبيعة عمل مركز الخدمة وحساسية نشاطه.

  
  

  الخاصة االحتياجات لذوي  الخدمة تقديم متطلبات ١٠/٢/٤
ى املستفيدين ذوي االحتياجات الخاصة ١٠/٢/٤/١ ر اإلجراءات بالنسبة إ  تيس
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ا قد بل األخرى، الفئات احتياجات عن املســــــتفيدين من الفئة هذه احتياجات تختلف َّ ى  مســــــتفيد تختلف من أ إ
ى تحديد املستفيدين خدمة موظفو يعمل أن جداً  املهّم  ومن ،نفسها الفئة ضمن آخر  الفئة من هذه احتياجات ع

ا يمكو املستفيدين،  ى ضو  واملوادّ  الوثائق طباعة أو االستمارات، ءن تقديم خدمات إضافية من قبيل ملال ع
رجمة، ليقوم بزميٍل  أو االســـــــتعانة عريض، بخٍط  ي آخر  أمرٍ  بأي القيام أو ،أو تقديم شـــــــروحات مفصـــــــلة بال تســـــــهي

ر مواقف خاصة لهم امامية وقريبة.املستفيدسيارة  ىا االنتقال(مثل خدمة   ) وكذلك توف
ى االحتياجات الخاصة ذوي  املستفيدون  ويشمل  - :الحصر ال املثال سبيل ع
 املكفوفون وضعاف النظر  -أ

 ر قادرين الفئة هذه أفراد ى يكونون غ  املواقع الكتيبات أو من املعلومات جمع أو قراءة االســتمارات ع
رونية ى يجب لذلك اإللك  بتعليمات هذه الفئة من املســـــــــــتفيد تزويد خدمة املســـــــــــتفيدين موظفي ع
لة، ومعلومات ى املستفيد ومساعدة مفصَّ  .عند الحاجة االستمارات تعبئة ع

 ن ر وضوحاً  عريضة كي تبدو بخطوٍط  واملستندات الوثائق يطبعوا أن يمكن للموظف  .القراءة ي أك

 ى الفئة من املســــــــــــــتفيدين، هذه أحد أفراد اســــــــــــــتقبال لدى  إليه والتعريف املوظف التوجه يجب ع
ى عدم ملسه واضحة، بطريقة ومخاطبته بنفسه،  .منه اإلذنطلب  دون  مع الحرص ع

 الصم وضعاف السمع  -ب
 ي الفئة هذه أفراد يواجه ى يجب وعليه ،الشــــــــــــــفهية التعليمات ســــــــــــــماع صــــــــــــــعوبة  موظف خدمة  ع

ل كان إذا ما املستفيد يسأل أن املستفيدين  .ي التواصل (كالكتابة) أخرى  طريقٍة  استخدام يفّضِ
 د وأن اإلرشـــادات، إعطاء عند ودقيقاً  واضـــحاً  املوظف يكون  أن يجب  إليه ينظر أنَّ املســـتفيد من يتأكَّ

 .بالكالم البدء قبل

 له يســـــــمح الخصـــــــوصـــــــية، مما من جو ي آخر مكتب ي املســـــــتفيد مع يتواصـــــــل أن املوظف يســـــــتطيع 
ى بصوٍت  بالتكّلم  .املستفيد لخصوصية التعّرض دون  من أع

 َّن اإلشـــــــارات، لغة يســـــــتخدم املســـــــتفيد كان إذا ى فيتع  زميل له يســـــــتطيع إيجاد يحاول  أن املوظف ع
ر الطرق املناسبة للتعامل مع من يستخدم لغة االشارة  ة،اللغ ذه فيداملست مع التواصل ويجب توف

ى سبيل املثال العيادات  ا مستفيدون من الصم وضعاف السمع (ع ر  ي األماكن ال يك خصوصا 
 ).اكز الصحية ال تخدم هذه الفئةالطبية واملر 
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 النطق أو اللغة ي مشاكل من يعانون  الذين  -ج
 تجعــل من أو يتــأتؤون، أو يتلعثمون  تجعلهم مرضــــــــــــــيــة حــالــة الفئــة هــذه أفراد لــدى يكون  أن يمكن 

م الصـــــعب ر من تمنعهم أو بالكلمات، التلفظ عل د بشـــــكٍل  التعب  ي املســـــتخدمة اللغة من فهم أو جّيِ
ر أن الضــــــــــــروري  فمن وعليه ،الكتابة أو املحادثة  إعاقٍة  وجود أنَّ  خدمة املســــــــــــتفيدينموظف  يتذكَّ
نة ى يع ال املســــتفيد لدى معيَّ  صــــعوبةً  يواجه املســــتفيد كان إذا :إعاقٍة أخرى (مثالً  وجود اإلطالق ع

رض فال الكالم، ي ه يف  .عقلية) من إعاقة يعاني أنَّ

 َّن ى يتع ن ع ا اإلجابة يمكن أســــــــئلةً  طرح الحالة هذه ي املوظف  من يطلب ، وأن"ال" أو "نعم“ ب عل
م تعذر حال ي املعلومة تكرار املستفيد  .الفهم عل

 بدنية املصابون بإعاقات  -د
 ى التوّجه ي صــــعوبة الفئة هذه أفراد يواجه قد راب من ي وصــــعوبة الخدمات، مراكز إ  أو نوافذ االق

ى الطريقة تكون  فقد وعليه الخدمة مكاتب ر ي دينيمن املســـــتف الفئة هذه لخدمة املث  أو الهاتف ع
ريد روني ال  .اإللك

 ى الحاجة دعت حال ي ى شـــــــــــخصـــــــــــياً  حضـــــــــــورهم إ رتيبات القيام يجبو  الخدمة، مركز إ  الالزمة بال
ن ى وصــــــــــولهم لتأم ا، إ رة من والحّد  املنشــــــــــآت وتســــــــــهيل دخولهم إل ى انتظارهم، ف عدم  والحرص ع

ى ى العودة إجبــارهم ع ي حــالــة  مجــدداً  املركز إ رتيبــات هــذه ومن، الضــــــــــــــرورة القصــــــــــــــوى إال  حجز  ال
م أو م واالتصـــــــــال املســـــــــتفيدين لهؤالء ُمســـــــــبقة مواعيد ر مراســـــــــل ريد ع روني ال  قبل املوعد اإللك
م ال باملستندات إلبالغهم   .معهم إحضارها عل

  ــتفيـــدين من ذوي يجـــب القيـــام بـــالتوعيـــة الالزمـــة ملوظفي االســــــــــــــتقبـــال حول كيفيـــة اســــــــــــــتقبـــال املســــــــــــ
ى تســــــــــــــهيل  ا، مع الحرص ع االحتياجات الخاصــــــــــــــة والتكيف مع طبيعة الصــــــــــــــعوبة املالحظة ونوعي

م.  مهم
ر ١٠/٢/٤/٢  املختلفة االحتياجات ذوي  من للمستفيدين الخدمة تقديم معاي

راً  املستفيدين من الفئة هذه احتياجات تختلف ا قد بل األخرى، الفئات احتياجات عن كث َّ  مستفيد تختلف من أ
ى آخر ى تحديد املســـتفيدين خدمة موظفو يعمل أن جداً  املهّم  ومن ،نفســـها الفئة ضـــمن إ الفئة  هذه احتياجات ع

ا يمكن تقديم خدمات إضــــــــافية من قبيل ملء من ى ضــــــــو  الوثائق طباعة أو االســــــــتمارات، املســــــــتفيدين، ال ع
رجمة ليقوم بزميٍل  أو االســـتعانة عريض، بخٍط  واملوادّ  ي  أمرٍ  بأي القيام أو أو تقديم شـــروحات مفصـــلة، ،بال تســـهي

  آخر.
  
 



٠١-٠٦-١٨-١٦٦-إ.م  
 
 
 
 

   

  املستفيدين خدمة ملراكز» حياك« السعودية الجودةلشهادة  الفنية الالئحة
 ٣٥من  ٢٥الصفحة 

 

ى ويشمل  - :الحصر ال املثال سبيل املستفيدون من هذه الفئة ع
 السن كبار  -أ

ى تحتاج من املســـــــتفيدين الفئة هذه ر التأني إ ى تعبئة النماذج  ي والرفق والصـــــــ م ع التعامل، ومســـــــاعد
م الخدمة وإرسال وإنجاز معظم مراحل الخدمة، م الستالم يعود املستفيد ال ح إل  .املعاملة م

 النساء   -ب
ى الفئة هذه تحتاج ر األولوية وإعطاء خاصة معاملة إ ن، وتوف  مكتب أو معينة موظفة والخصوصية الالزم
ن واحتياجات امل خاص  (مثال فصل انتظار النساء عن انتظار الرجال، أيضاً  ستفيدبالنساء حسب القوان

م األولوية)  .مراعاة الحوامل والرضع بإعطا
ن   -ج  املصاب

ى املســـــــتفيدين من الفئة هذه تحتاج م تكون  حيث خاصـــــــة معاملة إ  املعاملة إكمال دون  تحول  إصـــــــابات لد
ى ا فإنه يجب وعليه املعتادة بالسرعة املطلوبة، بالطريقة ى تعبئة النماذج وإنجاز  ملوظفع أن يساعدهم ع

م الخدمة الخدمة، وإرسالمعظم مراحل  م يعود ال ح إل   .املعاملة الستالم املستفيد م
 العربية اللغة يتحدثون  ال الذين  -د

 باللغة العربية، وعليه التحّدث/الفهم ي صـــــــــــــعوبة يواجهون  حيث األجانب، من املجموعة هذه أفراد يكون  
ى يجب ر الجهود كل بذل املركز ع ى لغة يتحدث املركز ي موظف لتوف ـــتفيد يســــهل ع  والتواصــــل فهمها املسـ
 .خاللها من

 األميون   -ه
ى يجب ر املسـتفيدين خدمة موظفي ع ي بالصـ م  خاصـة الطرق  بشـ معهم التواصـل ومحاولة التح مسـاعد

ى تعبئة النماذج وإنجاز معظم مراحل الخدمة.   ع
ر متطلبات ١٠/٢/٥   للمستفيد املعلومات توف
ر عملية إعداد ١٠/٢/٥/١  ملفات املستفيدين وحفظها تيس

  ر كــل املعلومــات والتوضــــــــــــــيحــاتيجــ ى تعبئــة  ب توف م قــدر اإلمكــان ع املمكنــة للمســــــــــــــتفيــدين ملســـــــــــــــاعــد
م ر االســــــــــتمارات اإلدارية واســــــــــتكمال ملفا  بريد أو عادي بريد من املتاحة االتصــــــــــال قنوات إحدى ع

روني م ال القصوى  املدة تحديد مع هاتف، أو إلك  خاللها. الرد بتقديم الخدمة مركز يل

  رونية املكتوبة املراسالت نماذج خدامتاس   املستفيد. فهم درجة مع تتناسب مالئمة بلغة واإللك

   ى أحد مراكز خدمة املســـــــــــــتفيدين لالســـــــــــــتفادة من يجب إعطاء وصـــــــــــــل اســـــــــــــتالم لكل شـــــــــــــخص يتقدم إ
ا   .خدما
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   رونية ريدية أو اإللك إلرســــــال امللف أو الطلب لالســــــتفادة من الخدمة، فإن ي حالة اعتماد الوســــــائل ال
روني بالتسلم يقوم مقام الوصل املنصوص عليه أعاله. ريدي أو االبالغ اإللك  الختم ال

  ى التالية البيانات املركز عن الصـــــادرة املراســـــالت كل تتضـــــمن أن يجب   ســـــماال ، امللف متابع( األقل ع
  .)اإلصدار ومكان تاريخ به، االتصال بيانات، بامللف املكلف للموظف الكامل

  االستقبال صاالت يئة متطلبات ١٠/٢/٦
  مكان االستقبال ١٠/٢/٦/١

   ي يجب أن يوجد موظف بصــــــــــــــفة مســــــــــــــتمرة خالل ســــــــــــــاعات عمل املركز للتعهد بخدمة املســــــــــــــتفيدين 
ي مكاتب االستق النوافذ  .بال املباشرو

  رتيب انتظار املستفيدين ةيجب وضع آلي   .ل

   ن لو يجب ى املكاتب ال تســـــــتقبل املراجع ل التعرف أن توضـــــــع عالمات داخلية ع حات إرشـــــــادية تســـــــّهِ
ا   .عل

   ى موظف االستقبال استقبال املستفيد و ه بسعند توفر نقطة استقبال مركزية، يجب ع ى توج رعة إ
ّمه األمر اويجب أن ُيبلغ املس ،من    .تفيد باسم الجهة املعنية ومكا

  ى خدمة املسـتفيدين موظفو يحرص أن يجب  منطقة ي أو الصـفي  ينتظرون املسـتفيدين ترك عدم ع
رات االنتظار رحيب طويلة، لف م يشــــــــــــعرون ومهنية، وجعلهم ودية بطريقٍة  م كما يجب ال َّ  يحظون  بأ
 الخدمة.يجب عدم دمج عمل موظفي االستقبال مع عمل مقدمي  ،الكامل باالهتمام

   ر ـــا ال يســــــــــــــتطيع املشــــــــــــــرح يجـــب توف تقـــديمهـــا  ركز مبســــــــــــــط عن جميع الخـــدمـــات وطرق التقـــديم عل
رونية او انفوجرافيك) مستفيدلل روشورات او شاشات الك  .(مثال: ال

  االستقبال واالنتظار صاالت ١٠/٢/٦/٢

  ى يجــب إنــارة مكــان االســــــــــــــتقبــال إنــارة كــافيــ  واألثــاث األرضــــــــــــــيــة نظــافــةة ومكيفــه واملحــافظــة الــدائمــة ع
رها من والنوافذ ر مقاعد والوثائق اإلرشـــــادية الكتب وترتيب الغبار واألتربة والتنظيم وغ  التوعوية، وتوف

  .وان تكون متوافقة مع خدمة ذوي االحتياجات الخاصة جيدة وبحالة كافية

   ــتقبال يجب أندقيقة  ثالثون  مةاالنتظار لتقديم الخدي حال تجاوز مدة  ةمجهز  تكون صــــــــــــــاالت االســــــــــــ
ريا،...) ،ه الشربامي ، دورات مياه،مثل: مكان للصالة( بالخدمات الضرورية   كافيت

   ،رنت، جهاز فاكس ات مكتبية بحالة جيدة للمســـتفيدين (آلة نســـخ الوثائق، شـــبكة ان ر تجه يجب توف
ر صـــــــــيانة دورية لها..... األجهزة النقالة والذكية، إلخ منطقة شـــــــــحن ر فابالغ املســـــــــتفيد بتو  مع ،) مع توف

  .هذه الخدمات وكيفية استخدامها
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  ر منظومة أمن وســـــالمة وإنذار  يجب م (نظم اإلنذار  توف ـــالمة املســـــتفيدين وأم ى ســ وذلك للمحافظة ع
رها من اإلجراءات)للحريق، وإجراءات اإلطفاء واإلخالء ومخار    .ج الطوارئ، وغ

  .رات وأجهزة املراقبة ر الكام  يجب توف
  

  شروط التقديم: ١١دة ما
ى:تنقسم أصناف الطلبات  ١١/١   - إ

  منح مبدئي للعالمة ملوقع واحد أو عدة مواقع استقبال.  -أ
ر توسيع  -ب   العالمة ليشمل مواقع أخرى. جالم أو تغي
ر   -ج   تطبيق العالمة. جالمتغي
ى الشهادة. ثالث تجديد منح العالمة بعد انقضاء  -د   سنوات من الحصول ع
  - :مبدئي منح طلباملتقدم باملركز  أن تتوفر لدى يجبال الشروط  ١١/٢
ي الطلب. الخدمات جالمو وافقًا تعمله مجال مأن يكون املركز مرخص قانونيًا، وأن يكون  ١١/٢/١   املحددة 
ي هذه  ١١/٢/٢  بقواعد املنح. الالئحة الخاصةقبول كل الشروط الواردة 
ي املادة املتطلباتفعال يحقق وتطبيق نظام إدارة  إنشــــــــــــــاء ١١/٢/٣ ويضــــــــــــــمن  الالئحة،من هذه ) ١٠( املحددة 

ي  ي  املحدد نشـــــــــاطال مواقعو التطبيق مجال اســـــــــتمرارية تقديم خدمات اســـــــــتقبال مطابقة للمتطلبات 
ى الشهادة.    طلب الحصول ع

ام باإلعالن  ١١/٢/٤ ى الحصول  طلب ي املحدد جالاملتعلقة باملالتعديالت  عناالل  .الشهادة ع
ام بتحديد واملحافظة ١١/٢/٥ ى اســــــم  االل ي تغي جهة املنح بأيوإعالم  ســــــيتم منحه الشــــــهادة، املركز الذيع ر 

 هذا االسم.
ام  ١١/٢/٦ وأن يقتصر  الالئحة، هذهمن  )١٧( ي املادةباألسلوب والطريقة املوضحة  »حياك« بوضع عالمةاالل

ى صلةاحال االستقبال صاالت ي وعرضهااستعمال العالمة   سواها. دون  هادةالش ع
حيث ، بحيالهاواإلجراءات املتخذة خدمات املقدمة بال والتظلمات املتعلقةاالحتفاظ بســــــــــجل للشــــــــــكاوى  ١١/٢/٧

ا. ن عند طل ي متناول املدقق  تكون 
ام بتقديم جميع ١١/٢/٨ جميع ب(أو من تنيبه) عند إجراء التدقيق وتزويدها  جهة املنحالتســـــهيالت الالزمة ل االل

ا طر  ـــجالت الخاصـــــة ق املعلومات بما ف ا والســ  دمةالخدمات املقبال و باالســـــتقضـــــبط الجودة املتبعة ف
ي أي وقت. ا   الخاصة 

ام ب ١١/٢/٩   املقدمة. بروشورات) للخدمات( وثيقة دعائية جهة املنح بأيإحاطة االل
  .الالئحة ذه عمالً  املتخذة للقرارات شرط أو قيد دون  االمتثال ١١/٢/١٠
  تعبئة نموذج الطلب املحدد، وإرفاق جميع الوثائق املطلوبة. ١١/٢/١١
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ى صاحب  ١١/٣   - ملف يضم العناصر التالية: اعدادمبدئي منح  طلبيجب ع

ن بوضوح اطلب   - ى العالمة يب ى طال الخدمات) و  مجاللحصول ع   اقعمو التطبيق (الخدمات املعروضة ع
  الجغرافية املعنية). (املواقع نشاطال

. هيكلال  -   التنظيم
ى األقل مع بيان النتائج.بال قام  اآلداء قائمة ملؤشرات  - ا ملدة أربعة أشهر ع   متابع
ى  ١١/٤ ى العند تقديم الطلب للحصــــــــــــول ع نســــــــــــخة من هذه الالئحة تحمل عبارة هيئة العالمة ألول مرة ُترَجُع إ

ى آخر صفحة ى ق ،"اطلعت عليه ووافقت" مع بيان التاريخ والتوقيع وختم "جهة االستقبال" ع يام إضافة ا
ى كل ه الرسم ختمضع و بصاحب الطلب  لف (ملف مستوٍف لكل املعند قبول  ئةيهقوم الت الصفحات،ع

ي  ي ألعمال املنح لشـــــــــــهادة  مجالذلك تحديد الشـــــــــــروط بما   الجودة الســـــــــــعوديةالتطبيق) بتقديم عرض ما
ى سنوات وُيرَجُع العقد ثالث ملدة    .الطلب ركز صاحبوموقعًا عليه من قبل امل مؤرخاً  جهة املنحإ

  
ر  توسيع: ١٢مادة    التطبيق مجالأو تغي

ى الشـــــهادة الحاصـــــلراكز يمكن للم ١٢/١ ى ة ع ر  أو الهيئة لتوســـــيعتوجيه طلب إ ى  دةالشـــــها تطبيق مجالتغي ع
ــا منح الشــــــــــــــهــادة  الخــدمــة املطلوبويحــدد فيــه  جــديــدة،مواقع أو خــدمــات  املطلوب  جــالامل واملوقع أو عل

ره وفق  النموذج املحدد. تغي
ر توســــــــــــيع أو طلب  ُيدرس ١٢/٢ املركز بنتائج الدراســــــــــــة والشــــــــــــروط  م إبالغويتالشــــــــــــهادة التطبيق ملنح  مجال تغي

  من تاريخ تقديم الطلب.  يوماً  خمسة عشر الشهادة خالل  مجال املطلوبة لتوسيع
ر  توســيع أو يمكن أن يتطلب  ١٢/٣ رمج زيارة ،إضــافية تقويمالشــهادة القيام بإجراءات منح  مجالتغي   وســيعت وت

ر أو   ).مثالً  متابعة تدقيق مع تدمج( الحالة حسب التطبيق مجال تغي
  

ى الشهادةقبل  املطلوبة منات جراءاإل  :١٣مادة  ي الحاصل ع رات  (  )الشهادةصالحية  يتؤثر حالة حدوث تغي

ى  املراكز الحاصلةمتعلقة بالخدمات ال تقدمها  تطبيق أي تعديالتال يمكن  ١٣/١ حصول بعد ال إال شهادة الع
ى موافقة   إضافية...). تقويم اتإجراءبيتطلب قبول التعديالت القيام  ويمكن أنجهة املنح ( ع

ى ا ى الحاصل ع ذا االتفاق ترسل إ م من تاريخ استال  يوماً  خمسة عشر خالل  الشهادةلشروط املتعلقة 
ا حول  منح الشهادةلجنة تبلغ الطلب ( رحة). واستشار رات املق   هذه التغ

ن أن يكون وال يمك املركز  ي اإلدارة املطبقنظام بحول كل التعديالت املتعلقة  الهيئة كتابياً  إبالغيجب  ١٣/٢
ر  ىمهم لها تأث  .طابقةامل ع

ي  قبل كتابياً بالغ جهة املنح يجب إ ١٣/٣ ياملؤقت أو الدائم  عمليات النقلالشــــــــــــــروع    قعامو للأو الجزئي  أو الك
ى  ىالحاصــــــلة ع نح املجهة وتقوم  ،املبدئي الطلب ي عنه اإلعالم يتم لم خرى أ قعامو /  مكان الشــــــهادة إ

رة زيا(املطلوبة  تقويمال اتإجراء الطلب عنمن تاريخ اســـتالم  يوماً  خمســـة عشـــر  خاللاملرخص له  بإعالم
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ى  م تنفيذها ع ى الشــهادة للبحيث يمكن  الجديد،وقع املتدقيق ...) ال تع تفادة اســتمرار االســحاصــل ع
ا   .م

ي ١٣/٤ ى  ينب ى الشهادةع ائي عن  بكل كتابياً وإبالغ جهة املنح إعالم  املركز الحاصل ع  تقديم الخدماتتوقف 
ي عن ال ي الشــــــــــــهادةف إيقا يتقدم بطلب أو املمنوحة، لجهة  خطاب مع تقديم شــــــــــــهادةحال رغبته التخ

ىال املنح يتضــــــــــــــمن ي إليقاف اســــــــــــــتعمال العالمة ع اء ال اثناء ،أشــــــــــــــهر ثالثةتتجاوز  أال  تاريخ الفع رة ان ف
  .الشهادةباتخاذ قرار إلغاء  جهة املنحاملحددة تقوم 

ى  ١٣/٥ ر اسم  و / أو  املركزحول أي تعديالت قانونية حول جهة املنح  املرخص له إبالغيجب ع   .املركزتغي
  

  الشهادة إلغاءتعليق أو  :١٤مادة 
ى الشــــــــهادة  املركز يتم إبالغ امهي حال عدم  والتجاوزاتبجميع املالحظات الحاصــــــــل ع  اســــــــتخدام شــــــــروطب ال

  ة.ئحال الهذه  وتطبيق أحكام »حياك«عالمة 
رةيمنح كما   تحديد التبعات وبدون -فإنه وبعد دراســــــــــــــة الرد  ،لجهة املنحلتقديم الرد املناســــــــــــــب  محددةزمنية  ف

  -حد القرارات التالية:أ ُيتخذ - الالئحةمن هذه  )١٩(للمادة  وفقاً إساءة استعمال العالمة القانونية الناتجة عن 
رة محددة الشهادةتعليق  ١٤/١  التالية: الحاالت  ي-ه رفع شروطتحديد  مع- لف
رى عـــدم مطـــابقـــة " املتـــابعـــة حـــاالتخالل أعمـــال  جهـــة املنحتســــــــــــــجيـــل  ي حـــال ١٤/١/١ خـــالفـــة املنـــاتجـــة عن  "ك

  .االستقبالخدمات مطابقة  ي للمتطلبات وتؤثر مباشرة
ام  عدم حالي  ١٤/١/٢ رة ال تتجاوز  املركز ال  "صــــــــغرى عدم مطابقة "لحاالت أشــــــــهر  ســــــــتةبالتصــــــــحيح خالل ف

ــــــــــ للمتطلبات،خالفة امل ناتجة عن طابقة مي مباشــــــــــرة  وال تؤثر تصــــــــــحيحية  اتإجراءاتخاذ  وال تقت
 .خدمات االستقبال

رةالخدمات تقديم عن  املركز إذا توقف  ١٤/١/٣   .شهرأ ستة تجاوزت لف
ي الشهادة إلغاء ١٤/٢  الحاالت التالية: ويطبق 
ى تطبيق أي  املركز ة عدم قدر  ١٤/٢/١ ى هذه  تعديالتع   الالئحة.تدخلها الهيئة ع
  .الشهادةي تجديد  املركز رغب يلم  إذا ١٤/٢/٢
رة تتجاوز  الخدمات تقديم عن املركز  توقف إذا ١٤/٢/٣   .اً شهر  اثنا عشر لف
رة تعليق إذا  ١٤/٢/٤  أشهر. ستةمدة  الشهادةتجاوزت ف
ام  حــالــة عــدمي  ١٤/٢/٥ رة جراءاإل بــاتخــاذ  املركز ال  املحــددة، وفقــاً  الشــــــــــــــهــادةتعليق ات التصــــــــــــــحيحيــة خالل ف

 .   هللشروط املحددة لرفع
  .أو جهة املنح للهيئةالتكاليف املستحقة عليه  ديسدبت املركز  يقمإذا لم  ١٤/٢/٦
  أو جهة املنح.للهيئة من تسديد التكاليف املستحقة عليه  املركزال يعفي  الشهادةلغاء إ ١٤/٣
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ذه القرارات،  يبلغ ١٤/٤   ،راراتلقاوتاريخ بداية تطبيق  الشــــــــهادةإلغاء  وأ وأســــــــباب التعليقالطرف املع 
ى الشهادة ُيحرم القراراتلهذه  تبعاً و    .األشكالبأي شكل من  »حياك« استخدام عالمة من الحاصل ع

ى وجه الخصــــــــــــوص لحاالت العاجلةي ا ١٤/٥ امات الســــــــــــالمةي حالة االن وع رة الل  جهةفإن  اكات الخط
  .إجراًء وقائياً ك بشكل فوري لشهادةل لغاءالتعليق أو اإل تطبق قرار قد املنح 
يب تقتضيه الحاجةا م وفقللقيام  املركز تقوم الهيئة بتوجيه  ،الشهادة إلغاءي حاالت التعليق أو  ١٤/٦  :التا
ى الوفا املركز عدم قدرة  الشهادةإلغاء التعليق أو إذا كان سبب  صاالت االستقبال العالمة منإزالة  ١٤/٦/١ ء ع

 الالئحة.بمتطلبات هذه 
ا إذامتفق إزالة العالمة بطريقة مناســـــــــبة  ١٤/٦/٢ عدم تســـــــــديد  تجديده أو عدم  الشـــــــــهادةكان ســـــــــبب إلغاء  عل

 عليه.التكاليف املستحقة 
  ي مختلف وسائل اإلعالم.ركز ألي م الشهادةأو إلغاء تعليق يحق للهيئة اإلعالن عن  ١٤/٧

  
راض :١٥مادة    اتاالع

ى الشـــهادةملقدم الطلب أو  ١٥/١ راض  الحاصـــل ع ى القرار حق االع  هادةالشـــ إلغاءاملتعلق برفض أو تعليق أو  ع
ى األدلة الداعمة، عن طريق اءً بن رة للهيئة خالل طلب إرســـال ع   تاريخ من يوماً خمســـة عشـــر  تتجاوز  ال ف

ى الشهادةالطلب أو  ويبلغ مقدم ،اإلعالم بالقرار   نتائج متابعة طلبه.ب الحاصل ع
راض، تقوم ُقبل ما إذا ١٥/٢ راضـــــــات للنظرلجنة  الهيئة بتشـــــــكيل أعضـــــــاء االع راضاال ومراجعة  االع ذ واتخا ع

ن أن اللجنة لهذه ويمكن، حول املوضوع القرار  ا ترى  كفاءة بأي تستع   ضافيةإ بتحريات للقيام مؤهلة أ
راض، موضـــــــــــوع بامللف تتعلق ى الشـــــــــــهادة ويتحمل الحاصـــــــــــل االع ا أو ع   املراجعات كل مصـــــــــــاريف طال

  .املنجزة اإلضافية
ى الشهادةمقدم الطلب أو  يبلغ ١٥/٣ ائيبالقرار  الحاصل ع بل ، من قة أو ما يعادلهارسالة مسجلطريق  عن ال

  .الهيئة
راضات ال  ١٥/٤ ي القرارات املتخذة االع ائي تل ا ح اتخاذ القرار ال رة النظر ف   .خالل ف

  
ى الشهادةاملراكز الحاصلة : معلومات عن ١٦مادة    »حياك« عالمةوالتسويق ل ع

  »حياك«نشر املعلومات الخاصة بعالمة  ١٦/١
ي املســؤولة عن االشــراف  ١٦/١/١ ى أعمال نشــر املعلومات الخاصــة الهيئة  راكز الحاصــلة وامل »حياك«بعالمة ع

ى ال   بشكل عام. »حياك« عالمةوتراقب توسع وانتشار  شهادةع
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رويج لعالمة  ١٦/٢   »حياك«ال
رويج لعالمة ؤو ي املســــــــــــجهة املنح  ١٦/٢/١ رويجية املتعلقة  وكذلك اإلعالنات ،»حياك«لة عن ال واألنشــــــــــــطة ال

تطبيقــات عالمــة  مجــالوتقوم جهــة املنح بجميع اإلجراءات الالزمــة واملطلوبــة لتوســــــــــــــيع  »حيــاك«بعالمــة 
  بعد موافقة الهيئة. »حياك«

ى  املراكز الحاصلة ١٦/٢/٢ ي تنظيم الحمالت أ أيضاً  تستطيع الشهادةع ا الخاصة،  ى نفق ن تأخذ املبادرة، وع
  .الهيئة وذلك تحت إشراف ،»حياك«اإلعالنية عن تطبيق عالمة 

  
  »حياك« : شروط استخدام عالمة١٧مادة 

ي املادة »حياك«تمنح عالمة  ١٧/١  ا  ى الشــــــــروط املنصــــــــوص عل ى  من هذه الالئحة وال )١٠( بناًء ع يجب ع
ى الشــــــــــــــهـادةاملراكز  ام الحـاصــــــــــــــلـة ع ى الشــــــــــــــهـادةيتعهـد جميع كمـا ـا،  االل ن ع بتنفيـذ جميع  الحـاصــــــــــــــل

راطات. االجراءات   الالزمة لضمان استمرارية استيفاء هذه االش
  ي املحددة االســـــــتقبال مواقع أي لها، ُمنحت ال االســـــــتقبال مواقع ي» حياك«بعالمة  االنتفاع ينحصـــــــر ١٧/٢

    .نشاطال مواقع
ي ١٧/٣ ى ينب ى املراكز الحاصــــــــــلة ع  ي االســــــــــتقبال املحددة صــــــــــاالت ي» حياك«عالمة  تعرض أن شــــــــــهادةال ع

ي و فقط  الشــــــــــــــهادة ى ذلكيحق هذه الالئحة، و وفقًا لألحكام املذكورة  »  حياك« رز عالمةتأن  لها بناًء ع
ر  ي الوثائق التســــــــــــــويقية الخاصــــــــــــــة  وتشــــــــــــــ ا  ي بإل   فمخال إعالن كل ويعرض ،التطبيق مجالالخدمات 

ى الشــــــــــــــهادة نلل طبقاً  الكاذبة الدعاية أو/و الغش أجل من لعقوبات الحاصــــــــــــــل ع ي  املعمول  قوان ا 
  .اململكة

ي ١٧/٤ ى ينب   - :خاصة بصفة يتجنب أن العالمة صاحب ع
ر،( وثائق ي» حياك«عالمة  ذكر ١٧/٤/١ ر...) إلخ الدعاية، كتيبات التســـــــليم، أذون  فوات   ي املســـــــتعملة تلك غ

ى الحاصلة االستقبال مواقع ا، شهادةال ع   .لاللتباس مجال أي ذلك يدع ال بحيث بمطابق
ى» حياك«عالمة  وضع ١٧/٤/٢   .املراسالت ي تستعمل وال املنشأة شعار تحمل ال الرسمية الخطابات ع
ى امل مناالســــــــــتفســــــــــار  ركز للم النقطة، يمكنه لهذ أفضــــــــــل فهم لضــــــــــمان ١٧/٤/٣ وافقة الهيئة للحصــــــــــول ع

ى الوثائق ال  ارز يرغب أن يالرسمية ع   .عالمةال ف
ى ال  ١٧/٥ معالجة دراســــــــــــــة و اســــــــــــــتخدام العالمة قبل أو أثناء عملية  الشــــــــــــــهادةيحق ملقدمي طلبات الحصــــــــــــــول ع

م.   طلبا
 بدالً القانونية  املســــــــــؤولية - األحوالأي حال من  ي - الهيئةال يع أن تتحمل » حياك« عالمة اســــــــــتخدام ١٧/٦

اموضمان  املركز حول الخدمات املقدمةعن  ا املنصوص املتطلباتب االل ن  ي عل   .والنظمالقوان
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  الوارد أدناه. طبقًا للنموذج املوضح بالشكل» حياك« عالمة تكون  ١٧/٧

  حماية ِنَسب العالمة  -أ
ى سطح أبيض أو خلفية ملونة أو    محاطة بالصور أو النصوص. تستخدم العالمة النموذجية ع

ن تناســــــق األلوان وتمكن النســــــب التالية من الحماية ضــــــد  دف تأم ي ضــــــمان وضــــــوح العالمة وذلك  ينب
رامها بصفة آلية   .تشوه شكل العالمة أو تفككها ولذلك يجب اح

  "حياك"عالمة   -ب

  »حياك« عالمةصالحية حق استعمال  : توقف١٨مادة 
ي اســـــــــــــتخدام عالمة ١٨/١ ياملنصـــــــــــــوص  ي الحاالتآليًا  املراكز يتوقفي » حياك« الحق  ا  من  )١٤(املادة  عل

ر  وأهذه الالئحة  ي املادة املرجعية مطبقة وفقاً  إذا لم تعد املعاي ا  من هذه  )١٠( للشروط املنصوص عل
  .الالئحة

رتب ١٨/٢ ى ي ا، ح أو» حياك«اســـــــــتعمال عالمة  من نعامل لشـــــــــهادةل إلغاء أو تعليق كل ع ويقوم  اإلشـــــــــارة إل
ر مطابقة للمتطل كل عن ةر االش لرفع الالزمة اإلجراءات جميع أخذب املركز   .باتاملواقع الغ

ديد بطلب ج ويجب التقدم، تلقائياً تتوقف له املمنوحة  الشــهاداتجميع فإن  الغاء املركزأو  جدمي حالة  ١٨/٣
ى    .الشهادةللحصول ع

  »حياك« عالمةإساءة استعمال  :١٩مادة 
ي املادة  ١٩/١ ا  ى القرارات املنصـــوص عل » حياك« عالمةأي ســـوء اســـتخدام ل من هذه الالئحة، )٩(باإلضـــافة إ

ى الشــهادةمن قبل   إذا- جهة املنحالوثيق مع  وبالتعاون -لهيئة امن قبل طرف ثالث، يخول  أو  الحاصــل ع
ى األمر ااألنظمة ي إطار  اً قانوني يرونه مناسب إجراءاتخاذ أي  استد   .ي اململكة املعمول 

ر ١٩/٢   : »حياك«ة الملع مخالفة استعمال حاالت التالية الحاالت تعت
ا العالمة طلب مازال ال ستقبالاال  مواقع ي ١٩/٢/١  ى  طلب الحصول  أن أو ةساالدر  طور  ي بشأ   هادةشالع

ا ي أو ُعًلق أو ُرِفض قد بشأ   .أل
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ا. لبعض إال شهادة التمنح  لم ال االستقبال مواقع من مجموعة ي ١٩/٢/٢   م
ر استقبال خدمات ي ١٩/٢/٣   .التطبيق) مجال خارج( شهادةال منحها تم ال تلك غ
ى » حياك« عالمةيطبق بحق كل من قام باستعمال  ١٩/٣ ي  الشهادةدون حصوله ع  استعمالها أو أو من استمر 

ام أو قالشـــهادة م من صـــدور قرار بتعليق أو إلغاء اإلعالن باســـتعمالها بأي وســـيلة من وســـائل اإلعالم بالرغ
ويرهــا، ي ب ي اململكــة العربيــة الســــــــــــــعوديــة بــاإلضـــــــــــــــافــة العقوبــات املحــددة  ى األنظمــة ذات العالقــة  أي  إ

  .نظام آخري أي  وإدارية واردة عقوبات أخرى قانونية
  

ي  :٢٠مادة  ى لحصول اتطلبات مالتعديالت    الشهادةع
ى تعديل أي ى يقد  الشـــهادةمتطلبات منح  ع ى نظام الؤدي إ يتعديالت ع ى الشـــها املركز اإلدارة    دةالحاصـــل ع

ي املنصــــــــــــــوصاملتطلبــات ا(مثــل تعــديــل أو تحــديــث  ــا  غ جميع بــإبال  تقوم جهــة املنحي هــذه الحــالــة ، و)الالئحــة عل
ى احال ن ع ي للمتطلبات الجديدة  شهادةالصل قيام عن مدى ضرورة ال وإعالمهممع تحديد تواريخ التطبيق الفع
  .زيارة تدقيق ...)(إضافية  تقويم اتإجراءب
  

  »حياك«عالمة نشاط منح إيقاف تطبيق  :٢١مادة 
ديد بتح جهة املنحتقوم و  و كلياً أ جزئياً » حياك«عالمة منح  جهة املنح إيقاف نشــــــــــــــاطوباالتفاق مع  يحق للهيئة

ائية وإبالغ جميع األطراف املعنية   .الشروط واملواعيد ال
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  األمور املالية :٢٢مادة 
  )جميع التكاليف بالريال السعودي (تحتسب

 "بالريال السعودي" التكاليف البند  م
  ٥٠٠ تكاليف تقديم الطلب  ١

٢ 
تكاليف دراسة الوثائق الفنية 

 (*)االبتدائية
   يوم عمل / لكل٢٥٠٠

٣  
تكاليف التدقيق 

ي(  *)() /التجديد/الدورياألو
 مدقق لكل يوم عمل / ٣٠٠٠

٤  
 (ملدة إصدار الشهادةتكاليف 
  (**) سنوات) ٣

٥٠٠  

٥  
تكاليف استخدام العالمة 

  (**) سنوات) ٣ (ملدة
٣٠٠٠  

  تكاليف السفر واإلقامة  ٦

ى أو  الشهادة(طالبة  كز ااملر  تقوم ن تذاكر  )الشهادةالحاصلة ع  بتأم
ي:  ى النحو التا ا ع ن ويتم تصنيفها واحتسا   -السفر وإقامة املدقق

ى الدرجة السياحية.-١  تذاكر السفر ع
  نجوم ٤ال تقل درجة تصنيفها عن  فنادق-٢

رتيبات السابقة سيتم إضافة  ي حالة قيام الهيئة بعمل جميع ال و
ر التذاكر +  %٢٠ ى قيمة فوات   الفنادق.ع

  
  مالحظات:

ى ٣( ) و٢( يتم تحديد عدد أيام العمل للعناصـــر رقم (*) ي طلب الحصـــول ع ) وحســـب عدد املواقع الواردة 
ي "قائمة التكاليف املالية لشــــــــــــهادة نائب ها من قبل اعتماد "ويتم» حياك« الســــــــــــعودية الجودة الشــــــــــــهادة 

  الجودة.املحافظ للمطابقة و 
ية يتم احتســاب تكاليف  )(** ر من نســخة للشــهادة ســواء بالعربية أو باإلنجل ن طلب أك ريال لكل  ٥٠٠ي ح

  نسخة.

  




