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 مقدمة: 

الهيئة بترسيخ ثقافة الجوده والتميز والشفافية لدى الشركات العاملة في  وحرص انطالقا ً من قناعة

أسيس جائزة افضل  شركة عاملة في قطاع النقل البري في عام بتقطاع النقل البري فقد بادرت الهيئة 

 . ط نقل مختلفةنمافي سته ا 2102-2102االولى لعام  وتم اطالق هذه المبادره في الدوره 2102

 الجائزة:اهداف 

 البري.في قطاع النقل  العاملةشركات التحفيز األداء المتميز في  .0

 .البري قطاع النقلفي  االستثماردعم  .2

 فية ومبادرات التغيير والتطوير.ترسيخ ثقافة الجودة واالبتكار والشفا  .2

 

 وائد المشاركة بالجــــائـزة:ف

  .تطبيقها لمفاهيم الجودة والتميز وتقوية سمعتها من خاللوأداء موظفيها تحسين أداء الشركة  .0

 .البريخدمات قطاع النقل رفع القدرة التنافسية في  .2

 قدراتهم والوصول لوضع أفضل. تشجيع الشركة لموظفيها في إطالق  .2

حصول الشركة على تقييم موضوعي من جهة محايدة تتعرف من خالله على جوانب قوتها  .4

 مستقبالً.وجوانب ضعفها التي يمكن أن تحسنها 

ممارسة التقييم الذاتي ألداء الشركة يجعلها تسعى لقراءة أداء شركات أخرى مماثلة لقياس  .5

 حجم فرصتها في الحصول على الجائزة التي ستتقدم لها.

في قطاع النقل  تحقيق فوائد أخرى ترويجية من خالل إشهار حصول الشركة على الجائزة .6

 . البري

 الجــــائـزة: مجــاالت
 

 متلقي الخدمة مستوى الخدمات المقدمة لجائزة تهدف لترسيخ الجودة وتحفيز التطوير في هذه الألن 

أداًء على مستوى  الشركاتألفضل ، فإنها تمنح  البريضمن حدود هيئة النقل لدى الشركات العاملة 

 : المجاالت التالية

 جائزة أفضل أداء في مجال نقل الركاب  .0

 نقل البضائع .جائزة أفضل أداء في مجال  .2

 مجال شركات تأجير الحافالت.جائزة أفضل أداء في  .2

 .جائزة أفضل أداء في مجال مكاتب التأجير .4

 النقل السياحيجائزة أفضل أداء في مجال  .5

 .التكسي  مكاتب  مجالجائزة أفضل أداء في  .6

 

 

 

 

 



 شروط التقدم للجائزة:
 

 ان تكون الشركة مرخصة لدى هيئة تنظيم النقل البري. .0

 سنتين او اكثر. الول مرةيكون قد مضى على ترخيص الشركةان  .2

 الجــائـزة: استخدام
 

تستطيع الشركة الفائزة بالجائزة استخدامها لمدة سنتين متتاليتين بوضعها في مكتب اإلدارة أو 

افضل استخدامها في المطبوعات الترويجية أو بشكل لوحات حائطية في مكاتبها، وتتكون جائزة 

 من التالي:عاملة شركة 

 .واسمها ودورتها وعام منحها  الهيئة وشعار الجائزهمجسم تذكاري: يحتوي شعار  .1

تحتوي إضافة للمعلومات الوارده في المجسم على اسم الشركه التي استحقتها شهادة ورقية:   .2

 وإمضاء منح الجائزه .

 

 : ةللشركات الفائز ةالحوافز المقدم
 

لدى الهيئة وذلك خالل له على أي عطاء تقوم بالتقدم ( عالمات اضافية 5تعطى الشركه الفائزه )

 . منحه الجائزهتاريخ  من ( سنوات 5)

 ارشادات عامة للشركات الراغبة بالتقدم للجائزة:

ونوع خط  02عن  صفحتين وبحجم خط  تزيداعداد نبذة مختصرة عن الشركة بحيث ال  .0

Times New Rom   اهدافها، هيكلها التنظيمي ،  بحيث تشمل على ترخيص الشركة ،

 اعداد موظفيها والخدمات الرئيسية التي تقدمها وتقديمها مع تقرير االشتراك.

تقوم الشركة بتعبئة نموذج االشتراك المنشور على  الموقع الرسمي  للهيئة وارساله  .2

 الكترونيا او تسليمه لديوان الهيئة رسميا.

 ركة بتعبئة نماذج التقييم وتقرير االشتراك معززا بالوثائق على نسختين ورقيتين.تقوم الش .2

 سيتم تبليغ الشركات عن اخر موعد لتسليم تقارير االشتراك.  .4

 

 بين نموذج االشتراك وتقرير االشتراكهنالك فرق  مالحظه :
 

للهيئة وهذه  يتم تعبئته الكترونيا وحسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي نموذج االشتراك :

 . تعتبر كمرحلة أولى

م يمعايير التقيوتعبئة   عن الشركة هي المرحله الثانية والتي تشتمل على نبذهو تقرير االشتراك :

 . لها  والوثائق المعززه العامةالموجوده في الجداول ومعايير التقييم الموجوده في االسئلة 

 

 

 


