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 الترشح؟ طلب لتقديم النهائي الموعد هو ما (1

 مايو.27وحتى مارس19 من ابتداء   المسؤولة التنافسية ائزةلج اإللكترونية البوابة على مفتوح الترشح باب

 

 الجائزة؟ درجات وضع يتم كيف (2

 وضع عملية بتولي ، خالد الملك لمؤسسة شريكة عالمية إدارية استشارات شركة وهي ،AccountAbilityأكاونتابلتي شركة ستقوم

 شركةو  خالد الملك مؤسسة من كل تطبق المسؤولة، التنافسية جائزة في والشفافية المصداقية الطلبات.ولضمان لجميع الدرجات

 قدمالمت دليل إلى الرجوع يرجى التقييم، ومراحل يةعمل حول المعلومات من وشاملة.ولمزيد صارمة جودة ضبط عملية أكاونتابلتي

 . خالد الملك مؤسسة تنظمها التي المسؤولة التنافسية لجائزة الرئيسية المعلومات لوحة على المتوفر
 

 الجائزة؟ عملية إجراءات تستغرق كم (3

 بحفل وتنتهي2017مارس19في االلكترونية البوابة على مباشرة الطلبات تقديم بمرحلة تبدأ سنوية دورة المسؤولة التنافسية لجائزة

 حول المعلومات من .ولمزيد2018عام بداية في الرائدة الممارسات عمل ورشة وبعقد ،2017ديسمبر شهر في الجوائز توزيع

 نظمهات التي المسؤولة التنافسية لجائزة الرئيسية المعلومات لوحة على المتوفر المتقدم دليل إلى الرجوع يرجى ،السنوية الخطة

 خالد. الملك مؤسسة

 

 ؟الترشيح إستمارة تعبئة يمكنه الذي منظمتنا ضمن المناسب الشخص هو من (4

 الشركة. أقسام فمختل من بيانات يتطلب أنه حيث الترشيح إستمارة لتعبئة التنفيذية اإلدارة أعضاء من مكون فريق بتشكيل ننصحكم

 

 الداعمة؟ الوثائق من كجزء المقبولة الملفات صيغ هي ما (5

 JPEG وصيغة (Word) وورد بصيغة تكون التي الوثائق دعم أيضا   سيتم .لكنpdf بصيغة رفعها يتم التي الملفات تكون أن يجب

. 

 ؟ الترشيح إستمارة لتعبئة استخدامها لمنظمتنا يمكن التي اللغات هي ما (6

 اإلنجليزية. أو العربية اللغتين بإحدى الداعمة والوثائق الترشح طلب تقديم يمكن

 واحد؟ لسؤال متعددة داعمة وثائق رفع يمكنني هل (7

 سؤال. لكل واحدة وثيقة من أكثر تقديم المتقدمين لجميع تتيح الجائزة فبوابة نعم،

 السنة؟ هذه أخرى مرة المشاركة يمكننا هل الماضي، للعام الجائزة دورة في المشاركة لشركتنا سبق قد كان إذا (8

 حوافز نأل وذلك السنة لهذه المسؤولة التنافسية جائزة في المشاركة الماضية السنوات في المشاركة لهم بقس الذي للمتقدمين يمكن

 مع ألداءا وقياس المعارف وبناء القدرات بناء مثل أخرى فوائد لتشمل ذلك تتعدى بل فقط، الفوز في تنحصر ال شركة أية مشاركة

 الوقت. مرور
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 ؟ خالد الملك مؤسسة تنظمها التي المسؤولة التنافسية لجائزة الخاصة شركتي ترشيح يمكنني هل (9

 البوابة لىع مباشرة الترشيح إستمارة تعبئة للمتقدمين ويمكن ذاتي ترشح مشروع هي المسؤولة للتنافسية خالد الملك فجائزة نعم،

 .اإللكترونية

 

 المسؤولة؟ التنافسية جائزة في للمشاركة رسوم أية دفع يتوجب هل (10

 المسؤولة. التنافسية جائزة في للمشاركة رسوم أية دفع عليك يتوجب ال ال،

 

 الترشح؟ طلب نموذج خالل من شركتنا تقدمها التي الداعمة والوثائق البيانات وخصوصية سّرية على المحافظة سيتم هل (11

 وةالترشح.عال طلب نموذج اللخ من شركة أي تقدمها التي الداعمة والوثائق البيانات وخصوصية سّرية على المحافظة سيتم نعم،

 األداء ينبتحس الخاصة والتوصيات الصناعي األداء قياس ومؤشرات النتائج وخصوصية سّرية على المحافظة أيضا   سيتم ذلك، على

 مشاركة. شركة لكل تُقدم التي

 

 األسئلة؟ جميع عن أجوبة لدينا يكن لم إذا نفعله أن يجب الذي ما (12

 ابةإج وجود عدم سبب عن مختصر شرح وتقديم متوفر"، "غير أو "ال" خيار تحديد معين، سؤال عن ةإجاب شركتك لدى يكن لم إذا

 السؤال. ذلك عن شركتك لدى

 احدةو فئة في للشركات االجتماعية المسؤولة حيث من واضح تميّز الشركة لدى كان لو حتى المشاركة، على بشدة الشركات نحث

 سلةسل إدارة مجال في متميزة ةهيكل ما شركة لدى يكون قد لمثال،ا سبيل فعلى - أخرى فئة في ذلك في نقص من تعاني وكانت

 األداء، من ختلفةم أنواع تقدير لها يتيح نحو على مصممة المسؤولة التنافسية جائزة فآلية بيئية. إدارة برنامج تتبنى ال لكنها التوريد

  شركة. لكل القطاعي للسياق تبعا   متفاوت بشكل الشركات تميّز تقدير وكذلك

 

 المسؤولة؟ التنافسية جوائز توزيع حفل إلى دعوتها ويتم فائزة" "شركة أنها على تصنيفها يتم التي الشركة هي من (13

 الختم ء.وفئاتاألدا أنواع مختلف لتقدير منها مسعىّ  في المسؤولة التنافسية ختم آلية المسؤولة التنافسية جائزة أطلقت السنة، هذه في

 .لمسؤولةا التنافسية جائزة وسفراء ،المشاركين األوائل، العشرة الرئيسي، مجالها في الرائدة والشركة بالجائزة، الفائزة الشركة هي

 بالجائزة، زونالفائ هم المسؤولة التنافسية جوائز توزيع حفل إلى دعوتهم سيتم الذين  "فائزين" كـ تصنيفهم يتم الذين والمتقدمون

 األولى. العشر والشركات الرئيسي، مجالها في الرائدة والشركات

 

 المسؤولة"؟ التنافسية "سفير مصطلح يعني ماذا (14

 مؤسسة تنظمها يالت المسؤولة التنافسية جائزة وترويج نشر على قدرتها أثبتت التي المنظمة أو الشركة هي المسؤولة التنافسية سفير

 الشركة قريرت ضمن المسؤولة ةالتنافسي جائزة في مشاركتها حول معلومات بتزويد تقوم التي الشركة المثال، سبيل خالد.فعلى الملك

 ركاتالش إشراك إلى أكبر بشكل تسعى أو بها، الخاص الصناعة بقطاع يتعلق ما حدث تناقش أو اإلخبارية، تهانشر أو بها الخاص

 لها. والترويج الجائزة تعميم أجل من القطاع في لها الزميلة

 بفرص ظونيح وكذلك الخليج، منطقة في باالستدامة يتعلق رئيسي حدث في المشاركة بفرصة المسؤولة التنافسية سفراء ويحظى

 لملكا بمؤسسة الخاصة اإلعالمي التواصل مواقع خالل ومن المسؤولة التنافسية بجائزة الخاصة ةياإلخبار النشرة في لهم الترويج

 شمولية. أكثر تقييمية مالحظات على الحصول بفرصة وكذلك ، خالد
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 ائزة؟للج الترشح عملية إجراءات أثناء صعوبات واجهت ما إذا فعله يمكنني الذي ما (15

 هرةم األستاذة مع التواصل يرجى بأكملها، الترشح عملية إجراءات حول أو للجائزة الترشح طلب حول استفسارات أية لديك كان إذا

 فرع رئيس برار، نافي السيد مع أو (m.alkhuzaim@kkf.org.sa إلكتروني: )بريد خالد الملك جائزة مديرة الُخزيم، عثمان

 (.navi.brar@accountability.org اإللكتروني: )البريد بليتيأكاونت شركة في األوسط شرقال
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 االتصال معلومات
 

 

 

 

 الُخزيم عثمان مهرة االستاذة

 خالد الملك جائزة مدير

 m.alkhuzaim@kkf.org.sa إلكتروني: بريد

 5200الداخلي الرقم +966 11 2020202 هاتف:

 

 

 الحامد ناصر هللا عبد األستاذ

 خالد الملك جائزة مسؤول

 a.alhamed@kkf.org.sa إلكتروني: بريد

 5201الداخلي الرقم +966 11 2020202 هاتف:
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