
الفوائد الرئيسية للتنافسية المسؤولة

التجارية والوالء للعالمة تحسين السمعة ✓

زيادة الميزة التنافسية مع أقران الصناعة✓

زيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف✓

تحسين إدارة المخاطر والكفاءة✓

جذب الموظفين والمستثمرين✓

.تقليل اإلسراف✓

تحسين  الحضور االجتماعي والبيئي✓

التخفيف من اآلثار السلبية✓

التنمية االجتماعية واالقتصادية ✓

جائزة التنافسية المسؤولة

جائزة التنافسية المسؤولة

الدخالملكمؤسسةتقودهاالتيالمسؤولةالتنافسيةجائزة

مساعدةإلىتهدفاكونتابيليتيشركةالمشروعفيوشريكها,

بتقويةقيامهمخاللمنالتنافسيةقدرتهمتقويةعلىالمنشآت

كزوتربالحوكمةالخاصواألداءواالجتماعيالبيئيأداءهم

العمل،أولوياتمعاالستدامةممارساتمواءمةعلىالجائزة

المشاركةوتمكينالسمعة،وتحسيناإليجابي،النموتعزيزمثل

.الرئيسيينالمصلحةأصحابمع

تنافسيةالجائزةفإنسنوات،عشربلغالذيإرثهاعلىوبناء  

منتجمعبأكبرتتفاخرسوف2018عامفيالمسؤولة

فيةالرائدالمملكةشركاتعلىوتتعرفاآلنحتىالطلبات

لسابقافياجتذبتقدالجائزةوكانت.المسؤولةالتنافسية

ينالفائزبينهامنالمملكة،فيالرائدةالمنشآتمنالعديد

لسعودياوالبنكالعربية،الحفرشركةذلكفيبماالسابقين

األهليكوالبنالمحدودة،يونيليفرزقربنوشركةلالستثمار،

روكيماويةالبتللصناعاتالوطنيةوالشركةوسيسكو،التجاري،

.(ناتبت)

فهمعلیالمتقدمينيحصلالجائزة،فيالمشارکةخاللومن

صالحمتعززأنيمکنالتياالستدامةالستراتيجياتأفضل

يةاألساسالخطوطوتزيدالمصالح،وأصحابالمستثمرين

األداءطاقةببتقريرالمتقدمينتزويديتم.التنافسيةوالمزايا

الثغراتوتحديدأدائهم،عنعامةلمحةيقدمالذيالمخصص

أصبحذلك،علىوعالوة.أعمالهملتحسينوالفرص

ةالرئيسياألعمالقادةمنواسعةشبكةمنجزءاالمشاركون

.السعوديةالعربيةالمملكةفي

اإلدارة البيئية المسؤولة

تمكين الموردين المحليين

الجودة العالية والحوكمة السليمةبااللتزام 

حلول مبتكرة للتنمية المستدامة

عاملة وطنية تنافسةقىبناء 

المسؤولةللتنافسيةاألساسيةالمجاالت

إكمالياناستبعلىالمسؤولةالتنافسيةجائزةمنهجيةوتنطوي

مجاالتخمسةإلىتصنيفهايتمسؤاال،64منيتألفذاتي

خاللنمالقطاعضبطترجيحالتسجيلعمليةوتشمل.أساسية

.والصناعاتالقطاعاتلمختلفالخمسةالمواضيع

يتم الحصول على طلب التقدم في التنافسية المسؤولة مجانا  * 



االلكتروني التقديم  ميدانيةزيارات  تكريم الفائزين ورشة عمل الممارسات الرائدة

ل التقديم الكترونيا من خاليتم 

االت مجتعبئة االستمارة في خمسة 

.أساسية، كما هو موضح أعاله

جلون انتقال مقدمي الطلبات الذين يس

أعلى الدرجات إلى مرحلة زيارة 

افسية ويقوم فريق جائزة التن. الموقع

.المسؤولة بزيارة مرافق الشركة

لك يحصل الفائزون على جائزة الم

سلمان بن الملك خالد ويكرمهم 

حفظة هللا عبدالعزيز

لمسؤولةاالتنافسيةجائزةفيالمتقدمينجميعيتلقى

افسيةالتنجائزةفيلألداءخصيصامصمما  تحليال  

معتللتحسيناالعامةالتوصياتعنفضالالمسؤولة

.مراجعدعم

وبطاقات األداءالتحليل المخصص 

خاصة بطاقات األداء اليتلقى المتقدمون 

دعوتهم إلى ورشة عمل بهم ، ويتم 

ن المزيد علمعرفة . الممارسات الرائدة 

.ممارسات االستدامة الرائدة

ئةالناشالممارساتلتعلمالفرصةللمشاركينتتاح

تتاحكمااالستدامة،خبراءومنأقرانهممنوالرائدة

ةالخاصاألداءوبطاقاتأعمالهملمناقشةالفرصةلهم

.فرديةجلساتخاللبهم

ورشة عمل الممارسات الرائدة

المسؤولةدورة التنافسية 

فتح باب التقديم 

2018مارس 11

بطاقات اداء المشاركين

2019يناير 

الموعد النهائي للتقديم

2018مايو 10

حفل الجائزة 

2018ديسمبر 

ورشة عمل الممارسات الرائدة

2019فبراير 

ميدانيةزيارات 

2018سبتمبر 



دعم الطلب 

شركةالمشروعفيهاشريكوخالدالملكمؤسسةتقدم

لساتجخاللمنمتقدملكلالفرديالدعماكونتابيليتي

يتعلقمافيالتوجيهاتوتقديماألسئلةعلىلإلجابةفردية

.الترشيحطلبباستكمال

ريقفمعشخصيلقاءطلبأيضاالطلباتلمقدمييمكن

.مارسشهرخالل،التقديمفترةخاللوذلك،المحللين

ندوات عبر اإلنترنت

فترةاللختُعرضالتياإلنترنت،عبرندواتناإلىانضم

تها،ومحتوياالجائزةعمليةعنالمزيدلمعرفةالتقديم،

.التقييممنهجيةعنفضال

عنمعلوماتعلىللحصولالموارد،مركزبزيارةقم

لتنافسيةاندواتاستضافةفيهايتمالتيالمحددةالتواريخ

..المسؤولة

استيفاء استمارة الطلب مراجعة 

تقييمنللمتقدميتتيحاالستمارةاستفياءومراجعةفحصخدمة

:ايضاوتشملطلبهمإكمالكيفية

االستمارةمراجعة•

صحيحةبطريقةالطلبملءمنللتأكدالنهائيالفحص•

.بنجاحالدعموثائقتقديممنالتأكد•

الدعموثائقوكذلكناقصةبياناتأيتحديد•

جلسة مراجعة سجل النتائج 

الجائزةفريقمعالتواصلعلىالمتقدمينجميعنشجعنحن

فحصأجلمنمخصصةلجلسةموعدتحديدأجلمن

يةالتنممجاالتومناقشةبهمالخاصةاألداءسجلتقارير

.الرئيسية

عملورشةيومفيإمااألداءسجلجلساتعرضيتم

.المؤتمردعواتخاللمنبعدهأوالرائدةالممارسات

خدمات دعم المتقدمين



اتصل بنا

المسؤولةالتنافسيةمواردمركز
اتوالندووالتوقيتالعمليةبخصوصالمعلوماتمنالمزيدعلىللحصولالمواردمركزبزيارةقم

.استضافتهايتمالتيااللكترونية

منبداية  مفتوحا  2018للعامالتقديمبابيبقىسوف

2018مايومنالعاشروحتىمارسمنعشرالحادي

خالدالملكمؤسسةموقعخاللمنالتقديمويمكن

المسؤولةبالتنافسيةالخاصةاإلخباريةالنشرة
ودراساتبارناأخعلىاطالععلىللبقاءالمسؤولةبالتنافسيةالخاصةاإلخباريةالنشرةفيبالتسجيلقم

.الخاصةالحالة

الدعم
.بكالخاصالطلبأوالمسؤولةالتنافسيةجائزةعنلالستفسارمباشرةبنااتصل

السيدة سارة القادري

جائزة الملك خالداخصائي برنامج 

s.algadri@kkf.org.sa

السيدة كرستي جيانارو

أكاونتابيليتي، مستشارة أولى

christy.giannarou@accountability.org

معلومات االتصال

http://kka.kkf.org.sa/ar/Pages/default.aspx
http://kka.kkf.org.sa/ar/Pages/default.aspx
http://kka.kkf.org.sa/ar/Pages/default.aspx
mailto:s.algadri@kkf.org.sa
mailto:christy.Giannarou@accountability.org

