جائزة االستدامة

المجاالت األساسية لالستدامة

جائزة االستدامة

وتنطوي منهجية جائزة االستدامة على استبيان إكمال ذاتي
يتألف من  64سؤاال ،يتم تصنيفها إلى خمسة مجاالت أساسية.
وتشمل عملية التسجيل ترجيح ضبط القطاع من خالل
المواضيع الخمسة لمختلف القطاعات والصناعات.

جائزة االستدامة التي تقودها مؤسسة الملك خالد ,وشريكها في
المشروع شركة اكونتابيليتي تهدف إلى مساعدة المنشآت على
تقوية قدرتهم التنافسية من خالل قيامهم بتقوية أداءهم البيئي
واالجتماعي واألداء الخاص بالحوكمة وتركز الجائزة على
مواءمة ممارسات االستدامة مع أولويات العمل ،مثل تعزيز
النمو اإليجابي ،وتحسين السمعة ،وتمكين المشاركة مع
أصحاب المصلحة الرئيسيين.

بناء قى عاملة وطنية تنافسة

حلول مبتكرة للتنمية المستدامة

وبناء على إرثها الذي بلغ عشر سنوات ،فإن جائزة االستدامة
في عام  2019سوف تتفاخر بأكبر تجمع من الطلبات حتى
اآلن وتتعرف على شركات المملكة الرائدة في االستدامة.
وكانت الجائزة قد اجتذبت في السابق العديد من المنشآت
الرائدة في المملكة ،من بينها الفائزين السابقين بما في ذلك
شركة الحفر العربية ،والبنك السعودي لالستثمار ،وشركة بن
زقر يونيليفر المحدودة ،والبنك األهلي التجاري ،وسيسكو،
والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت).
ومن خالل المشارکة في الجائزة ،يحصل المتقدمين علی فهم
أفضل الستراتيجيات االستدامة التي يمکن أن تعزز مصالح
المستثمرين وأصحاب المصالح ،وتزيد الخطوط األساسية
والمزايا التنافسية .يتم تزويد المتقدمين بتقرير بطاقة األداء
المخصص الذي يقدم لمحة عامة عن أدائهم ،وتحديد الثغرات
والفرص لتحسين أعمالهم .وعالوة على ذلك ،أصبح
المشاركون جزءا من شبكة واسعة من قادة األعمال الرئيسية
في المملكة العربية السعودية.

* طلب التقدم لجائزة االستدامة مجانا

تمكين الموردين المحليين

االلتزام بالجودة العالية والحوكمة السليمة

اإلدارة البيئية المسؤولة

الفوائد الرئيسية لالستدامة
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تحسين السمعة والوالء للعالمة التجارية
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

دورة جائزة االستدامة
ورشة عمل الممارسات الرائدة
يناير 2020

حفل الجائزة
نوفمبر 2019

بطاقات اداء المشاركين
يناير 2020

ورشة عمل الممارسات الرائدة

يتلقى المتقدمون بطاقات األداء الخاصة
بهم  ،ويتم دعوتهم إلى ورشة عمل
الممارسات الرائدة  .لمعرفة المزيد عن
ممارسات االستدامة الرائدة.

تكريم الفائزين

يحصل الفائزون على جائزة الملك
خالد ويكرمهم الملك سلمان بن
عبدالعزيز حفظة هللا

ورشة عمل الممارسات الرائدة

تتاح للمشاركين الفرصة لتعلم الممارسات الناشئة
والرائدة من أقرانهم ومن خبراء االستدامة ،كما تتاح
لهم الفرصة لمناقشة أعمالهم وبطاقات األداء الخاصة
بهم خالل جلسات فردية.

الموعد النهائي للتقديم
 14أبريل 2019
زيارات ميدانية
يونيو – يوليو 2019

زيارات ميدانية

انتقال مقدمي الطلبات الذين يسجلون
أعلى الدرجات إلى مرحلة زيارة
الموقع .ويقوم فريق جائزة
االستدامة بزيارة مرافق الشركة.

فتح باب التقديم
 17فبراير 2019

التقديم االلكتروني

يتم التقديم الكترونيا من خالل
تعبئة االستمارة في خمسة مجاالت
أساسية ،كما هو موضح أعاله.

التحليل المخصص وبطاقات األداء

يتلقى جميع المتقدمين في جائزة االستدامة تحليال
مصمما خصيصا لألداء في الجائزة فضال عن
التوصيات العامة للتحسينات مع دعم مراجع .

خدمات دعم المتقدمين

ندوات عبر اإلنترنت

انضم إلى ندواتنا عبر اإلنترنت ،التي تُعرض خالل فترة
التقديم ،لمعرفة المزيد عن عملية الجائزة ومحتوياتها،
فضال عن منهجية التقييم.
قم بزيارة مركز الموارد ،للحصول على معلومات عن
التواريخ المحددة التي يتم فيها استضافة ندوات جائزة
االستدامة

جلسة مراجعة سجل النتائج

نحن نشجع جميع المتقدمين على التواصل مع فريق الجائزة
من أجل تحديد موعد لجلسة مخصصة من أجل فحص
تقارير سجل األداء الخاصة بهم ومناقشة مجاالت التنمية
الرئيسية.
يتم عرض جلسات سجل األداء إما في يوم ورشة عمل
الممارسات الرائدة أو بعده من خالل دعوات المؤتمر.

دعم الطلب

تقدم مؤسسة الملك خالد وشريكها في المشروع شركة
اكونتابيليتي الدعم الفردي لكل متقدم من خالل جلسات
فردية لإلجابة على األسئلة وتقديم التوجيهات فيما يتعلق
باستكمال طلب الترشيح .
يمكن لمقدمي الطلبات أيضا طلب لقاء هاتفي شخصي مع
فريق المحللين  ،وذلك خالل فترة التقديم ،من شهر فبراير
إلى شهر أبريل

مراجعة استيفاء استمارة الطلب

خدمة فحص ومراجعة استفياء االستمارة تتيح للمتقدمين تقييم
كيفية إكمال طلبهم وتشمل ايضا:
• مراجعة االستمارة
• الفحص النهائي للتأكد من ملء الطلب بطريقة صحيحة
• التأكد من تقديم وثائق الدعم بنجاح.
• تحديد أي بيانات ناقصة وكذلك وثائق الدعم

باب التقديم للعام 2019متاحا بداية من  17فبراير وحتى
 14أبريل ويمكن التقديم من خالل موقع مؤسسة الملك خالد
اتصل بنا
مركز موارد جائزة االستدامة
قم بزيارة مركز الموارد للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص العملية والتوقيت والندوات
االلكترونية التي يتم استضافتها.

النشرة اإلخبارية الخاصة باالستدامة
قم بالتسجيل في النشرة اإلخبارية للبقاء على اطالع على أخبارنا ودراسات الحالة الخاصة.

الدعم
اتصل بنا مباشرة لالستفسار عن الجائزة أو الطلب الخاص بك.

معلومات االتصال
السيدة كرستي جيانارو
مستشارة أولى ،أكاونتابيليتي
christy.giannarou@accountability.org

السيد حسان علوان
مشرف برنامج جائزة الملك خالد
h.alwan@kkf.org.sa

