
لالستدامةالفوائد الرئيسية 

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 ✓

جائزة االستدامة

االستدامةجائزة 

فيوشريكها,خالدالملكمؤسسةتقودهاالتياالستدامةجائزة

علىآتالمنشمساعدةإلىتهدفاكونتابيليتيشركةالمشروع

البيئيمأداءهبتقويةقيامهمخاللمنالتنافسيةقدرتهمتقوية

علىالجائزةوتركزبالحوكمةالخاصواألداءواالجتماعي

تعزيزمثلالعمل،أولوياتمعاالستدامةممارساتمواءمة

معالمشاركةوتمكينالسمعة،وتحسيناإليجابي،النمو

.الرئيسيينالمصلحةأصحاب

فياالستدامةجائزةفإنسنة،11بلغالذيإرثهاعلىوبناء  

عرفوتتالطلباتمنتجمعبأكبرتتفاخرسوف2019عام

قدزةالجائوكانت.االستدامةفيالرائدةالمملكةشركاتعلى

منلكة،الممفيالرائدةالمنشآتمنالعديدالسابقفياجتذبت

لعربية،االحفرشركةذلكفيبماالسابقينالفائزينبينها

ريونيليفزقربنوشركةلالستثمار،السعوديوالبنك

وطنيةالوالشركةوسيسكو،التجاري،األهليوالبنكالمحدودة،

.(ناتبت)البتروكيماويةللصناعات

فهمعلیالمتقدمينيحصلالجائزة،فيالمشارکةخاللومن

صالحمتعززأنيمکنالتياالستدامةالستراتيجياتأفضل

يةاألساسالخطوطوتزيدالمصلحة،وأصحابالمستثمرين

األداءطاقةببتقريرالمتقدمينتزويديتم.التنافسيةوالمزايا

الثغراتوتحديدأدائهم،عنعامةلمحةيقدمالذيالمخصص

أصبحذلك،علىوعالوة.أعمالهملتحسينوالفرص

ةالرئيسياألعمالقادةمنواسعةشبكةمنجزءاالمشاركون

.السعوديةالعربيةالمملكةفي

اإلدارة البيئية المسؤولة

تمكين الموردين المحليين

الرشيدةالجودة العالية والحوكمة بااللتزام 

حلول مبتكرة للتنمية المستدامة

عاملة وطنية تنافسةقوىبناء 

االستدامةلجائزةاألساسيةالمجاالت

يذاتإكمالاستبيانعلىاالستدامةجائزةمنهجيةوتنطوي

.يةأساسمجاالتخمسةإلىتصنيفهايتمسؤاال،64منيتألف

خاللمنالقطاعضبطترجيحالتسجيلعمليةوتشمل

.والصناعاتالقطاعاتلمختلفالخمسةالمواضيع

لجائزة االستدامة مجانا  التقدم طلب * 



التقديم االلكتروني  زيارات ميدانية تكريم الفائزين ورشة عمل الممارسات الرائدة

ل يتم التقديم الكترونيا من خال

االت تعبئة االستمارة في خمسة مج

.أساسية، كما هو موضح أعاله

جلون الذين يسانتقال مقدمي الطلبات 

الزيارةأعلى الدرجات إلى مرحلة 

ويقوم فريق جائزة . الميدانية

.مرافق الشركةبزيارة االستدامة

لك يحصل الفائزون على جائزة الم

خالد ويكرمهم الملك سلمان بن 

عبدالعزيز حفظة هللا 

يال  تحلاالستدامةجائزةفيالمتقدمينجميعيتلقى

عنالفضاالستدامةجائزةفيلألداءخصيصامصمما  

.مراجعدعممعللتحسيناتالعامةالتوصيات

التحليل المخصص وبطاقات األداء

خاصة يتلقى المتقدمون بطاقات األداء ال

بهم ، ويتم دعوتهم إلى ورشة عمل 

ن لمعرفة المزيد ع. الممارسات الرائدة 

.ممارسات االستدامة الرائدة

ئةالناشالممارساتلتعلمالفرصةللمشاركينتتاح

تتاحكمااالستدامة،خبراءومنأقرانهممنوالرائدة

ةالخاصاألداءوبطاقاتأعمالهملمناقشةالفرصةلهم

.فرديةجلساتخاللبهم

ورشة عمل الممارسات الرائدة

االستدامةدورة جائزة

فتح باب التقديم 

2019فبراير 17

بطاقات اداء المشاركين

2020يناير 

الموعد النهائي للتقديم

2019أبريل 14

حفل الجائزة 

2019نوفمبر 

الممارسات الرائدةورشة عمل 

2020يناير 

زيارات ميدانية

2019يوليو –يونيو 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األحكام العامة والشروط
 

مجاالت أداء التنافسية  .II القسم المعلومات العامة .I القسم
 المسؤولة

أراء حول المسؤولية  .III القسم
االجتماعية واالستدامة وجائزة 

 التنافسية المسؤولة 

استبيان متابعة جائزة 
 التنافسية المسؤولة
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إستمارة الترشيح

درجات 
الجائزة

فئات تقييم 
خاصة بقطاع 
صناعي معين

بناء قوى عاملة 
وطنية منافسة

المساواة والتنوع في مكان 
العمل

أسئلة8

تنمية القوى العاملة أسئلة3

إدارة األداء أسئلة3

أداء الصحة والسالمة أسئلة3

ابتكار حلول للتنمية 
المستدامة

االستثمار المجتمعي 
والبرامج االستراتيجية

أسئلة 2

االبتكار أسئلة 3 

تمكين الموردين 
المحليين

سلسلةإدارة

توريد مسؤولة
أسئلة 3

دعم الموردين المحليين أسئلة 3

االلتزام بالحوكمة 
الرشيدة والجودة 

العالية

االلتزام بالحوكمة الرشيدة أسئلة 6

األخالقيات وحمايتها أسئلة 2

االلتزام بالجودة العالية أسئلة 4

اإلدارة البيئية 
المسؤولة

اإلدارة البيئية أسئلة 2

استهالك الموارد أسئلة 4

الحّد، إعادة االستخدام، 
التدوير

سؤال 1

(
ي

م
زا

إل
)

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على دليل مقدم الطلب في مركز الموارد*

استبيان متابعة جائزة 
االستدامة

اراء حول المسؤولية 

االجتماعية واالستدامة 
وجائزة االستدامة

مجاالت أداء االستدامة



دعم الطلب 

شركةالمشروعفيهاشريكوخالدالملكمؤسسةتقدم

لساتجخاللمنمتقدملكلالفرديالدعماكونتابيليتي

يتعلقمافيالتوجيهاتوتقديماألسئلةعلىلإلجابةفردية

.الترشيحطلبباستكمال

معيشخصهاتفيلقاءطلبأيضاالطلباتلمقدمييمكن

فبرايرشهرمنالتقديم،فترةخاللوذلك،المحللينفريق

أبريلشهرإلى

ندوات عبر اإلنترنت

فترةاللختُعرضالتياإلنترنت،عبرندواتناإلىانضم

تها،ومحتوياالجائزةعمليةعنالمزيدلمعرفةالتقديم،

.التقييممنهجيةعنفضال

عنمعلوماتعلىللحصولالموارد،مركزبزيارةقم

.لجائزةاندواتاستضافةفيهايتمالتيالمحددةالتواريخ

مراجعة استيفاء استمارة الطلب 

تقييمنللمتقدميتتيحاالستمارةاستفياءومراجعةفحصخدمة

:ايضاوتشملطلبهمإكمالكيفية

االستمارةمراجعة•

صحيحةبطريقةالطلبملءمنللتأكدالنهائيالفحص•

.بنجاحالدعموثائقتقديممنالتأكد•

الدعموثائقوكذلكناقصةبياناتأيتحديد•

جلسة مراجعة سجل النتائج 

الجائزةفريقمعالتواصلعلىالمتقدمينجميعنشجعنحن

فحصأجلمنمخصصةلجلسةموعدتحديدأجلمن

يةالتنممجاالتومناقشةبهمالخاصةاألداءسجلتقارير

.الرئيسية

عملورشةيومفياألداءبطاقةمراجعةجلساتتقديميتم

.هاتفيةمكالماتعبربعدعنأوالرائدةالممارسات

.

*خدمات دعم المتقدمين

* No fee required for the provision of the support services. 



اتصل بنا

الجائزةمواردمركز
اتوالندووالتوقيتالعمليةبخصوصالمعلوماتمنالمزيدعلىللحصولالمواردمركزبزيارةقم

.استضافتهايتمالتيااللكترونية

وحتىفبراير17منبداية  متاحا2019للعامالتقديمباب

خالدالملكمؤسسةموقعخاللمنالتقديمويمكنأبريل14

باالستدامةالخاصةاإلخباريةالنشرة
الحالةتودراساأخبارناعلىاطالععلىللبقاءباالستدامةالخاصةاإلخباريةالنشرةفيبالتسجيلقم

.الخاصة

الدعم
.بكالخاصالطلبأواالستدامةجائزةعنلالستفسارمباشرةبنااتصل

السيد حسان محمد علوان 

مشرف برنامج جائزة الملك خالد 

h.alwan@kkf.org.sa

السيدة كرستي جيانارو

أكاونتابيليتيممثلة شركة 

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:H.Alwan@kkf.org.sa
mailto:christy.Giannarou@accountability.org

