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؟االتسدااة  ةا هي جائزة 

يئي  البعلى دمج القضايا المنشآت إلى تعزيز قدرات االستدامة بتنظيم من مؤسسة الملك خالد، تهدف جائزة 
.  في صميم قراراتها اإلداريةواالجدةاعي  والحوكة  

افع عجل  ل مع التطبيقات التجارية مثللمنشآت على مواءمة ممارسات المسؤولية االجتماعية االستدامة ركز جائزة ت
.  مع الجهات الشريكة الرئيسيةدعةيق الدفاعل، والةنشأة دحتسين تسةع  ، والنةو

ع فيها، والمجتمع التجاري األوسفي القطاع الصناعي للمملكةالةنافتس  الصحي  االستدامة سوف تعزز جائزة 

.2030دحقيق أهااف رؤي  عام ومساعدتها على ودافع عجل  النةو االقدصااي

دفاصيل طلب الدقايم

باب الدرشح للجائزةفدح 

2019فبراير 17

دوزيع بطاقات األااء
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؟االتسدااة  ةا هي 

مال على االستدامة هي اإلدارة المسؤولة عن التأثير االجتماعي والبيئي واالقتصادي من أجل تحسين أداء األع
ية كما أنها قدرة الشركة على بناء ميزة تنافسية من خالل االلتزام باالستدامة والمسؤول. المدى الطويل

االجتماعية للشركات 

الجائزة الرئيتسي ةعايير 

لالستدامةجائزة مؤسسة الملك خالد تم اطالق 

عام (ولةالمعروفة مسبقا بجائزة التنافسية المسؤ)

اكتساب المنشآت من فكرة أن بوسع 2008

ل من خالالةزايا الدنافتسي  مجموعة متنوعة من 

ومواءمتهاةةارتسات ةتسدااة  وةتسؤول  تجسيد 

ام رؤيدها لعللمملكة وأهااف الدنةي  األوتسعمع 

علىالستدامةوتنطوي منهجية جائزة ا.2030

سؤاالً، 46مل تشعبأ ذاتياً وإستمارة ترشيح ت

عملية وتشمل. رئيتسي ةعايير خةتس  مصنفة في 

في دقييةاً ةعاالً حتسب القطاعالدرجات وضع 

الخمسة لمختلف القطاعات المعايير جميع 

.والصناعات

اإلدارة البيئية المسؤولة 

تمكين الموردين المحليين

االلتزام بالحوكمة الرشيدة والجودة العالية

حلول مبتكرة للتنمية المستدامة

بناء قوى عاملة وطنية منافسة



االتسدااة ةزايا 

:منشأتكسيكون بوسع ، االستدامةومن خالل الترشح لجائزة 

زيادة الميزة التنافسية•

تحقيق االنسجام مع الممارسات الريادية الدولية•

زيادة اهتمام المستثمر المحلي واألجنبي بكم•

الحصول على تكريم لاللتزام بالممارسات المستدامة•

الحصول على تحليل مخصص وتوصيات معينة لتحسين األداء من فريق من الخبراء•

ومخرجاتها المرجوة2030تعزيز رؤية عام •

ذوي التوجهات المشابهة على مستوى المملكةالنظراء االنضمام إلى شبكة واسعة من •

تحسين مستوى الجهات 

الرئيسية ذات العالقة 

واهتمام المستثمرين

دحتسين التسةع 

دحليل أااء شاةل

  الوصول إلى شبك  واتسع

ةن الشركات التسعواي  

الرائاة

ةؤشرات قياس الصناع 

ا في الةندج والحاالبدكار

ةن الةخاطر



الةقارة على االتسدةرارأوالقارة على الايةوة  هي االتسدااة 

ن البد م، الةقارة على االتسدةرارمن أجل حماية 

بدكار أن يجتسا الةتسؤولي  واالللقطاع الصناعي 

فالمنشآت صغيرة. في ممارساتهوالكفاءة 

بل هي ومتوسطة الحجم التي ستنجح في المستق

قية  دتسدطيع اتسدحااث ودجتسيا التلك التي 

، في األسواق ااخل وخارج الةنظة 

.  والمجتمعات التي تنشط فيها

االتسدااة 

ةزايا االتسدااة  للةنشآت الصغيرة وةدوتسط  الحجم

تقليل التكاليف

الحصول على رأس المال

جذب الموظفين والوالء الوظيفي

العائد على االستثمار

الحد من المخاطر

تحسين الكفاءة

تجسيد قيمة مشتركة

تحسين السمعة

اإلبقاء على الزبائن

رخصة للعمل

أسواق جديدة

زيادة اإلنتاجية



2030ورؤي  عام االتسدااة  جائزة 

هي مجموعة جديدة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة2030رؤي  عام 

.  السعودية في مسعًى منها لتجسيد مستقبل مشرق للمملكة

؛ ةجدةع حيوي: وهي تتمحور حول ثالث أفكار رئيسية

:األولويات التالية، من خاللووطن طةوح؛ اقدصاا ةزاهر

التنافسية العالمية▪

استدامة اقتصادية طويلة األمد▪

سالمة المواطنين▪

تعزيز الهوية الوطنية▪

تنشيط التجارة الدولية▪

:أهاافاً دردبط ةباشرة باالتسدااة  والقطاع الصناعي2030رؤي  ددبنى 

الحّد من البطالة

زيادة نسبة الصادرات غير النفطية

زيادة نسبة االستثمار األجنبي المباشر

زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي

زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة

اإلجماليزيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في الناتج المحلي



االتسدااة دحقق األاوات والوتسائل الدي 

ل األةا لألااء الدجاري طويالحوكة وأثر االقدصاايوالبيئيواالجدةاعيإاارة األثرعلى االتسدااة  دنطوي

تبنيها لتحقيق الشكل التالي بعض األدوات والوسائل التي يمكن للقطاعي الصناعييمثل .لةنشأدكالُةحتّسن 

التنافسية المسؤولة

البرامج المميزة

إشراك الجهات 

ةالشريكة الرئيسي

بيةتقييم األهمية النس

يدإدارة سلسلة التور

ملف العمل الخيري

كفاءة الطاقة

إدارة النفايات

األبنية الخضراء

الطاقة المتجددة

لجنة االستدامة المكتب التنفيذي

مدونة قواعد السلوك

ية أقسام متفرغة للمسؤول

/ االجتماعية للشركات 

االستدامة

ى روح التطوع لدتعزيز 

الموظفين

ةتنمية القوى العامل

موارد الموظفين

سالمة الموظفين

تدريب 

الموظفين

الحوكة 

اجدةاعي بيئي

اتالحّد من االنبعاث

مصفوفات 

ة وتقارير البيئ

واالستدامة

والحوكمة

سياسات اإلدارة 

البيئية

االمتثال

يةالشراكات االستراتيج

تقييم األثر

العالقات المجتمعية

جائزة ات مصطلحمستند في االستدامة يمكن الحصول على تعريفات المصطلحات الرئيسية واألدوات والطرق المستخدمة في 

.موقع مؤسسة الملك خالدالمتاح على االستدامة 

http://kka.kkf.org.sa/ar/rci/Pages/about.aspx

