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والتي2023لعامنسختهافياالستدامةجائزةبإطالقخالدالملكمؤسسةتتشرف

.عوديةالسالعربيةالمملكةفيستدامةالمالرائدةالممارساتتكريموتشجيعإلىتهدف

.المحليالصناعيللقطاعوتوجيهاتمعلوماتعلىالتعريفيةالنشرةهذهتشمل

ماهي جائزة االستدامة؟

يئية على دمج القضايا البالمنشآت إلى تعزيز قدرات االستدامة بتنظيم من مؤسسة الملك خالد، تهدف جائزة 

.  واالجتماعية والحوكمة في صميم قراراتها اإلدارية

ل دفع عجلة مع التطبيقات التجارية مثللمنشآت على مواءمة ممارسات المسؤولية االجتماعية االستدامة ركز جائزة ت

.  ، وتعميق التفاعل مع الجهات الشريكة الرئيسيةالمنشأة النمو، وتحسين سمعة 

ع فيها،  وتدفع المنافسة الصحية في القطاع الصناعي للمملكة والمجتمع التجاري األوساالستدامة سوف تعزز جائزة 

.2030عجلة النمو االقتصادي ومساعدتها على تحقيق أهداف رؤية عام 

.
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دورة جائزة االستدامة

اً استقبال الترشيحات الكتروني

األولللمستوى 

2023فبراير 

حفل جائزة الملك خالد

2023نوفمبر  
المستوى األولبطاقات اداء 

2023مايو 

ورشة عمل الممارسات الرائدة

2023أكتوبر 
الزيارات الميدانية

2023يونيو 

اً استقبال الترشيحات الكتروني

يالثانللمستوى 

2023مارس 

المستوى الثانيبطاقات اداء 

2023سبتمبر 

المؤتمر الصحفي إلعالن الفائزين

2023أكتوبر 



ماهي االستدامة؟

ن أداء االستدامة هي اإلدارة المسؤولة عن التأثير االجتماعي والبيئي واالقتصادي من أجل تحسي

البيئة، م بااللتزاكما أنها قدرة الشركة على بناء ميزة تنافسية من خالل . األعمال على المدى الطويل

.االستدامة/ للشركات االجتماعية المسؤولية / والمجتمع، والحوكمة 

معايير الجائزة الرئيسية

لالستدامةجائزة مؤسسة الملك خالد تم اطالق 

عام (ولةالمعروفة مسبقا بجائزة التنافسية المسؤ)

اكتساب المنشآت من فكرة أن بوسع 2008

ل من خالالمزايا التنافسية مجموعة متنوعة من 

ومواءمتهاممارسات مستدامة ومسؤولة تجسيد 

ام رؤيتها لعللمملكة وأهداف التنمية األوسعمع 

2030.

رة إستماعلى الستدامةوتنطوي منهجية جائزة ا

سؤاالً، مصنفة في 46مل تشعبأ ذاتياً وترشيح ت

وتشمل عملية وضع. رئيسيةمعايير خمسة 

ميع في جتقييماً معدالً حسب القطاعالدرجات 

.عاتالخمسة لمختلف القطاعات والصناالمعايير 

البيئية المسؤولة اإلدارة

تمكين الموردين المحليين

بالحوكمة الرشيدة والجودة العاليةااللتزام

حلول مبتكرة للتنمية المستدامة

وطنيةبناء قوى عاملة تنافسية
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مزايا االستدامة

:منشأتك اإلستفادة من، سيكون 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•

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

تحسين مستوى الجهات 

ذات العالقة واهتمام 

المستثمرين

تحسين السمعة

تحليل أداء شامل

الوصول إلى شبكة واسعة 

من الشركات السعودية 

الرائدة

مؤشرات قياس الصناعة

االبتكار في المنتج والحد

من المخاطر
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االستدامة هي القدرة على الديمومة أو المقدرة على االستمرار

، المقدرة على االستمرارمن أجل حماية 

أن يجسد للقطاع الصناعي البد من 

في المسؤولية واالبتكار والكفاءة 

ة فالمنشآت صغيرة ومتوسط. ممارساته

ي تلك الحجم التي ستنجح في المستقبل ه

قيمة تستطيع استحداث وتجسيد الالتي 

، في األسواق داخل وخارج المنظمة

. والمجتمعات التي تنشط فيها

االستدامة

مزايا االستدامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

تقليل التكاليف

الحصول على رأس المال

جذب الموظفين والوالء الوظيفي

العائد على االستثمار

الحد من المخاطر

تحسين الكفاءة

تجسيد قيمة مشتركة

تحسين السمعة

المحافظة على العمالء

رخصة للعمل

دخول أسواق جديدة

زيادة اإلنتاجية
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2030جائزة االستدامة ورؤية 

هي مجموعة جديدة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة2030رؤية عام 

.  السعودية في مسعًى منها لتجسيد مستقبل مشرق للمملكة

؛ مجتمع حيوي: وهي تتمحور حول ثالث أفكار رئيسية

:األولويات التالية، من خاللووطن طموح؛ اقتصاد مزدهر

التنافسية العالمية▪

استدامة اقتصادية طويلة األمد▪

سالمة المواطنين▪

تعزيز الهوية الوطنية▪

تنشيط التجارة الدولية▪

:أهدافاً ترتبط مباشرة باالستدامة والقطاع الصناعي2030رؤية تتبنى 

الحد 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

زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في النتاج المحلي اإلجمالي 
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األدوات والوسائل التي تحقق االستدامة

ل األمد لألداء التجاري طويالحوكمةوأثر االقتصاديوالبيئيواالجتماعيإدارة األثرعلى االستدامة تنطوي

تبنيها لتحقيق يمثل الشكل التالي بعض األدوات والوسائل التي يمكن للقطاعي الصناعي.لمنشأتكالُمحّسن 

التنافسية المسؤولة

البرامج المتميزة

إشراك أصحاب 

المصلحة

تقييم الأهمية 

النسبية

إدارة سلسلة التوريد

ملف الأعمال 

الخيرية

كفاءة الطاقة

إدارة المياه

إدارة النفايات

ءالأبنية الخضرا

الطاقة 

المتجددة

لجنة الاستدامة ذيالمكتب التنفي

مدونة قواعد 

السلوك

أقسام متفرغة 

للمسؤولية 

الاجتماعية للمنشات 

الاستدامة/

تعزيز روح التطوع 

لدى الموظفين

تنمية القوى 

العاملة

موارد 

الموظفين

سلامة 

الموظفين

تدريب 

الموظفين

الحوكمة

المجتمعي البيئي

الحد من 

الانبعاثات

مقاييس وتقارير 

البيئة والاستدامة 

والحوكمة

سياسات الإدارة 

البيئية

الامتثال

الشراكات 

الاستراتيجية

قياس الأثر

العلاقات 

المجتمعية

KKF websiteالاستدامة على موقع الجائزة في جائزة يمكن العثور على المصطلحات الرئيسية  والأدوات والأساليب  المستخدمة 
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http://kka.kkf.org.sa/ar/rci/Pages/about.aspx

