
	

 

 ٕادارة جائزة الملك خالد تعلن عن موعد افتتاح الجائزة

دعوة المشاركین للتقدم في فروع الحائزة الثالث  
 

م:2019يناير  5  
 

موعد افتتاح التقديم لجائزة الملك أعلن المدير العام المكلف لبرنامج جائزة الملك خالد، عبدهللا الحامد، عن 
م لفرع االستدامة الذي يستھدف منشآت القطاع الخاص، وفرع التمیز 2019فبراير  17خالد، والذي يبدأ في 

الذي يستھدف منظمات القطاع غیر الربحي، وفرع شركاء التنمیة الذي يستھدف األفراد والمجموعات ممن 
ل لتحديات أو مشاكل اجتماعیة أو اقتصادية.لديھم مبادرات خالقة أسھمت في وضع حلو  

 
جاء ذلك خالل انعقاد حلقة نقاش نظمتھا مؤسسة الملك خالد الیوم بحضور عدد من منسوبي المؤسسة 

واإلعالمیین للتعريف بالمؤسسة والجائزة، وذلك في مقرھا بالرياض.  
 

من اإلعالمیین ھو التعريف وأبان الحامد أن الھدف األساسي من نقاش الیوم والذي شارك فیه عدد 
بالمؤسسة وبرامجھا التي تستھدف بھا معظم شرائح المجتمع، وھي القطاع الخاص والقطاع غیر الربحي، 
واألفراد، إضافة إلى التعريف بجائزة الملك خالد وتأثیرھا في تنمیة المجتمع عبر المساھمة في بناء القدرات 

المرجو على شرائح المجتمع المستھدفة. وتحفیز الممارسات المستدامة لتنظیم األثر  
 

م، والتي تھدف إلى تحفیز 2018وتحدث الحامد عن االتفاقیة التي أبرمت مع "تداول" في شھر ديسمبر 
الشركات المدرجة في السوق المالیة السعودية من خالل تبني وممارسة أفضل المعايیر والممارسات الخاصة 

حیث يشجع ھذا التعاون الشركات على االستفادة من التقديم في جائزة  باالستدامة والمسؤولیة االجتماعیة،
الملك خالد، والحصول على بطاقة أداء تحلیلیة تقیم أداء الشركات في مجال االستدامة والمسؤولیة 

ون االجتماعیة، وتقدم لھم التوصیات والمالحظات، رجوعا ألفضل المعايیر المتبعة محلیا وعالمیا، إضافة إلى التعا
على إقامة ورش عمل تمكینیة وتدريبیة للمنشآت، ونشر ثقافة األداء النوعي وتقدير الممارسات الرائدة ذات 

الصلة.  
 

من جانبه أوضح مدير إدارة االتصال المؤسسي فارس جداوي أن مرحلة التقديم ستستمر مدة شھر لشركاء 
الربحیة، مؤكدا أن المشاركة والتسجیل فرصة التنمیة، وشھر ونصف لجائزة االستدامة وجائزة المنظمات غیر 

كبیرة للقطاعات المذكورة، حیث تعد الجائزة أيضا أداة تعلیمیة وتطويرية مستمرة على مدار العام، تتخللھا ورش 
تدريبیة تعمل كمنصة لتبادل الخبرات والممارسات المتمیزة، كما توفر الجائزة لھم المعايیر وخارطة الطريق 

ى التي تطمح له ھذه القطاعات.للوصول للمستو  
 


