
“اهتموا بالضعفاء، أما األقوياء فهم 
قادرون عىل االهتمام بأنفسهم”

الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله





رؤيتنا

رسالتنا:

مجتمع سعودي 
تتــكافأ فيه الــفرص 

ويسعى لالزدهار

تحقيق االزدهار عبر تفعيل 
دور المساهمين في التنمية 

وتمكينهم من خالل االستثمار 
االجتماعي وبناء القدرات 

وكسب التأييد
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عملنا حشد الرأي وكسب التأييد، وتبني 
سياسات تعالج األسباب الجذرية للمشاكل 

االجتماعية مثل الحماية اإلجتماعية، 
وتساعد عىل تمكين الفئات األقل حظًا 

في المجتمع؛ لكي تؤدي دورها االقتصادي 
واالجتماعي. ومن خالل استثمارنا في 

القطاع غير الربحي وتعاوننا الوثيق مع 
منظماته، نعمل عىل إنشاء قطاع قوي قادر 

عىل إحداث التغيير اإليجابي عىل مختلف 
األصعدة. 

هدفنا هو ازدهار المملكة العربية 
السعودية من خالل التنمية المستدامة 

وبدعم من مجتمع فعال ومتمكن. ونحن 
نرحب بمساهمتكم في تحقيق هذا 

االزدهار.

عن المؤسسة

الملك خالد هي مؤسسة 
مؤسسة وطنية 

مستقلة تعمل عىل تحقيق تكافؤ الفرص 
لكي يحظى كل فرد في المجتمع السعودي 

بفرصة إطالق طاقاته والمساهمة في 
ازدهار المملكة. 

نعمل من خالل االستثمار االجتماعي 
وبناء القدرات وكسب التأييد، عىل دعم 

التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة؛ 
لخدمة جميع فئات المجتمع السعودي، 

وذلك تكريمًا وإحياًء للمبادئ والقيم التي 
تبناها الملك خالد خالل حياته.

رؤيتنا هي مجتمع سعودي مزدهر، 
يحظى فيه جميع أفراده بفرص متساوية، 

وتتوافر لهم اإلمكانيات لتحقيق كامل 
أهدافهم. وندرك أنه من أجل تحقيق هذا 

الهدف النبيل يجب عىل جميع الجهات 
الفاعلة الرئيسة: األفراد والمنظمات 

غير الربحية واألعمال التجارية والشركاء 
الحكوميين وغيرهم، أن تعمل بشكل 

موحد نحو تحقيق هدف مشترك، وهو 
إحداث التغيير االجتماعي اإليجابي الدائم 

في المملكة.  
وتتلخص رسالتنا في تحديد األفراد 

والمنظمات غير الربحية والشركات 
والمبادرات التي تشاركنا رؤيتنا في مجتمع 

سعودي متكافئ الفرص، وتزويدهم 
باألدوات والمعرفة والخبرة التي يحتاجون 

إليها لحل المشاكل االجتماعية عىل 
مستوى المملكة. ندعم من خالل 
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إن التغيير اإليجابي الممنهج الذي 
نحدثه وندفع به يساعدنا عىل تطوير 

نظام بيئي قوي قوامه الجهات 
الفاعلة التي تعمل بالشراكة مع 

بعضها بعضًا، لحل أكثر التحديات 
المعقدة التي تواجهها المملكة 

العربية السعودية. جنا
نه

نحن ندرك أن إحداث التغيير اإليجابي الدائم 
يأتي من خالل حل األسباب الجذرية للمشاكل 

االجتماعية واالقتصادية. ويتمثل نهجنا في 
تقوية ودعم وتمكين األفراد والمنظمات 

العاملة للوصول إىل مجتمع سعودي متكافئ 
الفرص، يحظى فيه جميع أفراده بفرص 

متساوية. ونسعى لتحقيق ذلك من خالل 
عملنا في االستثمار االجتماعي وبناء القدرات 
وتصميم السياسات وكسب التأييد من أجل 

تحقيق رؤيتنا في مجتمع سعودي تتكافأ فيه 
الفرص ويسعى لالزدهار. 
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عىل تبســيط عملياتنا عملنا 
لضمان االستخدام األمثل 

لمواردنــا، ولتعظيم أثرنا. وتركز اليوم 
مؤسســة الملك خالد عىل ثالثة محاور 

اســتراتيجية: االستثمار االجتماعي، وبناء 
القدرات، وتصميم السياســات وكسب 

التأييــد. إىل جانــب ذلك، نواصل جهودنا في 
الدفع بالتميز المؤسســي من خالل تقديم 

جائــزة الملك خالد، الجائزة الرائدة في 
المنطقة؛ لتكريم الشــركات المتميزة في 
ممارسات االســتدامة، وتميز القطاع غير 
الربحــي، واالبتكار االجتماعي. كما نواصل 

توجهنــا المتمثل في برنامج الزمالة 
الخيري الســعودي “شغف” لنزود القادة 

الســعوديين الناشئين في القطاع غير 
الربحــي بالمهارات والرؤية التي يحتاجون 

إليهــا إلحداث األثر المطلوب.
ونعمــل من خالل المحاور الثالثة 

عىل االرتقاء برســالتنا وتعزيز شراكاتنا 
واالهتمام بالعمل المشــترك عىل كل 

المستويات. 

االستثمار االجتماعي 
نســتثمر مواردنا في األفراد والجهات التي 

تعــزز تكافؤ الفــرص لجميع فئات المجتمع 
الســعودي. ونقدم التمويل للمشاريع 

والمنظمات غيــر الربحية المبتكرة التي 
تســهم في تطوير المهارات والتوظيف 
وخلق فــرص العمل، والتي تعود بالنفع 

عــىل المجتمع بأكمله. 

نحن نرعى بشــكل خاص المبادرات التي 
تسهم في رفع مستوى الدخل لشرائح 

المجتمع األقل حظا، وتلك التي تسّرع نمو 
المؤسسات االجتماعية. هدفنا يتمثل في 
استخدام المنح االستراتيجية التي توفرها 
المؤسسة؛ لخلق تأثير مستدام عىل نطاق 

واسع، وعبر قطاعات متعددة.

بناء القدرات 
تسهم برامج بناء القدرات في تمكين 
المنظمات غير الربحية والمؤسسات 
من أن تصبح أداة التحفيز عىل النمو 

االجتماعي واالقتصادي. سواء كان من 
خالل تعزيز الموارد الداخلية أو تعزيز 

المهارات األساسية، فإننا نزود المؤسسات 
غير الربحية والمشاريع االجتماعية 

باألدوات التي يحتاجون إليها لرفع مستوى 
معارفهم وتوسيع أثر أعمالهم.

ونستثمر في تمكين وفعالية 
المؤسسات عىل المدى الطويل لضمان 

قيام مجتمع قوي من صناع التغيير، 
ونعمل سويًا معهم عىل دعم تكافؤ 

الفرص داخل المملكة العربية السعودية.

تصميم السياسات وكسب التأييد 
نظرًا ألهمية السياسات في تحقيق 
التنمية المستدامة، تدعم مؤسسة 

الملك خالد القضايا والسياسات التي 
تسهم في التمكين االقتصادي لجميع 

المواطنين السعوديين، وتدعم األهداف 

محاور عملنا
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االستراتيجية للمملكة. وباستخدام نهج 
قائم عىل األدلة والبراهين، نقوم بتصميم 

سياسات وقوانين تسهم في بناء نظام 
فعال للحماية االجتماعية في المملكة، 

وتقديم منظور جديد للقضايا االجتماعية 
الملحة.

ولكسب التأييد الالزم العتماد وتبني 
هذه السياسات والقضايا عىل مستوى 
المملكة، نبني تحالفات مع صناع القرار 

الحكوميين، وقادة المجتمع المدني 
والقطاع الخاص، كما نعتمد عىل السبل 

المبتكرة لتثقيف أصحاب المصلحة 
الرئيسين. تسهم تحالفاتنا هذه في تشكيل 
األجندات واألولويات العامة، وضمان حقوق 

جميع فئات المجتمع السعودي.

جائزة الملك خالد 
تهدف جائزة الملك خالد السنوية إىل 

تكريم األفراد والمنظمات والمبادرات التي 
تقدم الحلول المبتكرة والفعالة للتحديات 

المجتمعية المستعصية، كما تشجع 
اآلخرين عىل أن يحذوا حذوهم.

تكرم جائزة الملك خالد الشركات 
المتميزة في تبني االستدامة، والمنظمات 

غير الربحية، واالبتكار االجتماعي في المملكة 
العربية السعودية. مساهمتنا في بناء 

قدرات محددة لدى المؤسسات تساعد 
عىل نشر ممارسات المسؤولية االجتماعية، 
وتدفع بالتغيير االجتماعي الواسع النطاق؛ 
ما يمّكن المشاركين في الجائزة من خدمة 
مجتمعهم بشكل أفضل وتحقيق أهداف 

االستدامة.
توفر جائزة الملك خالد ميزة مهمة 

لجميع المرشحين لها، وهي دراسة 
متخصصة تحليلية لقدراتهم التنظيمية 

تشكل نتائجها فرصة لالطالع عىل نقاط 
القوة والقصور في أعمالهم وكيفية 

تحسين أدائهم ونتائجهم. تقترن بطاقة 
األداء الناتجة عن هذا التقييم المفصل 

بفرصة تعليمية ودعم متخصص، ما 
ُيمّكن المؤسسات من متابعة التحسن 

واالبتكار والتطور. وبسبب هذا الدعم 
المحفز، تعد الجائزة أهم تكريم لألفراد 

والمنظمات التي تساعد المجتمع 
السعودي عىل النقلة النوعية نحو األفضل.

برنامج الزمالة “شغف”
تعمل مؤسسة الملك خالد من خالل 

برنامج الزمالة الخيري السعودي 
“شغف” عىل تنمية ودعم جيل جديد 

من المواطنين الشباب؛ ليصبحوا قادة 
المستقبل في القطاع غير الربحي 

بالمملكة. فهي تمدهم خالل برنامج 
التطوير بالمهارات والرؤى والعزيمة التي 
سوف يحتاجون إليها؛ لرفع مستوى أداء 
القطاع؛ وليصبحوا قادة للتغيير اإليجابي 

في المجتمع. 
يعد برنامج “شغف”، الذي يتم تنظيمه 

بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا 
جيتس، برنامجًا تعليميًا مكثفًا يوفر 

للمشاركين تجربة متكاملة حول مختلف 
جوانب العمل غير الربحي، ويزودهم بالثقة 

بالنفس ويمكنهم من تطبيق ما تعلموه 
مباشرة لدى عودتهم لمنظماتهم. 

المشاركة الدولية
يتماشى عملنا مع الجهود الدولية للتصدي 

للفقر وعدم المساواة، وهو يلبي أكثر 
من نصف أهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة. نحن نسهم بنشاط في خلق 

مجتمع عالمي أكثر تكافؤًا

إنهاء 
الفقر 1

العمل الالئق 
والنمو االقتصادي

 المساواة
بين الجنسين

تعليم ذو 
8جودة عالية 5 4

االنتاج 
واالستهالك 

المسؤول

مدن ومجتمعات 
مستدامة

خفض معدالت 
12عدم المساواة 11 10

 الشراكات
لتحقيق األهداف

السالم والعدالة 
ومؤسسات قوية

 مواجهة
17التغير المناخي 16 13
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مؤسسة الملك خالد انطلقت 
لتكون امتدادًا ممنهجًا 

لتاريخ عريق في العطاء واإلنسانية وحب 
الوطن. فقد أنشئت المؤسسة في عام 

2001 تكريما وإحياًء لمبادئ وقيم الملك 
الصالح، الملك خالد بن عبد العزيز آل 

سعود، رحمه الله، ولتوصيل رسالته في 
العمل اإلنساني واالجتماعي إىل أجيال 

المستقبل من الشباب السعودي. ومن 
خالل خدمتنا لشعب المملكة، وبدعم من 

عائلته الكريمة، نعمل عىل الحفاظ عىل 
إرث الملك خالد، وتحقيق رؤيته في مجتمع 
سعودي مزدهر، يحظى فيه كل فرد بفرصة 

متكافئة للعمل واالزدهار.
نحن في مؤسسة الملك خالد، ال نحمل 

اسم الملك خالد فحسب، بل نحمل أيضًا 
قيمه ومبادئه. نؤمن، كما فعل الملك 

الراحل، أن الشعب السعودي هو األساس 
الذي يبنى عليه مستقبل المملكة، وبالتالي 
من الضروري تزويد شبابه بالممكنات التي 

تضمن لهم االزدهار.
اليوم، المؤسسة فخورة بأن تكون عىل 

قمة مؤسسات القطاع غير الربحي إبداعًا 
في المملكة العربية السعودية، وأن تكون 

مؤسسًة رائدة تسترشد باألدلة العلمية 
لمعالجة التحديات االجتماعية وإيجاد حلول 

لها. وخالل فترة قصيرة نسبيًا من عمر 
المؤسسة استطعنا أن نعزز مكانة القطاع 

غير الربحي ليصبح شريكًا نشطًا وفعااًل 
في مستقبل المملكة، كما أصبحنا دعامة 

صاحب السمو الملكي األمير، 
عبد الله بن خالد بن عبد العزيز 

 آل سعود
الرئيس األعىل 

صاحب السمو الملكي األمير، 
 فيصل بن خالد بن عبد العزيز 

 آل سعود
رئيس مجلس األمناء 

صاحبة السمو الملكي األميرة، 
موضي بنت خالد بن عبد العزيز 

 آل سعود
 األمينة العامة،

رئيسة لجنة االستثمارات 

صاحبة السمو الملكي األميرة، 
الجوهرة بنت خالد بن عبد العزيز 

 آل سعود
عضو مجلس األمناء 

صاحبة السمو الملكي األميرة، 
البندري بنت خالد بن عبد العزيز 

 آل سعود
 عضو مجلس األمناء،

عضو لجنة االستثمارات 

صاحب السمو الملكي األمير، 
حسام بن سعود بن عبد العزيز 

 آل سعود
 عضو مجلس األمناء،

عضو لجنة االستثمارات 

صاحب السمو الملكي األمير، 
محمد بن خالد بن العبد الله 

 الفيصل
 عضو مجلس األمناء،

عضو لجنة االستثمارات 

صاحب السمو الملكي األمير، 
فيصل بن عبد الله بن فيصل 

 بن تركي
عضو مجلس األمناء 

صاحبة السمو الملكي األميرة، 
 نوف بنت محمد بن عبد الله 

 آل سعود
 الرئيس التنفيذي المكلف، 

 عضو مجلس األمناء،
عضو لجنة االستثمارات

قيادتنا

لنهج التنمية المستدامة القابلة للقياس. 
نهجنا جريء وتعاوني، ونحن نسعى باستمرار 

لالستماع والتعلم والتطور.
عملنا يتمحور عىل المجتمع السعودي، 

ومصلحة المجتمع السعودي هي من 
مصلحة العالم؛ لذا، نحن نشارك بنشاط 

في حوارات التنمية العالمية، كما أننا داعم 
أساسي ألهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة. من خالل تعاوننا مع المنتدى 
االقتصادي العالمي، واألمم المتحدة، 
 ،)G20( وقمة مجموعة دول العشرين

 ،)C20( وقمة منظمات المجتمع المدني
فمؤسسة الملك خالد تسهم في تطوير 

مجتمع عالمي يتيح تكافؤ أكثر للفرص.
وبقيادة مجلس أمناء المؤسسة، 

فإننا ملتزمون برؤيتنا المتمثلة في تحقيق 
مجتمع سعودي تتكافأ فيه الفرص 

ويسعى لالزدهار في المملكة. ونحن 
ملتزمون بتكريم إرث الملك خالد، والتأكد 
من توصيل قيمه ومبادئه للجيل الحالي 
واألجيال القادمة من الشباب السعودي.

تاريخ في
العطاء اإلنساني
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تؤمن مؤسسة الملك خالد بأن الحلول 
الفعالة لقضايانا االجتماعية المعقدة ال 

تأتي إال من خالل التنسيق مع شركائنا 
والتعاون مع مختلف األطراف المعنية. نحن 

في مؤسسة الملك خالد فخورون بالعمل 
مع مجموعة من الشركاء الذين يشاركوننا 
قناعاتنا بالقدرة التي يتيحها تكافؤ الفرص 

في التنمية المجتمعية في المملكة العربية 
السعودية.

لقد ساعدتنا هذه التحالفات في 
التقدم نحو تحقيق أهدافنا. ونحن نعي 
قوة التعاون في تحقيق النتائج، سواء 
كان ذلك من خالل التعاون مع شركة 

لتصميم وتقديم مبادرة مؤثرة للمسؤولية 
االجتماعية للشركات، أو من خالل التعاون 
مع شريك ممول لتوسيع نطاق األثر ألحد 

الحلول االجتماعية المبتكرة.
شركاؤنا هم األفراد والشركات 

والمنظمات التي كرست نفسها لتمكين 
فئات المجتمع ودعم النمو الشامل. معًا 

نسعى جاهدين لتحقيق نتائج أفضل، 
وتغيير إيجابي مستدام. ونحن نأمل أن 

تنضموا إلينا.

ويبقى األثر خالدًا
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تواصل معنا 
 لتتعرف أكثر عىل أعمالنا،

أو لمعرفة المزيد عن فرص 
 الشراكة مع مؤسستنا،

يرجى التواصل معنا. يمكننا 
أن نعمل معًا في بناء 

مستقبل مشرق لجميع فئات 
المجتمع السعودي.

عنواننا
مؤسسة الملك خالد 

المملكة العربية السعودية
ص.ب 22 الرياض 11333

هاتف: 2020202 11 )966+( 
فاكس: 2025555 11 )966+(

 info@kkf.org.sa :البريد اإللكتروني

تابعنا 
@KKFoundation 
@KKFoundation 

@KKFoundation 

www.kkf.org.sa




