
الجائزة التنافسية املسؤولة

2017لعام ؤولةجائزة التنافسية املس

.األداء والنتائج النهائية والرئيسية



شاملةاستمارةوتستخدميالعاملاملستويعلىاململكةتنافسيةزايدةيفاألساساملسؤولةللتنافسيةخالدامللكجائزةتعترب
.لتجاريةاالعملياتصلبداخلواالجتماعيةوالبيئيةاحلكوميةللمسائلالسعوديةالشركاتدمجكيفيةلتقدير

.2017للعاماجلائزةنسخةيفاملتقدمنيأداءحولشاملةنظرةاحلايلالتقريرويعرض

2017ملحة على اداء التنافسية املسؤولة للعام 

يفمبارشحنياملمنعريضقطاع2017عامجائزةجذبتلقد
اجلائزةدتوشه.احملليةواملنشآتالعامليةاملنشآتمنخليطذلك
ملستهلكامواجهةمنشآتواألخروالعملالعملبنيمتوازنتوزيع

.كبريةوالاحلجمواملتوسطةالصغريةللمنشآتجيدومتثيل.

ألداءملوأتاملشاركةاملنشىاتعملاملسؤولةالتنافسيةئزةجاتقدر
يفاملتقدمنيهحققالذياألداءمتوسطيعترب.املستقبليفأفضل
.%56.3هو2017نسخةيفاجلائزة
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اجمالي النقاط

متوسط النقاط

توزيع النقاط

12%

9%

18%

61%

.الصناعات األولية
.الصناعات الثانوية

.صناعات املستهلك التي تحركها الخدمات
.صناعات املستهلك التي يحركها املنتج

املرشحين حسب القطاع
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…لكية االتصاالت السلكية والالس

التعليم

مؤسسة اجتماعية

البيع بالتجزئة

البتروكيماويات

التصنيع

الفندقة والسياحة 

منتجات الرعاية الصحية

الخدمات

خدمات مهنية

النفط والغاز

المنظمات غير الحكومية

متعددة االستثمارات 

يةالتعدين والصناعات االستخرج

وسائل اإلعالم والنشر واإلعالن

خدمات المستشفيات 

الطاقة والمرافق

الخدمات المصرفية والمالية 

الفنون والثقافة

الزراعة والغذاء

المتقدمون حسب المجال 



الرئيس ياملجالأداء

واليتوهريةججماالتمخسمنيتكونالتنافسيةجائزةتقييم
يفاأداؤهاملنشآتلتحسنيممثلاهتمامايوليهاأنجيب

اجملالأداءأدانهاملوجودالبياينالرسمويوضح.املستقبل
يفتقييميأعلعلىالضوءويسلطاملشاركنيجلميعالرئيسي

.حداعلىقطاعكل

بينما،احمللينياملوردينجماليفالتقييمنقاطأعلىحتقيقمت
واليتمنوحةاملالنقاطأقصىحتقيقمنقريباكانالبيئةجمال

.االتاجملهذهيفاملوجودةاملنشآتداخلاجليداألداءتوضح
واحلوكمةماعيةاالجتالتنميةجمايليفالنقاطحمصالتوتعترب
.املنشاتتطويرملستقبلواعدة

القطاعأداء

نفتوصُ الدورةهذهيفخمتلفةدولة20منأكثرمتثلتوقد
.املتعددةتدامةاالستغيرياتمتثللكيقطاعجمموعاتأربعإيل
قسمللكخمتلفترجيحقطاعجمموعةكلإيلن سبوقد

أداءإيلراجملاُوالبياينالرسموينظر.االستبيانيفموجود
.الرئيسيةاملنطقةيفالقطاع

أداءأعلى(ةالثانويالصناعات)للقطاعالثانيةاجملموعةوتوضح
تبلغيلةحصمبتوسطاخلمسةالرئيسيةاملناطقجائزةعرب
منتجات)للقطاعالرابعةاجملموعةوأوضحت.73%

.التحسنيلتحقيقإمكانيةأقصىتوضح(املستهلك
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بالجائزةالفائزون .الرئيسيةباملنطقةالفائزون

.احالنجمنآخرعاماملسؤولةالتنافسيةجائزةأهنتلقد
جوائزثالثأفضلأن2017عامجائزةدورةوشهدت

للحفريةالعربالشركةمع،املنشأسعوديةمنشآتإىلذهبت
ومبادراهتاةاملنشودسياستهاخاللمناألولابملكزفازتواليت

.فيهاوموظلقيادهتاواملستمرةامللموسةواجلهوداجلريئة

فقدعامةاملسؤولةةالتنافسيابجلائزةالفائزونعنوفضاًلُ
اليتيسيةالرئاملنطقةيفاخلمسالفائزوناجلائزةاكتشفت

ملياتوعاسرتاتيجيةمنيتكونوالذياجليداألداءتوضح
اإلقليميُوالوطينالنصمعواالتساققويةجتاريةوحالةقوية

.السعوديةالعربيةاململكةداخل

لألعمالالكبريواالهتمامليواحملاإلقليمياإلعالماهتمامجيذبوالذيخالدامللكجائزةتوزيعحفليفلتميزهمابجلائزةالفائزونك رموقد
.اململكةيفالرئيسنياملصلحةوأصحابالتجارية



إدارة األداء  ة األخالقيات والحماي االلتزام بالجودة العالية 

علي نسبة التنفيذ الف

لنظم إدارة الجودة 

91%

81%
قياس رضا 

العميل 

نسبة السماح 94%
للموظفين برفع 

املظالم 

79%
وى نسبة توفير مست
عالي من وصف 

اإلجراءات 

94%

عدد املوظفين 
يع على املطلوبين للتوق
اتفاقية اإلقرار 

ية بالسياسات األخالق

91%

أكثر نسبة تقييم األداء والذي يغطي
من املوظفين % 75من 

77%
قياس رضا املوظفين
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نقاطأعلىشهدتالتيجاالتامل

.اجلودةوإدارةواحلمايةالعملواخالقياتالعاملةالقوىأداءاالتجميفعايلأداءرشحنيامليظهر

:يليماخاصبشكلرشحنياملوأوضح

.أداؤهموتقييماملوظفنظروجهاتورفعملتابعةواآللياتالعمليات✓
.واالخالقياتاملظاملأجلمنالرمسيةالعمليات✓
.وكفاءهتاودقتهاوخدماهتممنتجاهتمأمانتضمناليتواآللياتاألنظمة✓



عملية تقييم املواد إشراك أصحاب 
املصلحة

إعداد التقارير 
غير املالية

18%
3إدراج 

مجموعات 
ألصحاب 
املصلحة 

الرئيسين  

عمليةأوضحوا
الخرائطرسم

ألصحاب
املصلحة

ذكروا 60%

إجراءاتأن هناك 
أصحاب لتحديد  

ين املصلحة الرئيس

نسبة إشراك% 9

ي فأصحاب املصلحة 
العمليات بغرض 
تحديد املسائل 

املادية

ذكروا أن 52%

هناك عملية لتحديد
املسائل املادية

 
 
قدر نشرت نسبة ت

% 55بـ 
ة املعلومات املالي

وغير املالية 
الخاصة بها

يستخدمون 24%

اإلطار الدولي في 
إعداد التقارير في

العملية 

املسائل 36%
املادية املدرجة 

36  %
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النشاطحصصخاللواملمارسةذكرهاالسابقاملناطقيفمعرفتهملتعميقرشحنيللمالفرصةالرائدةاملمارساتعملورشةوقدمت
.املخصصة

التحسينجاالتم

.نيللتحسكبريةحتماالتإإىلتشرياملاليةغريالتقريرونشراملصلحةأصحاباشراكالنسبية،األمهيةتقييم


