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.المحليالصناعي

ما هي جائزة التنافسية المسؤولة؟

البيئية القضايا دمجعلى المنشآت بتنظيم من مؤسسة الملك خالد، تهدف جائزة التنافسية المسؤولة إلى تعزيز قدرات 
.  في صميم قراراتها اإلداريةواالجتماعية والحوكمة 

لتجارية مثل التطبيقات امع للمنشآت جائزة التنافسية المسؤولة على مواءمة ممارسات المسؤولية االجتماعية ركز ت
.  مع الجهات الشريكة الرئيسيةتعميق التفاعلو، المنشأة تحسين سمعة ، ودفع عجلة النمو

جاري األوسع والمجتمع التفي القطاع الصناعي للمملكةالمنافسة الصحية سوف تعزز جائزة التنافسية المسؤولة 

.2030تحقيق أهداف رؤية عام ومساعدتها على وتدفع عجلة النمو االقتصاديفيها، 

تفاصيل طلب التقديم

للجائزةالترشح باب فتح 

2018مارس 11

توزيع بطاقات األداء

الطلباتالتسقبال الموعد النهائي 2019يناير 

2018مايو 10

ورشة عمل الممارسات الرائدة

2019فبراير 
حفل توزيع الجوائز 

2018ديسمبر 



ما هي التنافسية المسؤولة؟

وإشراك المجتمع تتعلق التنافسية المسؤولة بالسعي إلى وضع استراتيجيات تجارية وسياسات عامة ابتكارية"
".  المدني الحيوي فيها
.التجارة الدوليةلمنظمةباسكال المي، المدير العام السابق-

الجائزة الرئيسيةمعايير 

ية جائزة مؤسسة الملك خالد للتنافستم اطالق 

المنشآتمن فكرة أن بوسع 2008المسؤولة عام 

ة المزايا التنافسياكتساب مجموعة متنوعة من 

ممارسات مستدامة ومسؤولة من خالل تجسيد 

للمملكة أهداف التنمية األوسعومواءمتها مع 

وتنطوي منهجية جائزة .2030رؤيتها لعام و

عبأ ذاتياً تإستمارة ترشيحالتنافسية المسؤولة على 

معاييرخمسة سؤاالً، مصنفة في 66مل تشو

يماً تقيالدرجات وتشمل عملية وضع . رئيسية

مسة الخالمعايير في جميع معدالً حسب القطاع

.لمختلف القطاعات والصناعات

اإلدارة البيئية المسؤولة 

تمكين الموردين المحليين

االلتزام بالحوكمة الرشيدة والجودة العالية

قتصاديةابتكارات لتحقيق التنمية االجتماعية واال

بناء قوى عاملة وطنية منافسة



مزايا التنافسية المسؤولة 

:ومن خالل الترشح لجائزة التنافسية المسؤولة، سيكون بوسع مصنعك أو شركتك

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 •

التوجهات المشابهة على مستوى المملكةذوي النظراء االنضمام إلى شبكة واسعة من •

تحسين مستوى الجهات 

الرئيسية ذات العالقة 

واهتمام المستثمرين

تحسين السمعة

تحليل أداء شامل

ة الوصول إلى شبكة واسع

من الشركات السعودية 

الرائدة

مؤشرات قياس الصناعة

د في المنتج والحاالبتكار

من المخاطر



االستمرارعلى المقدرة أوالقدرة على الديمومة هي االستدامة

ن البد م، المقدرة على االستمرارمن أجل حماية 

بتكار أن يجسد المسؤولية واالالصناعي للقطاع 

فالمنشآت صغيرة. في ممارساتهوالكفاءة 

بل هي ومتوسطة الحجم التي ستنجح في المستق

قيمة تستطيع استحداث وتجسيد التلك التي 

، في األسواق داخل وخارج المنظمة

.  والمجتمعات التي تنشط فيها

التنافسية المسؤولة والتنمية المستدامة

مزايا االستدامة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 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



2030جائزة التنافسية المسؤولة ورؤية عام 

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

:التاليةاألولويات خالل، من ووطن طموح؛ اقتصاد مزدهر

التنافسية العالمية

استدامة اقتصادية طويلة األمد

سالمة المواطنين

تعزيز الهوية الوطنية

تنشيط التجارة الدولية

:أهدافاً ترتبط مباشرة باالستدامة والقطاع الصناعي2030رؤية تتبنى 

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



األدوات والوسائل التي تحقق التنافسية المسؤولة

التجاري لألداءالحوكمةوأثر االقتصاديوالبيئيواالجتماعيإدارة األثرعلى التنافسية المسؤولة تنطوي

الصناعي تبنيها يمثل الشكل التالي بعض األدوات والوسائل التي يمكن للقطاعي.طويل األمد الُمحّسن لمصنعك

لتحقيق 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

الحوكمة

اجتماعي بيئي

اتالحّد من االنبعاث

مصفوفات 

ة وتقارير البيئ

واالستدامة

والحوكمة

سياسات اإلدارة 

البيئية

االمتثال

يةالشراكات االستراتيج

تقييم األثر

العالقات المجتمعية

مصطلحات تند مسيمكن الحصول على تعريفات المصطلحات الرئيسية واألدوات والطرق المستخدمة في التنافسية المسؤولة في 

.موقع مؤسسة الملك خالدالتنافسية المسؤولة المتاح على 

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

