الجائزة التنافسية املسؤولة

جائزة التنافسية املسؤولة لعام 2017
األداء والنتائج النهائية والرئيسية.

تعترب جائزة امللك خالد للتنافسية املسؤولة األساس يف زايدة تنافسية اململكة على املستوي العاملي وتستخدم استمارة شاملة
لتقدير كيفية دمج الشركات السعودية للمسائل احلكومية والبيئية واالجتماعية داخل صلب العمليات التجارية.
ويعرض التقرير احلايل نظرة شاملة حول أداء املتقدمني يف نسخة اجلائزة للعام .2017
ملحة على اداء التنافسية املسؤولة للعام 2017
تقدر جائزة التنافسية املسؤولة عمل املنشىات املشاركة وأتمل ألداء
أفضل يف املستقبل .يعترب متوسط األداء الذي حققه املتقدمني يف
اجلائزة يف نسخة  2017هو.%56.3

لقد جذبت جائزة عام  2017قطاع عريض من املرشحني مبا يف
ذلك خليط من املنشآت العاملية واملنشآت احمللية .وشهدت اجلائزة
توزيع متوازن بني العمل والعمل األخر و منشآت مواجهة املستهلك
.ومتثيل جيد للمنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم والكبرية.
المتقدمون حسب المجال
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املرشحين حسب القطاع
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الصناعات األولية.
الصناعات الثانوية.
صناعات املستهلك التي تحركها الخدمات.
صناعات املستهلك التي يحركها املنتج.
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االتصاالت السلكية والالسلكية…
التعليم
مؤسسة اجتماعية
البيع بالتجزئة
البتروكيماويات
التصنيع
الفندقة والسياحة
منتجات الرعاية الصحية
الخدمات
خدمات مهنية
النفط والغاز
المنظمات غير الحكومية
متعددة االستثمارات
التعدين والصناعات االستخرجية
وسائل اإلعالم والنشر واإلعالن
خدمات المستشفيات
الطاقة والمرافق
الخدمات المصرفية والمالية
الفنون والثقافة
الزراعة والغذاء

أداء املجال الرئيس ي

أداء القطاع
وقد متثلت أكثر من  20دولة خمتلفة يف هذه الدورة وصُنفت
إيل أربع جمموعات قطاع لكي متثل تغيريات االستدامة املتعددة.
وقد نسب إيل كل جمموعة قطاع ترجيح خمتلف لكل قسم
موجود يف االستبيان .وينظر الرسم البياين اجملاُور إيل أداء
القطاع يف املنطقة الرئيسية.

تقييم جائزة التنافسية يتكون من مخس جماالت جوهرية واليت
جيب أن يوليها اهتماما ممثل املنشآتلتحسني أداؤها يف
املستقبل .ويوضح الرسم البياين املوجود أدانه أداء اجملال
الرئيسي جلميع املشاركني ويسلط الضوء على أعلي تقييم يف
كل قطاع على حدا.

وتوضح اجملموعة الثانية للقطاع(الصناعات الثانوية)أعلى أداء
عرب جائزة املناطق الرئيسية اخلمسة مبتوسط حصيلة تبلغ
 .%73وأوضحت اجملموعة الرابعة للقطاع(منتجات
املستهلك)توضح أقصى إمكانية لتحقيق التحسني.

مت حتقيق أعلى نقاط التقييم يف جمال املوردين احملليني  ،بينما
جمال البيئة كان قريبا من حتقيق أقصى النقاط املمنوحة واليت
توضح األداء اجليد داخل املنشآت املوجودة يف هذه اجملاالت.
وتعترب حمصالت النقاط يف جمايل التنمية االجتماعية واحلوكمة
واعدة ملستقبل تطوير املنشات.
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الفائزون باملنطقة الرئيسية.
وفضال عن الفائزون ابجلائزة التنافسية املسؤولة عامة فقد
ًُ
اكتشفت اجلائزة الفائزون اخلمس يف املنطقة الرئيسية اليت
توضح األداء اجليد والذي يتكون من اسرتاتيجية وعمليات
قوية وحالة جتارية قوية واالتساق مع النص الوطين ُواإلقليمي
داخل اململكة العربية السعودية.

الفائزون بالجائزة
لقد أهنت جائزة التنافسية املسؤولة عام آخر من النجاح.
وشهدت دورة جائزة عام  2017أن أفضل ثالث جوائز
ذهبت إىل منشآت سعودية املنشأ  ،مع الشركة العربية للحفر
واليت فازت ابملكز األول من خالل سياستها املنشودة ومبادراهتا
اجلريئة واجلهود امللموسة واملستمرة لقيادهتا وموظفيها.

وقد كرم الفائزون ابجلائزة لتميزهم يف حفل توزيع جائزة امللك خالد والذي جيذب اهتمام اإلعالم اإلقليمي واحمللي واالهتمام الكبري لألعمال
التجارية وأصحاب املصلحة الرئيسني يف اململكة.

املجاالت التي شهدت أعلى نقاط
يظهر املرشحني أداء عايل يف جماالت أداء القوى العاملة واخالقيات العمل واحلماية وإدارة اجلودة .
االلتزام بالجودة العالية

%91

إدارة األداء

األخالقيات والحماية

 %94نسبة السماح
للموظفين برفع
املظالم

نسبة التنفيذ الفعلي
لنظم إدارة الجودة

%79

نسبة توفير مستوى
عالي من وصف
اإلجراءات

%81

قياس رضا
العميل

%91

94 %

عدد املوظفين
املطلوبين للتوقيع على
اتفاقية اإلقرار
بالسياسات األخالقية
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وأوضح املرشحني بشكل خاص ما يلي:
✓ العمليات واآلليات ملتابعة ورفع وجهات نظر املوظف وتقييم أداؤهم.
✓ العمليات الرمسية من أجل املظامل واالخالقيات.
✓ األنظمة واآلليات اليت تضمن أمان منتجاهتم وخدماهتم ودقتها وكفاءهتا.

نسبة تقييم األداء والذي يغطي أكثر
من  %75من املوظفين

%77
قياس رضا املوظفين

مجاالت التحسين
تقييم األمهية النسبية ،اشراك أصحاب املصلحة ونشر التقرير غري املالية تشري إىل إحتماالت كبرية للتحسني.
إعداد التقارير
غير املالية

نشرت نسبة تقدر

بـ %55

املعلومات املالية
وغير املالية
الخاصة بها

إشراك أصحاب
املصلحة

%60

%52

ذكروا

أن هناك إجراءات
لتحديد أصحاب
املصلحة الرئيسين

%36
 %24يستخدمون
اإلطار الدولي في
إعداد التقارير في
أوضحوا عملية
العملية
رسم الخرائط
ألصحاب
املصلحة

عملية تقييم املواد

ذكروا أن

هناك عملية لتحديد
املسائل املادية

%18
إدراج 3
مجموعات
ألصحاب
املصلحة
الرئيسين

%9

نسبة إشراك

أصحاب املصلحة في
العمليات بغرض
تحديد املسائل
املادية

 %36املسائل
املادية املدرجة
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وقدمت ورشة عمل املمارسات الرائدة الفرصة للمرشحني لتعميق معرفتهم يف املناطق السابق ذكرها واملمارسة خالل حصص النشاط
املخصصة.

