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رسالة من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد
السادة األعزاء،
فــي إطــار ســعيها لبلــوغ رســالتها وتحقيــق أهــداف رؤيــة
المملكــة  ،2030قــادت مؤسســة الملــك خالــد العديــد
مــن المبــادرات ووفــرت لهــا ســبل الدعــم ،بدايــة مــن
برامــج بنــاء القــدرات وتقديــم المنــح للمؤسســات بشــتى
أنواعهــا وحتــى أبحــاث العلــوم االجتماعيــة ومســؤولية
الشــركات والتنميــة المســتدامة والمناصــرة ،بمــا يتوافق
مــع األطــر والممارســات الرياديــة المتبعــة عــى مســتوى
العالــم.
تفخــر مؤسســة الملــك خالــد بدورهــا الريــادي فــي تقديــم
برامــج مســؤولية الشــركات واالســتدامة عــى مســتوى
المملكــة ودعمهــا عــن طريــق منــح جائــزة التنافســية
المســؤولة .فعــى مــدى عقــد مــن الزمان ،كانت مؤسســة
الملــك خالــد تقــود مئــات الشــركات مــن القطــاع الخــاص
وتعمــل معهــا جنبـ ًـا إىل جنــب بغيــة تطويــر قدراتهــا ورفــع
مســتوى أدائهــا فيمــا يتعلــق بإعــداد العمليــات والبرامــج
ووضــع السياســات االســتراتيجية المؤثــرة ذات العالقــة
بمســؤولية الشــركات واالســتدامة.
ً
تقييمــا ألثــر تطبيــق ممارســات
يعــرض هــذا التقريــر
االســتدامة مــن خــال جائــزة الملــك خالــد للتنافســية
المســؤولة عــى مــدار عشــر ســنوات مــن  2008وحتــى
 .2018ويهــدف التقييــم إىل تقديــم فهــم شــامل
لتأثيــر الجائــزة عــى المؤسســات المشــاركة والتنميــة
المســتدامة عــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية.
نســعى ،مــن خــال هــذا التقريــر ،إىل التأكيــد عــى أهميــة
انخــراط القطــاع الخــاص فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة للمملكــة .ويتيــح لنــا هــذا التقريــر إمكانيــة
تحديــد معاييــر االســتدامة الوطنيــة ذات العالقــة ووضع
السياســات التــي مــن شــأنها أن تجمــع بيــن مختلــف
األطــراف المعنيــة ،لدعــم الحلــول المبتكــرة بهــدف
تحســين الظــروف الحياتيــة للمواطنيــن ورفاهيتهــم.
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تشــير الــردود عــى اســتبيانات جائــزة التنافســية المســؤولة
إىل أن غالبيــة المؤسســات يعتبــرون محتــوى جائــزة التنافســية
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االســتدامة بهــا ،مــا يُ ِّ
مكــن تلــك المؤسســات مــن تعزيــز أدائهــا
التنافســي ويخلــق تأثيـ ً
ـرا إيجابيـ ًـا فــي المملكــة.
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التكاليــف والتأثيــر بوصفهــا دوافــع زيــادة االســتثمار.
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تســتعين جائــزة التنافســية المســؤولة بخمســة مجــاالت
رئيســية لتقييــم أداء المؤسســات .وقــد أثبتــت المؤسســات
بمــرور الســنين التزامهــا بمواصلــة تحســين سياســاتها
وممارســاتها ذات العالقــة بالمجــاالت الخمســة الرئيســية.
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نطاق التقرير

مقدمة

يعــرض هــذا التقريــر تقييمـ ًـا ألثــر تطبيــق ممارســات االســتدامة مــن خــال جائــزة الملــك خالــد للتنافســية المســؤولة عــى
مــدار عشــر ســنوات مــن  2008وحتــى .2018
يهــدف هــذا التقييــم إىل تقديــم فهــم شــامل لتأثيــر معاييــر وممارســات االســتدامة المندرجــة عــى المؤسســات المشــاركة
ـا عــن تقديمــه فهمـ ًـا شـ ً
والتنميــة المســتدامة فــي المملكــة عمومـ ًـا ،فضـ ً
ـامال للعناصــر الرئيســية الثالثــة التاليــة:

األهمية

بناء القدرات

خلق القيمة

مــا الــذي تعلمتــه الشــركات عبــر اجــراءات ومعاييــر االســتدامة فــي التنافســية المســؤولة؟ كيــف
تســتفيد الشــركات مــن هــذه التجربــة لتعزيــز تحســين األداء؟

مــا هــي بعــض التحســينات الملموســة التــي حققهــا المشــاركون فيمــا يتعلــق باإلجــراءات واألداء؟
مــا هــي قصــص النجــاح التــي كان لهــا تأثيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة إيجابيــة ناتجــة عــن مبــادرات
جائزة التنافســية المســؤولة؟

يســتخدم هــذا التقييــم أربعــة مصــادر للبيانــات لتحليــل
األهميــة وبنــاء القــدرات وخلــق القيمــة فيمــا يتعلــق
بجائــزة التنافســية المســؤولة بالمملكــة:

تم الحصول عليها من
استبيانات التقدم للجائزة
عىل اإلنترنت

2018 - 2009

نبذة تعريفية عن مؤسسة الملك خالد

تســعى مؤسســة الملــك خالــد إىل أن تكــون رائـ ً
ـدة فــي مجــال
االســتدامة والتنميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

مــا مــدى االتســاق بيــن جائــزة التنافســية المســؤولة ورؤيــة مؤسســة الملــك خالــد ورســالتها؟
مــا مــدى مالءمــة محتــوى الجائــزة وإجراءاتهــا والتقــدم لهــا مــع المجتمــع الســعودي وتوجهــات
االســتدامة العالميــة والشــركات المشــاركة؟

منهجية التقييم

معلومات وبيانات األداء
الخاصة بالمتقدمين
للجائزة،

أثر جائزة الملك خالد لالستدامة

مالحظات المشاركين
المنظمة،

مالحظات المشاركين
غير المنظمة،

التقارير والوثائق
المتعلقة بالجائزة،

تم الحصول عليها عبر
ورش العمل والدراسات
االستقصائية المتعلقة
بالجائزة

تم الحصول عليها عبر
العمل مع الشركات

مثل إحصاءات التنافسية
المسؤولة ،وتقارير تقييم
األثر السابقة

تتطلــع مؤسســة الملــك خالــد إىل إيجــاد مجتمــع ســعودي متكافــئ الفــرص ،وتســعى سـ ً
ـعيا
دؤوبـ ًـا نحــو تحقيــق حالــة مــن الرخــاء داخــل المملكــة عن طريق حشــد طاقــات األطــراف المعنية
وتمكينهــا عبــر االســتثمارات االجتماعيــة وبنــاء القــدرات والمناصــرة .وتركــز المؤسســة عــى
تكافــؤ الفــرص االقتصاديــة وتحقيــق االســتقاللية الماليــة مــن خــال تصميــم برامــج تهــدف
إىل التوظيــف وخلــق فــرص العمــل وريــادة األعمــال االجتماعيــة وتقديــم توصيــات السياســات
وتحســين القــدرات المؤسســية وممارســات االســتدامة ومهــارات التوظيــف.

قيمنا

المسؤولية
الشغف
االحترافية
التعاون
االبتكار
التكيف

فــي ســبيل ســعيها لتحقيــق أهدافهــا الطموحــة المتمحــورة
حــول خلــق القيمــة للمملكــة العربيــة الســعودية ،قــادت
مؤسســة الملــك خالــد العديــد مــن المبــادرات ووفــرت لهــا
ســبل الدعــم ،بدايــة مــن برامــج بنــاء القــدرات وتقديــم المنــح
للمؤسســات غيــر الربحيــة وحتــى أبحــاث العلــوم االجتماعيــة،
ومســؤولية الشــركات ،وتمكيــن االســتدامة ،والمناصــرة .وقد
أثــرت هــذه المبــادرات تأثيـ ً
ـرا ملموسـ ًـا فــي مئــات المؤسســات
وآالف األفــراد عــى مســتوى المملكــة .وتؤمــن المؤسســة
إيمانـ ًـا راسـ ً
ـخا بقــوة التأثيــر الجماعــي ،ولــذا تقييــم شــراكات مع
مؤسســات عالميــة إلعــداد برامــج عاليــة الجــودة وتنفيذهــا.
تتبــوأ جائــزة الملــك خالــد بفروعهــا الثالثــة :جائــزة التميــز
للمنظمــات غيــر الربحيــة وجائــزة شــركاء التنميــة وجائــزة
التنافســية المســؤولة – مــن بيــن العديــد مــن المبــادرات
األخــرى التــي تطلقهــا المؤسســة – مكانــة مرموقــة تبعــث
عــى الفخــر .وتــدرك المؤسســة أن جوائــز الملــك خالــد ُتمثــل
ً
أداة مــن أدوات التغييــر االجتماعــي ،التــي ُ
خصيصــا
صممــت
لتقديــر وتشــجيع دعــم اإلنجــازات االســتثنائية فــي مجــاالت
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والتميــز اإلداري للمنظمــات
غيــر الربحيــة واالبتــكار االجتماعــي.

7
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جائزة التنافسية المسؤولة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،تلعــب التنافســية
ً
ً
محوريــا فــي تعزيــز قــدرة المملكــة
دورا
المســؤولة
عــى المنافســة عــى الصعيــد العالمــي .وتنفــرد جائــزة
التنافســية المســؤولة مــن بيــن جوائــز مؤسســة الملــك
خالــد الخيريــة بســعيها إىل زيــادة قــدرة القطــاع الخــاص
عــى تحســين األداء االجتماعــي والبيئــي وأداء الحوكمــة
مــن أجــل اكتســاب ميــزة تنافســية.
تركــز الجائــزة عــى إحــداث التناغــم بيــن ممارســات
االســتدامة وضــرورات العمــل ،مثــل تعزيــز النمــو اإليجابــي
وتعزيــز الســمعة والتفاعــل االســتراتيجي مــع األطــراف
المعنيــة الرئيســية .وتحصــل الشــركات المشــاركة األفضل
أداء عــى جائــزة الملــك خالــد للتنافســية المســؤولة رفيعــة
ً
المســتوى ،كمــا يكرمهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز فــي االحتفــال الســنوي لتوزيــع
الجوائــز.

أهداف الجائزة:

جائزة التنافسية المسؤولة هي

جائزة وبرنامج لبناء القدرات كما أنها
فريدة من نوعها ُ
وتعد األعىل منزلة
في المملكة عىل اإلطالق وتركز عىل

الموضوعات ذات الصلة باالستدامة.
ً
عالوة عىل ذلك ،فهي الجائزة األوىل من
نوعها التي ُتصممها ُ
وتنفذها مؤسسة
لصالح قطاع الشركات.

مزايا جائزة التنافسية المسؤولة للمملكة العربية السعودية وللمشاركين:

وضع إطار عمل
للتنمية المؤسسية
وتنفيذه

تشجيع ممارسات
االستدامة المبتكرة
واالستثنائية
وتعزيزها

بناء القدرات
وتطوير المهارات
ونشر أفضل
الممارسات القائمة
عىل المعرفة

بناء شبكات
اتصال محلية من
الممارسين البارزين
وتمكينها

نشر ثقافة األداء النوعي
والمسؤولية االجتماعية

المملكة العربيةالسعودية

المملكة العربيةالسعودية
والمشاركون

المشاركون

نيل اإلشادة
الدولية
والمحلية

الحد من
تعزيز التنافس
مخاطرضعف
السليم
األداء

تحسينأداء
األعمال

الشفافية
وبناء القدرات

تقييماألداء
االستراتيجي

جذب مزيد
مناهتمام
المستثمرين

تحسينالهوية
التجارية

إدارة المخاطر
التنظيمية
والحد منها

زيادة مشاركة
العاملين

تعزيز
االبتكار

نشر
الممارسات
الرائدة
العالمية

االتساق معرؤية
المملكة 2030

جذب أفضل
المواهب

تعزيز الثقة
لدىاألطراف
المعنية

10
المشاركة في الجائزة
جائزة التنافسية المسؤولة
نجحــت الجائــزة فــي جــذب العديــد مــن رؤســاء الشــركات المرموقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،إذ يضــم ســجل الفائزيــن
الســابقين شــركة الحفــر العربيــة والبنــك الســعودي لالســتثمار وشــركة بــن زقــر يونيليفــر المحــدودة وشــركة هــواوي وشــركة
سيســكو الســعودية والشــركة الوطنيــة للصناعــات البتروكيماويــة (ناتبــت) وشــركة التعديــن العربيــة الســعودية (معــادن)
والبنــك األهلــي التجــاري وغيرهــا الكثيــر.
يعكس سجل الفائزين بالجائزة التنوع من حيث القطاع الذي ينتمي
إليه المتقدمون والحجم والنضج ،حيث يشمل مزيج من الشركات
المحلية والشركات الفرعية السعودية التابعة لشركات عالمية.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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عــى مــدار األعــوام العشــرة الماضيــة ،تلقــت الجائــزة مــا يزيــد عــن  550طلبـ ًـا للترشــح مــن ِقبــل أكثــر مــن  300مشــارك متميــز.
وفــي ذلــك داللــة عــى عظــم االهتمــام الــذي توليــه الشــركات لفرصــة المنافســة فــي مجــال التنافســية المســؤولة وتعزيــز
ممارســات االســتدامة بغــرض تحســين أدائهــا.

الملف التعريفي للمتقدمين
شــملت الجائــزة مجموعــة كبيــرة مــن الصناعــات ،منهــا قطاعــات رئيســية بمجتمــع األعمــال فــي المملكــة (الشــكل  .)1وقــد حظيــت
قطاعــات المنتجــات والخدمــات االســتهالكية بأعــى نســبة مشــاركة ،حيــث شــكلت  60٪مــن إجمالــي المشــاركين .وعــى مســتوى
القطاعــات الفرديــة ،أظهــر قطــاع االســتثمار الصناعــي ( )٪ 13وقطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية (11
 )٪وقطــاع الصناعــات التحويليــة ( )٪ 9عــى التوالــي أكبــر تمثيــل مــن ِقبــل المشــاركين ،أمــا قطاعــات التأميــن ( )1٪واإلســمنت ()1٪
والنفــط والغــاز ( )0.33٪والتعديــن واالســتخراج ( )0.33٪فقــد أتــت فــي مؤخــرة الترتيــب مــن حيــث مســتوى المشــاركة.

شكل 1

المشاركون حسب القطاع
شــاركت مؤسســات مــن كافــة القطاعــات فــي المملكــة
ً
تقريبــا فــي جائــزة التنافســية المســؤولة ،ممــا يــدل
عــى أهميــة الجائــزة وتوفــر فــرص لخلــق القيمــة عبــر
القطاعــات المختلفــة .يتــم الرجــوع إىل أهميــة القطــاع
أثنــاء تقييــم طلبــات الترشــح للجائــزة لضمــان مراعــاة
التحديــات والفــرص الفريــدة لــكل قطــاع عــى حــدة.

%35

%25

%30

%10

قطاعات تقدم
الخدمات
االستهالكية

قطاعات
ثانوية

قطاعات تقدم
الخدمات
االستهالكية

قطاعات
أساسية

*لمزيــد مــن المعلومــات عــن القطاعــات المشــاركة فــي جائــزة
التنافســية المســؤولة ومعاييــر التقييــم ،يُ رجــى الرجــوع إىل
قســم «الملحــق» ،بالصفحــة .42

القطاعات المشاركة
%13
%11
%9
%7
%7
%6
%6
%5
%5
%5
%5
%5
%4
%3
%3
%2
%2
%1
%1
%1
%1
%0.33
%0.33

االستثمار الصناعي

تقنية المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية
الصناعات التحويلية

التعليم

القطاعات األخرى

البناء والتشييد

الخدمات المهنية

الخدمات المصرفية والمالية
الزراعة والصناعات الغذائية

التطوير العقاري

الصناعات البتروكيمياوية
الرعاية الصحية

قطاع التجزئة

الطاقة والمرافق

اإلعالم والنشر

الصناعات الدوائية
الفنادق والسياحة

النقل

المؤسسات االجتماعية

التأمين

االسمنت

النفط والغاز

التعدين واالستخراج
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العودة للمشاركة
يشــير توزيــع المشــاركين عــى مــر الســنين إىل أن جائــزة
التنافســية المســؤولة هــي الجائــزة األكثــر جاذبيــة
للمؤسســات الصغيــرة بمــا يكفــي لتقديــر قيمــة التنافســية
المســؤولة فــي تحقيــق النمــو ،ولكنهــا فــي الوقــت ذاتــه
كبيــرة بمــا يكفــي لتكــون لديهــا القــدرة عــى تحديــد
أولويــات تلــك االهتمامــاتُ .تمثــل الشــركات المتوســطة
( 500-50موظــف) والشــركات الكبيــرة (5000-501
موظــف)  67٪مــن إجمالــي المشــاركين ،مقارنــة بمعــدالت
مشــاركة أقــل مــن جانــب الشــركات الصغيــرة (أقــل مــن
ً
ً
جــدا (أكثــر مــن 5000
موظفــا) والشــركات الكبيــرة
50
شــركة) .وتشــير بيانــات التنافســية المســؤولة أيضـ ًـا إىل أن
مشــاركة الشــركات الصغيــرة الحجــم تتزايــد باســتمرار ،مــع
زيــادة نســبتها  19٪عــى مــدار العاميــن الماضييــن*.

فــي حيــن تأتــي الشــركات المملوكــة للحكومــة ()٪ 2
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ( )٪ 2والشــركات المســاهمة
( )٪ 1فــي مؤخــرة الترتيــب مــن حيــث المشــاركة فــي الجائــزة.

شكل 2

شكل 3

المشاركون حسب الحجم

عــى الرغــم مــن أن غالبيــة المشــاركين فــي جائــزة
التنافســية المســؤولة شــركات خاصــة ،يمثلــون  69فــي
المائــة مــن المتقدميــن للحصــول عــى الجائــزة ،كان تمثيــل
الشــركات العامــة المســجلة والمؤسســات شــبه الحكومية
ً
ً
أيضــا.
واضحــا
والمؤسســات غيــر الحكومــة
تمثــل الشــركات العامــة المســجلة ثانــي القطاعــات األبــرز
فــي جائــزة التنافســية المســؤولة حيــث تســتحوذ عــى
نســبة  16فــي المائــة مــن المشــاركة ،يليهــا المؤسســات
شــبه الحكوميــة بنســبة  6فــي المائــة.

الهيكل القانوني للمشاركين

يعــود أكثــر مــن نصــف الشــركات المشــاركة ( )53%للترشــح للجائــزة مــرة أخــرى حرصـ ًـا منهــا عــى مواصلــة المشــاركة فــي
ً
وســعيا إىل تحســين أدائهــا (الشــكل  .)4وقــد شــاركت الغالبيــة العظمــى مــن المتقدميــن الذيــن
التنافســية المســؤولة
يعــاودون الترشــح للجائــزة ( 66فــي المائــة) بواقــع مرتيــن عــى األقــل عــى مــدار األعــوام العشــرة الماضيــة ،بينمــا تقــدم لنيــل
الجائــزة أكثــر مــن أربــع مــرات مــا نســبته 20فــي المائــة مــن الشــركات التــي تعــاود الترشــح.
يشير هذا إىل أن الشركات تسعى وراء فرص التحسين المستمر من خالل إجراءات الجائزة.

شكل 4

المشاركون ألكثر من مرة
في الفترة ما بين 2018 – 2009

المشاركون ألكثر من مرة حسب القطاع
القطاعات ذات أعىل معدل لمعاودة الترشح
التعدين واالستخراج ()100%

%47

النقل ()100%
الخدمات المصرفية والمالية ()76%

%53

الفنادق والسياحة ()60%
الصناعات الدوائية ()60%

القطاعات ذات أقل معدل لمعاودة الترشح
اإلعالم والنشر ()38%

%66

%10%10 %14

التعليم ()35%
البناء والتشييد ()32%

عدد الموظفين
50-0
500-51

5000-501
أكثر من 5000

شركات مساهمة
غير ذلك
منظمات غير حكومية
شركات حكومية

شركات شبه حكومية
شركات عامة
شركات خاصة

ً
*وفقا لتقرير تقييم األثر  2016 – 2009لجائزة التنافسية المسؤولة ،بلغت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة  6%من إجمالي المشاركين.

مشاركون لمرة واحدة
مشاركون يعاودون المشاركة – عامين
مشاركون يعاودون المشاركة –  3أعوام
مشاركون يعاودون المشاركة –  4أعوام
مشاركون يعاودون المشاركة – أكثر من  5أعوام

اإلسمنت ()0%
المؤسسات االجتماعية ()0%
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أهمية الجائزة

2018 - 2009

أهمية الجائزة للمجتمع السعودي

 كمــا أنهــا ترتبــط ارتباطـ ًـا،ُتعــد التنافســية المســؤولة مفتــاح تعزيــز القــدرة التنافســية للمملكــة عــى الصعيــد العالمــي
ً كامـ
 وتغطــي جائــزة التنافســية المســؤولة موضوعــات منهــا تطويــر.2030  ورؤيــة2020 ـا ببرنامــج التحــول الوطنــي
 واســتراتيجيات االســتثمار المجتمعــي المســتدام واالســتراتيجي؛ الجــودة واالبتــكار،القــوى العاملــة والمســاواة والتنــوع
ً  وجميعهــا موضوعــات ُمعــدة بعنايــة بحيــث تتســق اتسـ،والحوكمــة الرشــيدة؛ العمــل مــع المورديــن واإلدارة البيئيــة
ـاقا
. المطــروح مــن ِقبــل الحكومــة الســعودية2030 تامـ ًـا مــع األولويــات وااللتزامــات الرئيســية لبرنامــج رؤيــة
Access household savings
From %6 to %10 of
disposable income of
households

Increase number of registered
archaeological sites in UNESCO
from 4 to 8 the least

5 المجال الرئيسي

1 المجال الرئيسي

Access household savings
From %6 to %10 of
disposable income of
households

البيئة

حماية الموارد
االستدامة البيئية

ً
دافعــا بالــغ األهميــة لتحســين األداء االجتماعــي واالقتصــادي والبيئــي للشــركات
تشــكل التنافســية المســؤولة
 ونــود أن نوضــح أن جائــزة التنافســية المســؤولة وأهدافهــا تتســق مــن الناحيــة.فــي المملكــة العربيــة الســعودية
االســتراتيجية مــع رســالة مؤسســة الملــك خالــد المتمثلــة فــي تحقيــق الرفاهيــة واالزدهــار مــن خــال حشــد األطــراف
.المعنيــة وتمكينهــا عــن طريــق االســتثمارات االجتماعيــة وبنــاء القــدرات والمناصــرة وكســب التأييــد

تطوير القوى العاملة
High input of Small and
medium facilities from
%20 to %35 of GDP

مشاركة المرأة

Increase number of registered
archaeological sites in UNESCO
from 4 to 8 the least

نمط حياة نشط

Naming three Saudi cities
Access
Accesshousehold
householdsavings
savings
Among
the top
100 cities
From
From%6
%6to
to%10
%10of
of
Indisposable
terms of quality ofoflife*
disposableincome
income of
households
households

Increase the value of
assets run by the
Public investment
fund to More than 7
trillion Saudi Riyal
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الصحة األسرية

Access household savings
From %6 to %10 of
disposable income of
households

Increase
Increasenumber
numberof
ofregistered
registered
archaeological
archaeologicalsites
sitesin
inUNESCO
UNESCO
from
from44to
to88the
theleast
least

2 المجال الرئيسي

4 المجال الرئيسي
High input of Small and
medium facilities from

%20 to %35
of
GDPof
Increase
the
Increase
thevalue
value
of
assets
assetsrun
runby
bythe
the
Public
Publicinvestment
investment
fund
fundto
toMore
Morethan
than77
trillion
trillionSaudi
SaudiRiyal
Riyal

الحوكمة

Access household savings
From %6 to %10 of
Access household
disposable
income savings
of
From %6 to %10 of
households
Access household
disposable
income savings
of
From %6 to %10 of
households
disposable
income savings
of
Access household
households
From %6 to %10 of
disposable income of
households

Increase number of registered

Naming three Saudi cities
archaeological sites in UNESCO
Among the top 100 cities
from 4 to 8 the least
In terms of quality of life*

الحوكمة والشفافية
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المشاركة التنافسية

Increase number of registered
archaeological sites in UNESCO
Increase
of registered
from
4 to number
8 the least
archaeological sites in UNESCO
Increase number of registered
from 4 to 8 the least
archaeological sites in UNESCO
Increase
of registered
from
4 to number
8 the least
archaeological sites in UNESCO
from 4 to 8 the least

3 المجال الرئيسي

Naming
Namingthree
threeSaudi
Saudicities
cities
Among
Amongthe
thetop
top100
100cities
cities
In
Interms
termsof
ofquality
qualityof
oflife*
life*

Naming three Saudi cities
Among the top 100 cities
In terms of quality of life*

الموردين المحليون
المرونة

Increase the value of
assets run by the
Increase
the value of
Public
investment
assets
bythan
the 7
fund
to run
More
Increase
the value
of
Public Saudi
investment
trillion
assets
run byRiyal
the
fund to More
than 7of
Increase
the value
Public
investment
trillion Saudi
assets
byRiyal
the 7
fund
to run
More
than
Public Saudi
investment
trillion
Riyal
fund to More than 7
trillion Saudi Riyal

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المدن المستدامة
تحديد مصادر الطاقة
األثر المجتمعي
االستثمار المحلي
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.عبــر اســتحداث جائــزة التنافســية المســؤولة

Access household savings

households

األثر المجتمعي
التطوع
الثقافة السعودية
رأس المال االجتماعي

الحوكمة

 المؤسســات العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــى تفعيــل، مــن خــال الجائــزة،تشــجع مؤسســة الملــك خالــد
.التنافســية المســؤولة وتحســين ممارســاتها فــي مجــال االســتدامة وأن تســعى إىل تحقيــق الريــادة فــي مجاالتهــا
 تتعلــم المؤسســات مفهــوم األداء التنافســي وتســعى إىل نشــره وإثبــات،وبفضــل المشــاركة فــي إجــراءات الجائــزة
. األمــر الــذي يســهم فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي واالزدهــار فــي المملكــة،قدرتهــا عــى االلتــزام بــه
تهــدف مؤسســة الملــك خالــد إىل أن تكــون نموذجـ ًـا يحتــذى بــه وأن تكــون رائــدة فــي العمــل التنمــوي وأن يكــون لهــا
ً ـوطا كبيـ
ً
ـرا بالفعــل نحــو تحقيــق هــذا الهــدف
 وقــد قطعــت المؤسســة شـ،تأثيــر إيجابــي عــى االقتصــاد وحيــاة المواطنيــن
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ofGDP
GDP

High input of Small and
medium facilities from
%20 to %35 of GDP

االبتكار من أجل التنمية
المرونة

Increase the value of
assets run by the
Public investment
fund to More than 7
trillion Saudi Riyal

كيف تتسق جائزة التنافسية المسؤولة مع رؤية
مؤسسة الملك خالد الخيرية ورسالتها؟ ما مدى
مطابقة محتوى الجائزة وإجراءاتها والتقدم لها
لتوجهات االستدامة الدولية والستراتيجيات
وممارسات الشركات المشاركة؟

أهمية الجائزة لرؤية مؤسسة الملك خالد ورسالتها

القوى العاملة

المرونة
المدن المستدامة

صاحبة السمو األميرة البندريبنت عبدالرحمن الفيصل
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد

2030 االتساق مع رؤية

Increase the value of
assets run by the
Public investment
fund to More than 7
trillion Saudi Riyal

«أحد األهداف األساسية للمؤسسة هو
حشد مجتمع األعمال السعودي من خالل
ُ .تطوير قدراته وإمكاناته التنافسية
وتعد
جائزة التنافسية المسؤولة أداة رئيسية
في هذا الصدد تهدف إىل توفير منصة
قوية لدعم التحول المستدام وإيجاد تأثير
».دائم في المملكة

االستثمار المحلي
التنافسية
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المجاالت الرئيسية
لجائزةالتنافسية المسؤولة

أهداف
جائزة التنافسية المسؤولة

القوى العاملة

األهداف االستراتيجية
لمؤسسةالملك خالد الخيرية

تحسين أداء الشركات فيما يتعلق
باالستدامة بغية تعزيز تأثيرها اإليجابي عىل
مستوى البيئة والمجتمع والحوكمة

تعزيز ثقافة االستدامة والعمل الخيري

إبراز الحاجة المتزايدة إىل ممارسات األعمال
 وتعميق فهم،المسؤولة داخل المملكة
.المؤسسات لالستدامة

تعزيز وتمكين بناء القدرات التنظيمية
ال سيما في مجال القوى،والتعلم
العاملة والتنمية االجتماعية

الموردون المحليون

دعم المؤسسات في بناء القدرات وتعزيز
االستراتيجيات واألنظمة الداخلية وتحسين
أداءها

الحوكمة

اإلدارة الفعالة مع صانعي السياسات
 واالتساق مع رؤية المملكة،في المملكة
وأجندتها الوطنية

تحقيق األثر المطلوب من خالل
 والترويج لما،السياسات والمناصرة
يطرأ عىل السياسة من تغييرات تتعلق
ً
سنويا
بالقضايا االجتماعية
تفعيل مشاركة الشركاء الحاليين وزيادة
ً
سنويا
عدد الشراكات الفاعلة

البيئة

تمكين المؤسسات من دمج القضايا
االجتماعية والبيئية في القرارات اإلدارية
الرئيسية

تحديد المؤسسات التي تتبنى أفضل
 سواء داخل،الممارسات وزيارتها
ً
سنويا
المملكة أو في المنطقة

تحسين برامج تطوير القوى العاملة الوطنية في
السعودية وقدراتها

التنمية المستدامة

تعزيز االستثمار المجتمعي االستراتيجي
واالبتكار المزعزع في المملكة

تعزيز الممارسات اإلدارية لسلسلة اإلمداد
المسؤولة وبناء القدرات المحلية واالبتكار
المزعزع في المملكة
تعزيز النظم المسؤولة للحوكمة وإدارة الجودة

حماية البيئة ورعايتها وزيادة فعالية الموارد

االستراتيجي والمسؤولية االجتماعية

16

أثر جائزة الملك خالد لالستدامة

أهمية الجائزة

2018 - 2009

تطور الجائزة عبر السنين
مــن أجــل ضمــان أن تســتمر جائــزة التنافســية المســؤولة فــي إحــداث تأثيــر قــوي ذي مصداقيــة ووثيــق الصلــة بالموضــوع،
يتــم تنقيــح وتطويــر محتواهــا ومنهجيتهــا وإجراءاتهــا بشــكل ســنوي ،بمــا يتماشــى مــع توجهــات االســتدامة العالميــة
وممارســاتها ،ومــع أطــر االســتدامة العالميــة واإلقليميــة الرائــدة .ويشــمل ذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة
والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة ومؤشــرات داو جونــز لالســتدامة ومبــادرة تقاريــر االســتدامة العالميــة ،باإلضافــة إىل رؤيــة
المملكــة  .2030يتــم تطويــر محتــوى الجائــزة وتحســين عمليــة تقديــم الطلبــات عبــر اإلنترنــت بشــكل ســنوي ،كمــا يتــم
تحديثهــا بأســئلة ومواضيــع جديــدة.

تطور العمليات

مقدمة عن آليات تمكين أثر
الجائرة

تطور المنهجية

تطور المحتوى

ً
سنويا لتعكس
يتم تنقيح منهجية التقييم للجائزة
أفضل الممارسات ،حيث تم االرتقاء بها من تقييم
مدى تقديم المعلومات ومدى اإلفصاح عنها إىل تقييم
ً
أيضا .يتلقى المحللون
أداء الشركة وممارساتها
المسؤولون عن جائزة التنافسية المسؤولة تدريباً
عىل إجراء التقييم الفعال والموضوعي ،وذلك وفق
المعايير الرائدة المعمول بها عىل مستوى العالم.

ُ
المحسنة
تتطلب منهجية التقييم
ُ
والمنقحة ،التي تتماشى مع
ُ
الممارسات الرائدة وأطر

تطور نموذج االستبيان الخاص
بالتقدم لجائزة التنافسية
المسؤولة ومحتواه بمرور
السنين ،بما يتماشى مع أطر
االستدامة العالمية .إدخال
مجاالت أساسية ومواضيع
وأسئلة جديدة.

االستدامة العالمية ،وثائق

ً
ً
وكما .ويتألف نهج
نوعا
داعمة

التقييم المكون من مستويين،
من مرحلة مراجعة المحللين
وعملية مراجعة تفصيلية للجودة.

• تحليالت وتقارير أداء مخصصة
تعكس الممارسات الرائدة
ُ
المصممة لتقديم مالحظات
واضحة ووثيقة الصلة للشركات
بشأن أدائها.
• ورشة عمل للممارسات الرائدة،
تناقش الممارسات الرائدة في
مجال االستدامة الخاصة بدورة
جائزة التنافسية المسؤولة
المعنية ،كما تتناول التمكين
لشبكات األقران.

تطور المجاالت الرئيسية لجائزة التنافسية المسؤولة
1

2

3

4

5

لقد تم إدخال آليات جديدة وتعزيزها بشكل ملحوظ عىل مر السنين:

القوى العاملة

تقارير األداء المخصصة

تتم مشاركة تقارير األداء
المخصصة مع الجهات المرشحة
بمجرد اإلعالن عن الفائزين بالجائزة.
ويتم إعداد تقارير األداء لكل شركة
وتقدم هذه التقارير لمحة عامة عن
نقاط القوة الرئيسية لدى الشركة
وفرص التحسين .وبعد ذلك ،يتم
تقديم استشارة مجانية مباشرة
للجهات المرشحة بغية مناقشة
تقارير األداء الخاصة بها مع فريق
المحللين ،والتعرف عىل كيفية
تحسين ممارساتها.

ُ
تعقد ورشة العمل الخاصة
بالممارسات الرائدة في نهاية كل
عام وتمثل نهاية دورة الجائزة.
وتتيح ورشة العمل للجهات
المترشحة الفرصة لتعلم ممارسات
االستدامة الرائدة وأفضل
الممارسات المتبعة عىل مستوى
الصناعة ومجاالت التحسين
ً
أيضا فرص
ومناقشتها .كما تتيح
التعرف وااللتقاء بالشركات األخرى،
ً
فرصا للتعاون.
مما يوفر

ُتعرض إمكانية مراجعة اكتمال
طلب الترشح لكافة المتقدمين
للجائزة ،وتهدف هذه المراجعة
إىل تقديم عملية مراجعة متميزة
للتحقق من استكمال االستبيان
وإجراء فحص نهائي للتأكد من
ملء طلب التقدم للجائزة عىل النحو
ً
تقريرا
الصحيح .يستلم المتقدمون
يوضح المعلومات غير المكتملة
ويطلب إجراء المزيد من التحسين.

تحسين قدرات
القوى العاملة
الوطنية في
السعودية

زيادة التركيز عىل
السعودة وتوظيف
المرأة وجذب
الموظفين وتطوير
قدراتهم ،وإدارة أداء
الموظفين وصحتهم
وسالمتهم

االبتكار من أجل
التنمية

الموردون
المحليون

تعزيز االستثمار
المجتمعي
االستراتيجي
واالبتكار المزعزع في
المملكة

تعزيز اإلدارة
المسؤولة لسلسلة
اإلمداد وبناء القدرات
المحلية

التحول من العمل
الخيري والتبرعات إىل
االستثمار المجتمعي
االستراتيجي والعمل
التطوعي والشراكات
الهادفة.

ُتعد عمليات الشراء
المسؤولة وبناء
قدرات الموردين
المحليين من النقاط
الجوهرية في هذا
المجال الرئيسي.

الحوكمة

تعزيز نظم الحوكمة
المسؤولة

زيادة التركيز عىل
الحوكمة المسؤولة
الشفافة
واألخالقيات ونظم
إدارة الجودة.

البيئة

فعالية الموارد
ورعاية البيئة

زيادة التركيز عىل
فعالية الموارد
وجهود إعادة التدوير
وكفاءة التكاليف
المحققة.
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أهمية الجائزة

أثر جائزة الملك خالد لالستدامة

بناء القدرات

أهمية الجائزة للمشاركين
ال تــزال جائــزة التنافســية المســؤولة ذات صلــة بالمؤسســات ،وقــد قدمــت قيمــة قابلــة
للقيــاس للمشــاركين عــى مــر الســنين .وقــد أبــدى المشــاركون ألكثــر مــن مــرة تبنــي
ممارســات متطــورة ،حيــث أظهــرت الزيــارات الميدانيــة الشــخصية والمقابــات الهاتفيــة
اهتمامـ ًـا وحرصـ ًـا متزايديــن لــدى المشــاركين فــي كل عــام .وقــد تــم التأكيــد عــى أهميــة
ذلــك وقيمتــه أكثــر مــن خــال قصــص النجــاح الــواردة فــي الصفحــات .39 – 24
وفقـ ًـا الســتبيان مالحظــات المتقدميــن للجائــزة الــذي يُ جــرى كل عــام ،فمــن الواضــح أن

ثمــة زيــادة فــي عــدد المشــاركين الذيــن يعتبــرون الجائــزة «ذات صلــة وثيقــة» بعملهــم
والســتراتيجية االســتدامة الخاصــة بالشــركات ،حيــث ارتفعــت نســبة هــؤالء مــن  17فــي
المائــة فــي عــام  ،2014إىل مــا يقــرب مــن  23فــي المائــة فــي عــام  ،2016و  37فــي المائــة
فــي عــام ( 2017الشــكل .)5
وجــدت المؤسســات أن أســئلة ومقاييــس الجائــزة قابلــة للتطبيــق مباشــرة عــى
احتياجــات تطويــر العمــل لديهــا ،وقــد صممــت أنظمتهــا وسياســاتها واســتراتيجياتها
ً
وفقــا ألطــر الجائــزة.

يســتخدم
أشــار عــدد مــن المؤسســات إىل أن نمــوذج االســتبيان المفصــل الشــامل ُ
بوصفــه أساسـ ًـا لتطويــر األنظمــة الداخليــة والمقاييــس وتقاريــر األداء ،وخيــر مثــال عــى
ذلــك البنــك الســعودي لالســتثمار الــذي اســتخدم جائــزة التنافســية المســؤولة طــوال
الســنوات الماضيــة لتعزيــز عملياتــه وتطويــر مؤشــراته للقيــاس الداخلــي وعمليــات
إعــداد التقاريــر فيــه .راجــع قصــة نجــاح البنــك الســعودي لالســتثمار فــي الصفحــة 38
للحصــول عــى مزيــد مــن التفاصيــل.

«نحن نتطلع
إىل العمل مع
شركات أخرى
ليتعلم بعضنا من
بعض لتحقيق
التميز والكفاءة
واالستدامة».
سيسكو 2017

2018 - 2009

«لقد أدرك البنك السعودي لالستثمار ،خالل
السنوات الثالث الماضية ،مدى الفوائد التي تعود
بها االستدامة عىل مؤسستناُ .
وينظر إىل االستدامة
اآلن عىل أنها وسيلة لممارسة األعمال التجارية».

ما الذي تعلمته الشركات من إجراءات
جائزة التنافسية المسؤولة؟ كيف تستفيد
الشركات من هذه التجربة لتحديد مجاالت
التحسين لديها؟

البنك السعودي لالستثمار ()2016

تعمل التنافسية المسؤولة عىل بناء قدرات االستدامة المؤسسية والتعلم
تظهــر نتائــج االســتبيان أن الجهــات المشــاركة ،إىل جانــب الســعي وراء الفــوز بالجائــزة،
تطمــح بالدرجــة األوىل إىل اكتســاب المعرفــة بمجــال االســتدامة والتعلــم التنظيمــي
وتطويــر االســتراتيجية .وقــد تــم التحقــق مــن مالءمــة الهــدف االســتراتيجي للجائــزة
مــن أجــل بنــاء القــدرات وتعزيــز االســتراتيجيات والنظــم الداخليــة وتحســين األداء
بوصفــه منصــة لبنــاء القــدرات ،كمــا تــم التحقــق مــن مــدى توافــق ذلــك الهــدف
مــع متطلبــات الجهــات المشــاركة ،مــع الوضــع فــي االعتبــار أن «تعزيــز اســتراتيجيات
االســتدامة لــدى الشــركات» هــو أبــرز دوافــع المشــاركة.

«نحن نستخدم
الجائزة لتعزيز
التطوير داخل
المؤسسة .ونرى
أن بطاقات األداء
مفيدة للغاية،
فهي تساعدنا عىل
تحديد مواطن
الضعف».

يتزايــد إدراك المؤسســات للقيمــة التــي تعــود عليهــا مــن المشــاركة فــي الجائــزة
وتلقــي التعليقــات عــى األداء والمعرفة بممارســات االســتدامة الرائدة .كمــا أن «زيادة
المعرفــة بشــأن االســتدامة» كانــت إحــدى دوافــع المشــاركة الجديــرة بالمالحظــة
عــى مــدار الســنين ،ممــا يشــير إىل الطلــب المتنامــي عــى مشــاركة المعرفــة بشــأن
االســتدامة والفوائــد التــي تعــود عــى المؤسســات مــن ذلــك.

شركة أنظمة االتصاالت
واإللكترونيات المتقدمة

شكل 6

«نتائج جائزة
التنافسية
المسؤولة مفيدة
لنا لتقييم مستوى
أدائنا مقارنة
بنظرائنا»
الشركة السعودية العالمية
للبتروكيمياويات ،سبكيم
(.)2018

دوافع المشاركة في جائزة التنافسية المسؤولة
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مفهوم االستدامة
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خلق القيمة

ُت ِّ
مكن جائزة التنافسية المسؤولة مفهوم التعلم من األقران
ً
واضحــا خــال ورشــة العمــل
بــدا الطابــع التعليمــي لجائــزة التنافســية المســؤولة
الخاصــة بالممارســات الرائــدة التــي ُ
تجــرى فــي نهايــة كل عــام وتمثــل ختامـ ًـا لــدورة
الجائــزة الســنوية .وتهــدف ورشــة العمــل إىل بنــاء القــدرات ذات العالقــة باالســتدامة
ً
ً
واحــدا
يومــا
وتيســير التعلــم مــن األقــران .ويتيــح هــذا الحــدث الــذي يســتمر
للمشــاركين فرصــة مناقشــة الممارســات الرائــدة باإلضافــة إىل فــرص التحســين.

القيمة الملموسة لورشة عمل الممارسات الرائدة
الخاصة بجائزة التنافسية المسؤولة
ما تقييمك لقدرة ورشة العمل عىل تمكين التعلم من األقران؟

%60
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%20

ممتازة

ً
جدا
جيدة

متوسطة

ضعيفة

ما تقييمك لجودة ورشة عمل الجائزة وقيمتها التعليمية؟
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ممتازة

ً
جدا
جيدة

2015

جيدة

متوسطة

2016

2017

ضعيفة

«تعد هذه الجائزة
تجربة فريدة من نوعها
لشركة معادن ،ونحن
نستعين بها كفرصة
للتعلمُ ،
وندرك أننا لم
نبلغ مرحلة الكمال،
لكننا نسعى جاهدين
إىل بلوغها»
شركة التعدين العربية السعودية،
معادن ()2017
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جيدة
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%00

«ال نسعى من وراء
مشاركتنا إىل تحقيق
الفوز بحسب ،بل
ً
أيضا إىل تقديم
نهدف
المساعدة لآلخرين
ونرغب في مشاركة
أفضل الممارسات مع
اآلخرين».
مصنع بروكتر آند جامبل الدمام
()2018

2018 - 2009

«لقد استخدمنا جائزة التنافسية المسؤولة،
إىل جانب مجموعة من األطر الدولية األخرى،
لتطوير جائزة شركة مرافق لالستدامة».
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع ،مرافق ()2017

ما هي التحسينات الملموسة ذات الصلة
باإلجراءات واألداء التي حققها المشاركون؟ ما هي
قصص النجاح التي تدلل عىل النتائج االجتماعية
واالقتصادية اإليجابية باعتبارها نتيجة لمبادرات
جائزة التنافسية المسؤولة؟

تعزيز الفهم االستراتيجي لالستدامة
تســاعد المشــاركة فــي االســتبيان المتطــور والمعــزز باســتمرار لجائــزة التنافســية
المســؤولة المتقدميــن فــي تحديــد الطريقــة المثــى التــي يتســنى مــن خاللهــا
ألحــدث االتجاهــات والمجــاالت الحيويــة لالســتدامة االســتفادة مــن فــرص نمــو
االســتدامة وإدارة األداء المؤسســي واالبتــكار.
كجــزء مــن طلــب التقــدم لجائــزة التنافســية المســؤولةُ ،
يطلــب مــن المشــاركين أن
يذكــروا المحفــزات والدوافــع الكامنــة وراء ممارســات االســتدامة فــي شــركاتهم.
وعــى الرغــم مــن أن هــذه الــردود ليــس لهــا تأثيــر عــى النتيجــة التــي ســتحصل
عليهــا الشــركات ،فإنهــا تســاعد فريــق جائــزة التنافســية المســؤولة عــى فهــم
تحــول اتجاهــات الصناعــة بخصــوص مفهــوم االســتدامة.

من المسلم به اآلن أن
االستثمار في مبادرات
االستدامة يعد فرصة
لالبتكار وتعزيز أثر المنتجات
والخدمات المقدمة ،وهو
دليل عىل القيمة المقترحة
لجائزة التنافسية المسؤولة.

ً
ً
هائــا خــال الســنوات األخيــرة ،فمــا كان يعــد فــي
تغيــرا
شــهدت االتجاهــات إزاء االســتثمار فــي مجــال االســتدامة
ً
الســابق فرصــة تســويق فــي العالقــات العامــة أصبــح اآلن جــزءا ال يتجــزأ مــن االبتــكار مــع التركيــز عــى خلــق القيمــة.
لــم تعــد الشــركات تــرى فــي تعزيــز الســمعة دافعـ ًـا أساسـ ً
ـيا لالســتثمار فــي االســتدامة ،لكنهــا بــد ً
ال مــن ذلــك أضحــت
تقتنــص الفــرص المتاحــة لالبتــكار وتعزيــز المنتجــات والخدمــات (الشــكل  .)8وهــذا شــاهد عــى أن مــا قدمتــه جائــزة
التنافســية المســؤولة للمشــاركين ال يقتصــر عــى الســمعة والتقديــر فحســب ،بــل يتجــاوز ذلــك ليشــمل قيمــة األعمــال
التجاريــة.

شكل 8

دوافع االستثمار في االستدامة
أظهــرت اســتبيانات ورشــة العمــل
ّ
يثمنــون فرصــة
أن المشــاركين
التواصــل والحصــول عــى قيمــة
كبيــرة نتيجــة القيــام بذلــك (الشــكل
 ،)9إذ يتمكــن المشــاركون ،مــن
خــال هــذه الــدورة ،مــن مشــاركة
الــدروس المســتفادة واالبتــكارات
الناجحــة وتطويــر العالقــات مــع
األقــران الذيــن يشــاطرونهم
األفــكار نفســها .وقــد أشــاد عــدد
مــن المشــاركين بورشــة العمــل
لتيســيرها عقــد شــراكات وإتاحــة
فــرص تعــاون جديــدة.
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أثر جائزة الملك خالد لالستدامة

خلق القيمة
إدخال تحسينات األداء المتسم باالستدامة
ً
ً
أصبــح اســتبيان جائــزة التنافســية المســؤولة أكثــر شــمو ً
عامــا
وتركيــزا،
ال
تلــو اآلخــر ،بهــدف تشــجيع المؤسســات المشــاركة عــى مراجعــة ممارســاتها
البيئيــة واالجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة ،وتعزيزهــا ،واتخــاذ
اإلجــراءات لتحســين األداء ،والتوافــق مــع الممارســات العالميــة الرائــدة فــي
مجــال االســتدامة.
ً
ً
إيجابيــا عــى امتــداد تاريــخ الجائــزة.
اتجاهــا
أظهــر تقييــم أداء المشــاركين

ومــع ذلــك ،فــإن تطــور اســتبيان جائــزة التنافســية المســؤولة  -األمــر الــذي
جعلهــا أكثــر تحديـ ًـا بشــكل متزايــد  -وتحســين منهجيــة التقييــم ،يســهمان
فــي تذبــذب النتائــج .يصيــر اســتبيان جائــزة التنافســية المســؤولة أكثــر
ال وتركيـ ً
شــمو ً
ـزا عامـ ًـا بعــد عــام بغيــة تشــجيع المؤسســات المشــاركة عــى
مراجعــة ممارســاتها البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة وتعزيزهــا واتخــاذ
إجــراءات لتحســين األداء وتحقيــق االتســاق مــع الممارســات الرائــدة فــي
مجــال االســتدامة العالميــة.
شــهدت الفتــرة بيــن عامــي  2015و 2017إجــراء تحســينات جوهريــة مــن أجــل
ضمــان التوافــق مــع أطــر االســتدامة الرائــدة ومنهاجياتهــا ومؤشــراتها ،األمــر
ً
الــذي جعــل عمليــة التقييــم أكثــر صرامــة .ويركــز التقييــم اآلن تركيـ ً
ـديدا
ـزا شـ
عــى ممارســات المشــاركين وأدائهــم .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد تــم وضــع
إطــار ترجيـ ٍـح الســتيعاب االختالفــات بيــن احتياجــات الصناعــة ومعاييرهــا.

غرفة الشرقية ()2017

استخدمت المؤسسات استبيان
جائزة التنافسية المسؤولة والدروس
المستفادة من ورش عمل الممارسات
الرائدة لتقديم أنظمتها وسياساتها
الداخلية وتحسينها وتعزيزها.

«أصبح التقدم لجائزة
التنافسية المسؤولة أكثر
ً
تفصيال وأقل تبعية مقارنة
بالسنوات السابقة».
الشركة الوطنية للبتروكيماويات الصناعية
(نابتت) ()2018

شكل 9

متوسط التقييم اإلجمالي حسب المجال الرئيسي ()2018 - 2010
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البيئة

2010

2013

الموردون
المحليون

2014

2015

االبتكار من
أجل التنمية

2016

%00

القوى
العاملة

2017

المنشأة

2018

أبرز اإلنجازات
تنمية القوى العاملة

المجال الرئيسي 1

بناء قوى عاملة
ذات قدرة
تنافسية عىل
الصعيد الوطني

المجال الرئيسي 2

ابتكار حلول
للتنمية
المستدامة

المجال الرئيسي 3

اإلدارة
المسؤولة
لسلسة اإلمداد

االلتزام
بالحوكمة
الرشيدة

المجال الرئيسي 4

اإلدارة البيئية

من شركة أقل من المتوسط من حيث األداءإىل

السعودة المستهدفة

ً
محليا
توفير فرص العمل

من مشارك إىل فائز في أحد المجاالت الرئيسية

توظيف المرأة ورفاهيتها

صحة الموظفين وسالمتهم

تلقي تعقيبات الموظفين

تدريب الموظفين وتطويرهم

()2015 - 2014

ضمن قائمة أفضل المشاركين وفائز في العديد من

دورات جائزة التنافسية المسؤولة

من مشارك إىل فائز في أحد المجاالت الرئيسية

()2015

مبادرات التنمية االجتماعية

فائز بالمركز الثالث في جائزة التنافسية المسؤولة

مبادرات التنمية االجتماعية

مشارك فوق المتوسط وضمن قائمة أفضل

«رحالت دايركشن»
«رحالت دايركشن»

()2016 - 2015

المشاركينفي  2016و 2017

عمليات الشراء المحلية
والمسؤولة

من شركة أقل من المتوسط من حيث األداء إىل شركة

بناء قدرات الموردين
سياسة محاسبة الموردين عن
مكان العمل

من شركة متوسطة األداء إىل فائز في أحدالمجاالت

رائدة في فئتها وسفير للتنافسية المسؤولة
الرئيسية

سياسة الشراء المسؤولة

من شركة أعىل من المتوسط من حيث األداءإىل فائز

إدارة فعالة للجودة

من شركة أعىل من المتوسط من حيث األداءإىل قائمة

بناء قدرات الموردين

رضاء العمالء
المجال الرئيسي 4

مسيرة الشركة مع جائزة التنافسية المسؤولة
أداء
قائمة أفضل أربع شركات ً

حلــول مبتكــرة لتمكيــن النســاء
وتحفيــز التأثيــر المجتمعــي

%80
%60

الحوكمة

2018 - 2009

قصص النجاح
«لقد حفزتنا الجائزة عىل
تقديم متطلبات السعودة
إىل جميع موردينا .نحن نقدر
جميع التعليقات وننفذ
التحسينات ،قدر اإلمكان»

23

دمج االستدامة في أعمال الشركة
استراتيجية شاملة لالستدامة
اإلشراك الرسمي لألطراف المعنية

في أحد المجاالت الرئيسية ()2017

أفضل الشركات أداءً

أداءإىل فائز
من شركة ضمن قائمة أفضل الشركات ً
في أحد المجاالت الرئيسية ()2016

من شركة ضمن قائمة أفضل الشركات أداءً إىل فائز

بالمركز الثاني بجائزة التنافسية المسؤولة في 2017

برامج إعادة التدوير واالستخدام
ومعالجة المسائل المادية

من شركة أعىل من المتوسط من حيث األداء إىلفائز

السياسات واالستراتيجيات والحلول
الهادفةإىل دعم أهداف االستدامة
بشكل متواصل

أداءإىل فائز
من شركة ضمن قائمة أفضل الشركات ً

األنظمة البيئية القوية تحديد األهداف
البيئية والكشف عنها إعادة تدوير النفايات
وإعادة استخدامهافي أغراض أخرى

من شركة أعىل من المتوسط من حيث األداءإىل فائز في

بالمركز الثاني بجائزة التنافسية المسؤولة ()2015
بجائزة التنافسية المسؤولة 2016

أحد المجاالت الرئيسية ()2017
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2018 - 2009

قصص نجاح

بناء قوى عاملة ذات قدرة
تنافسية عىل الصعيد الوطني

قصص نجاح

ً
تطورا
حققت شركة أنظمة االتصاالت واإللكترونيات المتقدمة
ً
ملحوظا في رؤيتها المستقبلية وممارساتها المتعلقة ببناء قوى
عاملة ذات قدرة تنافسية عىل الصعيد الوطني ،وعىل األخص في
مجال التنمية المهنية لموظفيها.

بناء قوى عاملة ذات قدرة
تنافسية عىل الصعيد الوطني

مشاركة المرأة في القوى العاملة

شــهدت الســنوات األوىل مــن مشــاركة الشــركة فــي الجائــزة افتقادهــا إىل السياســات واالســتراتيجيات الفعالــة التــي تمكنهــا
مــن اســتيعاب احتياجــات النســاء ضمــن فريــق العمــل لديهــا .وبــدأت الشــركة ،تدريجيـ ًـا ،فــي التركيــز عــى تعليقــات النســاء
ومالحظاتهــن وشــرعت فــي تلبيــة احتياجاتهــن .وتقــوم الشــركة اآلن بتوفيــر فــرص عمــل للنســاء داخــل مقراتهــا وتلبيــة
ً
ســنويا إجــازة أمومــة
احتياجاتهــن ،مــن بينهــا تخصيــص أماكــن عمــل مســتقلة لهــن .كمــا تمنــح النســاء العامــات لديهــا
مدتهــا  75يومـ ًـا مــع ضمــان االســتمرار فــي الوظيفــة.
مشاركة الموظفين

أثبتت مختبرات البرج الطبية (البرج) قدرتها عىل الريادة في المجال
الرئيسي األول .تلقت الشركة في بداية ّ
تقدمها لجائزة التنافسية
المسؤولة تقييمات فوق متوسطة في المجال الرئيسي األول ،بناء
قوة عاملة ذات قدرة تنافسية عىل الصعيد الوطني .وفي نهاية
المطاف ،واصلت الشركة ّ
تقدمها في عامي  2014و 2015حتى
أصبحت أحد الفائزين بالجائزة في المجاالت الرئيسية.

زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين

ّ
موجهــة حــول تحســين اســتراتيجيتها المتعلقــة
خــال العــام األول مــن مشــاركة شــركة البــرج فــي الجائــزة ،تلقــت مالحظــات
ّ
وتلقــت توصيــات لتحقيــق ذلــك بفاعليــة كبيــرة .وكان مــن بيــن المقترحــات ،عقــد شــراكة
بســعودة القــوى العاملــة لديهــا
مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية .وقــد تجاوبــت شــركة البــرج مــع هــذا المقتــرح عبــر التعــاون مــع الصنــدوق والشــروع
فــي توظيــف كــوادر وطنيــة فــي جميــع فــروع الشــركة .وقــد ّ
تبنــت الشــركة أيضـ ًـا اســتراتيجيات أخــرى مثــل االشــتراك مــع
ً
الجامعــات الســعودية فــي تصميــم برامــج تدريبيــة للطــاب الجامعييــن الذيــن تلقــوا عروضــا للعمــل بالشــركة فيمــا بعــد.
وأقدمــت الشــركة أيضـ ًـا عــى زيــادة عــدد فروعهــا ،األمــر الــذي أســهم فــي توفيــر فــرص عمــل محليــة للســعويين .ومــن خــال
تفاعــل الشــركة مــع المقترحــات التــي ّ
تلقتهــا أثنــاء إجــراءات الجائــزة ،اســتطاعت الوصــول إىل مســتويات أعــى مــن ســعودة
القــوى العاملــة لديهــا وأســهمت بإيجابيــة فــي التطــور االجتماعــي واالقتصــادي لمواطنــي المملكــة العربيــة الســعودية.

فــي إطــار ســعيها لتحقيــق أهــداف الســعودة ،تبنــت شــركة أنظمــة االتصــاالت واإللكترونيــات المتقدمــة برنامــج نطاقــات،
ووفــرت فرصـ ًـا تدريبيــة للشــباب الســعودي ،وشــاركت فــي معــرض التوظيــف بجامعــة الملــك فهد للبتــرول والمعــادن لتوظيف
الخريجيــن الســعوديين الجــدد .وتحظــى الشــركة بمســتويات مرتفعــة مــن رضــا موظفيهــا وقــد انعكــس ذلــك فــي الزيــادة
المطــردة فــي مســتويات الرضــا عــى مــدار األعــوام الثالثــة الماضيــة ،وفقـ ًـا لمــا رصدتــه اســتبيانات رضــا الموظفيــن لديهــا.
وتوفــر شــركة أنظمــة االتصــاالت واإللكترونيــات المتقدمــة العديــد مــن المزايــا والحوافــز لموظفيهــا كمــا تســتثمر فــي تدريــب
وتطويــر الموظفيــن بالشــركة عــى كافــة المســتويات اإلداريــة ،حيــث يشــارك موظفــو اإلدارة العليــا والمديــرون والموظفــون
بأجــر ثابــت والعاملــون بأجــر غيــر ثابــت فــي مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التدريبيــة والنــدوات والمعــارض .وشــهدت الشــركة
أيضـ ًـا تراجعـ ًـا مطـ ً
ـردا فــي معــدل دوران العمالــة الســنوي ،األمــر الــذي يــؤدي إىل خفــض تكاليــف أنشــطة التوظيــف وتعزيــز
إنتاجيــة الفريــق.

تلتــزم البــرج أيضـ ًـا بسياســات صارمــة تهــدف إىل االهتمــام برفاهيــة النســاء العامــات ،والالتــي يشــكلن نســبة  35%مــن قوام
فريــق العمــل فــي فــروع الشــركة .ومــن خــال توفيــر ســبل الراحــة للموظفــات ،مثــل قاعــات االنتظــار ،وســاعات العمــل المرنــة،
ّ
مخصصــة للنســاء (مثــل ســحب عينــات الــدم مــن الســيدات) ،وإتاحــة وقــت للرضاعــة
ومناطــق العمــل المنفصلــة ،ووظائــف
لألمهــات الجــدد خــال أول عاميــن بعــد الــوالدة .اســتطاعت البــرج االضطــاع بــدور ريــادي فــي االهتمــام بالموظفــات لديهــا.

لقــد اســتعانت شــركة أنظمــة االتصــاالت واإللكترونيــات المتقدمــة بمجموعــة متنوعــة مــن اإلجــراءات الــواردة فــي مدونــة
قواعــد الســلوك وسياســات الصحــة والســامة الوظيفيــة والبيئيــة لديهــا بغيــة إدارة الصحــة والســامة الخاصــة بالقــوى
العاملــة .فــي بــادئ األمــر ،لــم تكــن الشــركة تقــدم تقاريــر خارجيــة عــن التزاماتهــا بشــأن الصحــة والســامة .أمــا اآلن ،فقــد
قامــت بإجــراء مراجعــات خارجيــة لكشــف نتائــج األداء واالمتثــال للسياســات أمــام كل مــن المورديــن والعمــاء عــى حــد
ســواء .ومــن خــال تطويــر مؤشــرات األداء الرئيســية المســتهدفة لديهــا ،تقيــس الشــركات أدائهــا عــى صعيــد مجــال الصحــة
والســامة ،فضـ ً
ـا عــن قيامهــا بزيــادة عــدد مؤشــرات األداء الرئيســية عامـ ًـا تلــو اآلخــر.

التزمــت شــركة البــرج منــذ تأسيســها بسياســة جــادة للصحــة والســامة البيئيــة ،وقــد ّ
رســخت سياســات وإجــراءات تتوافق مع
القواعــد التنظيميــة الوطنيــة والدوليــة .وبالرغــم مــن إدراك فريــق عمــل جائــزة التنافســية المســؤولة لهــذه الجهــود الكبيــرة
مــن جانــب شــركة البــرج فــي هــذا الصــدد ،فقــد قــدم الفريــق مالحظــات للشــركة تتعلــق بضــرورة إجــراء تقييمــات للســامة
ورصدهــا بصــورة منتظمــة ،إىل جانــب تحديــث معــدات الســامة عــى نحــو منتظــم .وبهــدف األخــذ بهــذه المالحظــات ،اعتمــدت
شــركة البــرج فــي الســنوات األخيــرة إجــراءات لتنفيــذ عمليــات مراجعــة شــهرية للســامة .كمــا حـ ّ
ـددت إجــراءات إلعــداد تقاريــر
بالحــوادثُ ،ترفــع إىل لجــان الســامة كل ثالثــة أشــهر بهــدف المتابعــة الوثيقــة ،ومعالجــة إصابــات الموظفيــن والحــد منهــا.

وقــد ارتقــت الشــركة مــن كونهــا شــركة أقــل مــن المتوســط مــن حيــث األداء عــى صعيــد المجــال الرئيســي األول منــذ بضــع
أداء فــي المجــال ذاتــه ،وذلــك مــن خــال التزامهــا المتواصــل بالتحســين
ســنوات لتصبــح ضمــن فئــة أفضــل أربــع شــركات
ً
المســتهدف عبــر سياســاتها وممارســاتها .وقــد ألهمــت إجــراءات الجائــزة الشــركة وأرشــدتها وشــجعتها عــى تبنــي ممارســات
عــادت بالنفــع عــى الشــركة وعــى رفاهيــة الموظفيــن وأيضـ ًـا عــى بيئــة األعمــال بالمملكــة.

ومــع قيــام شــركة البــرج بتطبيــق المالحظــات التــي تلقتهــا مــن فريــق عمليــات جائــزة التنافســية المســؤولة ،فقــد أثبتــت
الشــركة كيــف يمكــن للشــركات الحــد مــن مخاطــر األعمــال وزيــادة رضــا الموظفيــن واإلســهام بإيجابيــة فــي االقتصــاد
فــي الوقــت نفســه .ونظيــر التزامهــا بسياســات التحســين والتنافســية المســؤولة ،فقــد كوفئــت الشــركة بفوزهــا فــي أحــد
المجــاالت الرئيســية لجائــزة التنافســية المســؤولة.

صحة وسالمة القوى العاملة

مشاركة النساء في القوى العاملة
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قصص نجاح

بناء قوى عاملة ذات قدرة
تنافسية عىل الصعيد الوطني

قصص نجاح
كانت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) إحدى
الشركات الفائزة بجائزة التنافسية المسؤولة لعام  2016في
المجال الرئيسي :بناء قوة عاملة ذات قدرة تنافسية عىل الصعيد
ً
ّ
جيدا فيما يتصل بفرص تنمية
الوطني،
وحققت مرافق أداءً
ً
فضال عن أدائها في مجاالت الصحة
القوة العاملة وإدارة األداء
ً
تحسنا بعدما أصبحت عملياتها
والسالمة ،وشهد أداء الشركة
ً
ً
اتساما بالطابع الرسمي وأكثر رسوخا في جميع
التنظيمية أكثر
جوانب أعمالها التجارية.

اإلصغاء باهتمام لمالحظات الموظفين

ّاتســم أداء شــركة مرافــق الكهربــاء والميــاه بالجبيــل وينبــع (مرافــق) بالقــوة عندمــا ّ
تقدمــت لجائــزة التنافســية المســؤولة
فــي عــام  .2010ومنــذ ذلــك الحيــن ،واصلــت الشــركة الحفــاظ عــى هــذا األداء القــوي ،ال ســيما فــي المجــال الرئيســي المعنــي
ً
ً
ّ
اســتباقيا لضمــان اإلصغــاء باهتمــام لمالحظــات أي موظــف حتــى تتطــور
نهجــا
وتبنــت الشــركة
بتنميــة القــوة العاملــة.
الشــركة وتنمــو عــى نحـ ٍـو يلبــي احتياجــات موظفيهــا .وجديــرٌ بالذكــر أن الشــركة أجــرت مقابــات رســمية للوقــوف عــى أســباب
انتهــاء العمــل لجمــع مالحظــات الموظفيــن ،وتقــوم الشــركة بالــرد عــى تلــك المالحظــات ومعالجــة أي مســائل تتعلــق بالقــوة
العاملــة .فعــى ســبيل المثــال ،مقابــات الوقــوف عــى أســباب انتهــاء العمــل التــي تــم إجرائهــا فــي الســابق كشــفت لــإدارة
ً
ـيوعا وراء االســتقالة .وفــي المقابــل ،عملــت الشــركة عــى تعزيــز الثقافــة
أن الرواتــب وموقــع العمــل هــي أكثــر األســباب شـ
المؤسســية والشــروع فــي برنامــج تدريبــي جديــد لــإدارة.
ً
اســتبيانا لقيــاس رضــا الموظفيــن خــال عــام  2016لمراقبــة رضــا الموظفيــن داخــل
باإلضافــة إىل ذلــك ،أجــرت الشــركة
الشــركة بشــكل رســمي .وقــد أدت عمليــات جمــع المالحظــات إىل تحســين بيئــة العمــل للموظفيــن وإىل إيجــاد قيمــة مضافــة
للشــركة ،بمــا فــي ذلــك حــدوث انخفاضــات كبيــرة ومســتمرة فــي معــدل دوران العمالــة بيــن عامــي  2014و.2016

تدريب الموظفين وتطويرهم

تســتثمر شــركة مرافــق فــي موظفيهــا بتوفيــر فــرص تطويــر لهــم .وأبــرزت مشــاركة شــركة مرافــق فــي الجائــزة خــال عــام
 2011اهتمامهــا بــأن تكــون مــن بيــن أفضــل جهــات التشــغيل فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال ضمــان التواصــل
ّ
الفعــال مــع الموظفيــن ومــن خــال التركيــز عــى توفيــر فــرص التدريــب والتطويــر لهــم .وخــال عامــي  2012و ،2013قدمــت
ً
الشــركة متوســط  60ســاعة تدريــب لــكل موظــف ســنويا .وخــال عامــي  2017و ،2018وضعــت الشــركة مؤشــرات أداء
رئيســية أكثــر اتسـ ً
ـاما بالطابــع الرســمي لمراقبــة عمليــات التدريــب والتطويــر .عـ ً
ـاوة عــى ذلــك ،أبــرزت آخــر مشــاركة للشــركة
فــي الجائــزة زيــادة شــركة مرافــق لمتوســط عــدد ســاعات تدريــب كل موظــف لتصــل إىل أكثــر مــن  70ســاعة سـ ً
ـنويا ،األمــر
الــذي مــن شــأنه أن يؤكــد عــى تفانيهــا المتواصــل فــي توفيــر فــرص التطويــر للموظفيــن .كمــا تقـ ّ
ـدم الشــركة أيضـ ًـا تدريبـ ًـا
معـ ً
ـدا خصيصـ ًـا لموظفيهــا ،ال ســيما التدريــب فــي مجــال الصحــة والســامة والــذي يقـ ّ
ـدم لجميــع موظفيهــا بالكامــل وبنســبة
.100%

ّ
المخصصــة لجائــزة التنافســية المســؤولة ،واصلــت الشــركة تعزيــز أدائهــا،
ومــع قيــام شــركة مرافــق بتطبيــق المالحظــات
أداء بشــكل عــام فــي جائــزة التنافســية المســؤولة خــال
األمــر الــذي أدى إىل كــون الشــركة ضمــن فئــة المشــاركين األفضــل
ً
العــام الماضــي وإىل فوزهــا فــي أحــد المجــاالت الرئيســية لجائــزة التنافســية المســؤولة فــي عــام .2016

ابتكار حلول للتنمية المستدامة

جلوورك مؤسسة اجتماعية ُتعنى بتمكين النساء لدخول سوق
العمل وتزويدهن بالوسائل التي تساعدهن عىل تحقيق التوازن
السليم بين الحياة والعمل .ولكونها مؤسسة اجتماعية ،فإن
ً
ً
ً
مهما ،أال
اجتماعيا
التزاما
نموذج العمل الخاص بجلوورك يخدم
وهو؛ رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة.

حلول لتمكين النساء

باإلضافــة إىل مشــروعات جلــوورك التــي تخــدم المــرأة بشــكل مباشــر ،أطلقــت الشــركة العديــد مــن البرامــج االجتماعيــة التــي
تهــدف إىل جــذب النســاء إىل ســوق العمــل فــي مجالــي التجزئــة وتقنيــة المعلومــات وغيرهمــا مــن المجــاالت .ومــن خــال
مؤسســاتها الشــقيقة مثــل جلوفيــت وجلورميــه (التــي تســاعد النســاء عــى توســيع نطــاق مشــروعاتهن المنزليــة فــي مجــال
تقديــم الطعــام) ومشــروعها األخيــر جلــوكار ،ســعت الشــركة بــدأب إليجــاد طــرق مبتكــرة لدعــم أهدافهــا الخاصــة بتمكيــن
المــرأة داخــل المملكــة.
حلول مبتكرة

توجهــا مسـ ً
أظهــرت جلــوورك ّ
ـتمرا ومتناميـ ًـا نحــو تقديــم حلــول مبتكــرة ذات أثــر اجتماعــي بــارز .وفــي هــذا الســياق ،ابتكــرت
الشــركة أداة رصــد المكاتــب االفتراضيــة التــي أســهمت فــي توفيــر فــرص عمــل للنســاء فــي المناطــق الريفيــة .كمــا أطلقــت
الشــركة حملــة التوعيــة بتجــارة التجزئــة ،التــي أســهمت فــي توظيــف  4000امرأة في ســوق العمل .ويســاعد مركز االستشــارة
المهنــي (تمهيــد) العمــاء عــى اتخــاذ قــرارات مدروســة حــول مســتقبلهن المهنــي .كذلــك زاد عــدد النســاء المشــاركات فــي
معــرض خطــوة قبــل التوظيــف ،الــذي يشــكل  40فــي المائــة مــن حجــم أعمــال جلــوورك ،مــن  17000امــرأة إىل مــا يزيــد عــن
 30000امــرأة ،حصلــت أكثــر مــن  2000امــرأة منهــن عــى عمــل بشــكل مباشــر مــن خــال المعــرض.
تعزيز أفضل الممارسات

بذلــت جلــوورك ،باالعتمــاد عــى األبحــاث ومناقشــات مجموعــات التركيــز ،جهـ ً
ـودا كبيــرة فــي ســبيل الوقــوف عــى التحديــات
االجتماعيــة والتنظيميــة التــي تؤثــر عــى عمالئهــا .وتنشــر الشــركة أيضـ ًـا «كتيبــات عــن الريــادة الفكريــة» تهــدف إىل تعزيــز
أفضــل الممارســات ذات الصلــة بالتطويــر المهنــي للنســاء فــي المملكــة.
فــازت جلــوورك فــي المجــال الرئيســي الخــاص بابتــكار حلــول للتنميــة االجتماعيــة فــي عــام  .2015وال تــزال جلــوورك تبرهــن
عــى إمكانيــة ســير األعمــال والتأثيــر االجتماعــي جنبـ ًـا إىل جنــب ،عــن طريــق التفكيــر خــارج اإلطــار التقليــدي وتطبيــق الحلــول
المبتكــرة واالبداعيــة.
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ابتكار حلول للتنمية المستدامة

قصص نجاح
تهتم شركة سبيشال دايركشن بتنمية األفراد ورواد األعمال
والقادة والخريجين الجدد والشباب في المجتمع من خالل تقديم
حلول تدريبية .واصلت سبيشال دايركشن ،التي ُ
صنفت من بين
أفضل الشركات أداءً منذ مشاركتها األوىل ،مسيرة التطوير
وتقديم برامج ذات تأثير إيجابي في المملكة ،حتى فازت في النهاية
بالمركز الثالث في جائزة التنافسية المسؤولة لعامي 2015
و.2016

مبادرات التنمية االجتماعية

أطلقــت سبيشــال دايركشــن العديــد مــن مبــادرات التنميــة االجتماعيــة المثيــرة لإلعجــاب ،مثــل برنامــج التدريــب التعاونــي
للطــاب الجامعييــن .كمــا أطلقــت برنامــج «قــادر» ،وهــو برنامــج توظيــف بــدوام جزئــي ،لتوظيــف الطــاب فــي الوظائــف
المختلفــة بهــدف تأهيلهــم للوظائــف الدائمــة بعــد التخـ ّـرج .فضـ ً
ـا عــن طرحهــا لبرنامــج «دايركشــن» وهــو برنامــج تدريبــي
ً
يهــدف إىل تزويــد الطــاب بالمعرفــة العمليــة حــول مجــاالت العمــل المختلفــة .وهنــاك أيضــا مبــادرة «ســتارت أب» التــي
أطلقتهــا سبيشــال دايركشــن ،وتهــدف إىل احتضــان الشــركات الناشــئة لمســاعدة الشــركات الصغيــرة عــى اكتســاب المعرفة
وخفــض التكاليــف ،وتحقيــق النجــاح فــي أعمالهــا.

رحالت دايركشن

أطلقــت شــركة سبيشــال دايركشــن برنامــج «رحــات دايركشــن» ،وهــو برنامــج مبتكــر للمشــاركة المعرفيــة والتبــادل الثقافــي،
يتماشــى مــع التــزام الشــركة بالمســؤولية االجتماعيــة وتمكيــن الشــباب مــن المشــاركة فــي البرامــج المعرفيــة والثقافيــة،
وتعريفهــم بالمنافــع االقتصاديــة والمبتكــرة التــي ســتعود عليهــم وعــى المجتمــع بشــكل عــام .جــاءت هــذه المبــادرة بدافــع
مــن مشــاركة الشــركة فــي جائــزة التنافســية المســؤولة ،حيــث كانــت الجائــزة حافـ ً
ـزا للشــركة لتكثيــف جهودهــا فــي البحــث
عــن ســبل إلحــداث أثــر أكبــر فــي المجتمــع.
ُ
ص ّمــم برنامــج رحــات دايركشــن بهــدف التبــادل المعرفــي فــي موضوعــات مثــل :تمكيــن المــرأة ،والمســؤولية االجتماعيــة،
وتنميــة الشــباب ،وقيــم العمــل التطوعــي ،والريــادة واالســتراتيجية ،وإدارة األزمــات ،وغيــر ذلــك .ومــن خالل إنشــاء «مجموعات
ذكيــة» ودمجهــا فــي مفهــوم العمليــة الفكريــة ،وزيــارة المؤسســات الدوليــة المرموقــة ،وعقــد لقــاءات مــع القــادة وصنــاع
القــرار فــي الموضوعــات ذات الصلــة ،والتمــاس أحــدث المعــارف ،وإقامــة حــوار تفاعلــي مــع النظــراء بهــدف التبــادل الثقافــي،
نجــح البرنامــج فــي توفيــر خبــرات دوليــة قيمــة يمكــن دمجهــا فــي نســيج المجتمــع الســعودي.
اســتطاعت سبيشــال دايركشــن ،مــن خــال برامجهــا الخاصــة بتمكيــن الشــباب وتيســير المعــارف الدوليــة وتقديــم حلــول
ّ
المخصصــة للعمــاء ،إحــداث تأثيــر واســع النطــاق داخــل المملكــة وتدعيــم التنافســية المســؤولة .وقــد
أفضــل الممارســات
أدى هــذا االلتــزام تجــاه المبــادرات المبتكــرة والمؤثــرة إىل جانــب ممارســات االســتدامة الرياديــة األخــرى ،إىل تكريــم سبيشــال
دايركشــن بالحصــول عــى جائــزة التنافســية المســؤولة ،حيــث فــازت بالمرتبــة الثالثــة فــي عامــي  2015و.2016

ابتكار حلول للتنمية المستدامة

غرفة الشرقية إحدى الجهات الرائدة المعنية بتحقيق تنمية
اجتماعية في المنطقة الشرقية من خالل أنشطتها وورش العمل
ّ
المقدم للقطاعين الخاص
والدورات التدريبية الخاصة بها والدعم
والعام.

الدمج الرسمي للممارسات

ّ
تقدمــت الغرفــة لجائــزة التنافســية المســؤولة عــى مــدار عاميــن متتالييــن ،فــي دورة عــام  2016ودورة عــام  .2017وشــهدت
ـرا فــي أداء االســتدامة عــى مــدى فتــرة اثنــا عشــر شـ ً
ـنا كبيـ ً
غرفــة الشــرقية تحسـ ً
ـهرا .وتجــدر اإلشــارة إىل أن الغرفــة عـ ّـززت مــن
مركزهــا فــي المجــال الرئيســي الثانــي :ابتــكار حلــول للتنميــة المســتدامة ،األمــر الــذي يؤكــد مواصلتهــا لعمليــات التطويــر
وتبنيهــا اتخــاذ المزيــد مــن إجــراءات الدمــج الرســمي فيمــا يخــص عملياتهــا وممارســاتها.
نهج استثمار مجتمعي واضح وشامل

خــال العــام األول مــن مشــاركتها فــي الجائــزة ،اســتثمرت غرفــة الشــرقية فــي البرامــج المجتمعيــة ،مثــل مبــادرة «ســانتي»،
وهــي مبــادرة تهــدف إىل تعزيــز مفهــوم األعمــال الحــرة وتطويــر المجتمــع .وتجــدر اإلشــارة إىل أن الغرفــة تقيــس مســاهمتها
ّ
مخصصــة بهــدف رصــد النتائــج.
فــي المجتمــع عــى الصعيــد المالــي وغيــر المالــي ،مــن خــال اســتخدام مؤشــرات أداء رئيســية
ورغــم ذلــك ،عكفــت الغرفــة منــذ ّ
تقدمهــا لجائــزة التنافســية المســؤولة عــى تضميــن مالحظــات تلــك الجائــزة لمواصلــة
اســتحداث ممارســات قويــة وتعزيــز برامــج االســتثمار المجتمعــي الخاصــة بهــا .وقــد وضعــت الغرفــة فــي الوقــت الحالــي
اســتراتيجية اســتثمار مجتمعــي واضحــة وشــاملة ومناســبة ،األمــر الــذي يؤكــد تبنيهــا نهجـ ًـا أكثــر اســتراتيجية وتركيـ ً
ـزا لوضــع
برامــج ذات أثــر كبيــر تتماشــى مــع الطبيعــة واالســتراتيجية واألهــداف التنظيميــة الشــاملة .كمــا تعمــل الشــركة فــي الوقــت
الحالــي عــى قيــاس فوائــد البرامــج بصــورة رســمية أكبــر ،وذلــك فيمــا يتعلــق بأثرهــا ونتائجهــا.
البحث والتطوير

منــذ تقـ ّ
ـدم الغرفــة لجائــزة التنافســية المســؤولة ،يتضــح أنهــا قــد واصلــت االســتثمار فــي أعمــال البحــث والتطويــر عــى جميــع
مســتوياتها ،األمــر الــذي يؤكــد اســتمرار غرفــة الشــرقية فــي االعتــراف بقيمــة االســتثمار فــي أعمــال البحــث والتطويــر لتحقيــق
عائــدات تجاريــة .وجديــرٌ بالذكــر أن الغرفــة تســتثمر فــي الوقــت الحالــي نســبة  1%مــن إيراداتهــا الســنوية فــي أعمــال البحــث
والتطويــر ،األمــر الــذي يبــرز تحقيــق الغرفــة لعائــدات ماليــة وغيــر ماليــة مــن وراء هــذا االســتثمار.
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اإلدارة المسؤولة
لسلسلة اإلمداد

قصص نجاح

كانت رحلة شركة مبكو مع جائزة التنافسية المسؤولة حافلة
بالنجاح ،إذ بدأت أقل من متوسط من حيث األداء ،ثم أضحت شركة
ً
وسفيرا للتنافسية المسؤولة .وخالل السنوات
رائدة في فئتها
األوىل من مشاركتها في جائزة التنافسية المسؤولةُ ،
صنف أداء
مبكو ضمن الشركات دون المتوسطة في القطاع حسب المجال
الرئيسي الثالث ،نتيجة لسياساتها المبهمة الخاصة بعمليات
ً
واضحا التزام الشركة بإجراء عملية
الشراء المسؤولة .ولم يكن
مراجعة للموردين أو بمتطلبات السعودة لدى الموردين ،ولم تكن
ً
ً
استباقيا للتعامل مع تحديات االستدامة في إدارة
منهجا
تطبق
سلسلة اإلمداد والعمليات.

عمليات الشراء المحلية والمسؤولة

وضعــت مبكــو سياســة مســؤولة لعمليــات الشــراء تركــز عــى ثالثــة جوانــب رئيســية :وظيفــة الشــراء والجــرد والتخزيــن
والتخلــص مــن الخــردة .وقــد ســعت مبكــو للحصــول عــى اعتمــاد مجلــس اإلشــراف عــى الغابــات كمــا شــرعت فــي مراجعــة
أداء المورديــن .كمــا دعمــت الشــركة المورديــن فــي تحســين أدائهــم البيئــي واالجتماعــي مــن خــال عقــد برامــج تدريبيــة
وتوعويــة حــول ســامة مرافــق التصنيــع والوعــي البيئــي الشــامل .تســعى مبكــو باســتمرار إىل رفــع نســبة مشــترياتها مــن
ـوطا كبيـ ً
ً
المورديــن المحلييــن ،مــع وضــع المزيــد مــن األهــداف الطموحــة .وعـ ً
ـرا نحــو ســعودة
ـاوة عــى ذلــك ،قطعــت مبكــو شـ
قاعــدة المورديــن الخاصــة بهــا .وتجــدر اإلشــارة إىل أن أكبــر مورديهــا هــو شــركة الوســطاني للبتــرول (واســكو) ،والتــي تعمــل
معهــم لرفــع نســبة الســعودة.

بناء قدرات الموردين ودعمهم

تســتثمر مبكــو فــي بنــاء قــدرات المورديــن المحلييــن لديهــا ،وتســاعدهم عــى االســتفادة مــن فــرص األعمــال التجاريــة .وفــي

هــذا اإلطــار ،ســاعدت الشــركة موردهــا واســكو عــى تطبيــق نظــام  .SAPكمــا ســاعدت مــورد آخــر وهــو شــركة بتروميــن ،التــي
تصنــع منتجـ ًـا خاصـ ًـا لمبكــو ،فــي بيــع وتوزيــع المنتــج لعمــاء آخريــن داخــل المملكــة.

تمثــل مبكــو نموذجـ ًـا رائعـ ًـا لشــركة نجحــت فــي التحــول مــن جهــة تطبــق الحــد األدنــى مــن أفضــل الممارســات فــي اإلدارة
المســؤولة لسلســلة اإلمــداد إىل مثــال يُ حتــذى بــه فــي الممارســات الرياديــة .وقــد اســتعانت مبكــو باإلجــراءات المرتبطــة
بجائــزة التنافســية المســؤولة فــي توجيههــا نحــو الكيفيــة واألســباب الخاصــة التــي تدفعهــا لتحقيــق أداء أفضــل فــي هــذا
ّ
تتمكــن الشــركة مــن إدارة عالقــات
المجــال الرئيســي ،وقــد نجحــت فــي تحســين ممارســاتها وأدائهــا .ولــدى القيــام بذلــك ،لــم
سلســة اإلمــداد بصــورة أفضــل فحســب ،بــل اســتطاعت أيضـ ًـا تمكيــن وتشــجيع مورديهــا عــى تحيــق أداء أفضــل ،األمــر الــذي
أســفر عــن سلســلة تفاعليــة مــن التأثيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة اإليجابيــة فــي المملكــة.

اإلدارة المسؤولة
لسلسلة اإلمداد

كان لسلسلة مطاعم ماكدونالدز السعودية التابعة لشركة الرياض
العالمية لألغذية ماكدونالدز مسيرة مميزة مع جائزة التنافسية
ّ
تحولت من
المسؤولة عىل مدار األعوام القليلة الماضية .فقد
ّ
المتقدمة للجائزة،
شركة متوسطة األداء مقارنة بالجهات األخرى
لتصبح ضمن قائمة أفضل الشركات أداءً حسب المجال الرئيسي
المذكور.

فحيــن ّ
تقدمــت ماكدونالــدز للجائــزة للمــرة األوىل ،كانــت تفتقــد إىل السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة بفحــص المورديــن
المحلييــن لضمــان امتثــال المورديــن لسياســة ماكدونالــدز .وفــي ضــوء إداك فريــق جائــزة التنافســية المســؤولة لفــرص
الشــركة فــي إجــراء تحســينات هادفــة عــى سلســلة اإلمــداد الخاصــة بهــا ،قــام الفريــق بتزويــد الشــركة بتوصيــات مقترحــة
لتحســين األداء.
بناء قدرات الموردين

اســتجابة منهــا للمالحظــات التــي تلقتهــا مــن فريــق التقييــم التابــع لجائــزة التنافســية المســؤولة ،بــدأت الشــركة تــدرك مــدى
أهميــة بنــاء قــدرات المورديــن وأثــر ذلــك عــى أعمالهــا .فعــى ســبيل المثــال ،كانــت الشــركة تعتمــد عــى مــورد وحيــد يمتلــك
منشــأة واحــدة فقــط للتوزيــع فــي أنحــاء منطقــة الريــاض كلهــا .وعنــد شــروع ماكدونالــدز فــي توســيع نطــاق أعمالهــا ،وجــد
المــورد صعوبــة فــي الوفــاء بطلبــات ماكدونالــدز .ومــع حصولــه عــى المســاعدة واالســتثمار مــن جانــب ماكدونالــدز ،اســتطاع
المــورد بالتالــي بنــاء منشــأة أخــرى فــي مدينــة رابــغ بغــرض الوفــاء باالحتياجــات اإلنتاجيــة ،وإدارة المخاطــر التشــغيلية وتوظيف
قــوى عاملــة محليــة .ســاعدت ماكدونالــدز المــورد أيضـ ًـا عــى اســتقدام مــدرب خــاص مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة لتدريــب
الموظفيــن عــى إنتــاج مخبــوزات عاليــة الجــودة وفــق متطلبــات ماكدونالــدز .يقــوم المــورد اآلن ببنــاء منشــأة ثالثــة فــي جــدة
وســوف يوظــف المزيــد مــن الموظفيــن الســعوديين مــن كال الجنســين.
ومــن خــال مســاهمة ماكدونالــدز فــي بنــاء قــدرات المورديــن عبــر التدريــب واالســتثمارات ودعــم اإلدارة ،اســتطاعت تدعيــم
شــركتها الخاصــة ،والمورديــن الذيــن تتعامــل معهــم ،واالقتصــاد فــي المناطــق الســعودية المختلفــة عبــر توفيــر فــرص العمــل
داخــل المملكــة.
ّ
محسنة
استراتيجيات شراء

عــى مــدار األعــوام األخيــرة التــي ّ
تقدمــت فيهــا ماكدونالــدز لجائــزة التنافســية المســؤولة ،أدخلــت الشــركة تحســينات إيجابيــة
الفتــة للنظــر عــى اســتراتيجية الشــراء لديهــا .وقــد أحكمــت الشــركة رقابتهــا عــى الشــراء مــن خــال تطبيــق سياســة محاســبة
المورديــن عــن مــكان العمــل .وتتضمــن هــذه السياســة مســاءلة المورديــن التابعيــن لشــركة ماكدونالــدز عــن جوانــب
أخالقيــات األعمــال التجاريــة ونزاهتهــا ،وحقــوق اإلنســان وبيئــات العمــل اآلمنــة ،واإلدارة البيئيــة ،وصحــة الموظفيــن الذيــن
يعملــون لــدى المورديــن وســامتهم ورضاهــم .وعبــر تطبيــق سياســة محاســبة المورديــن عــن مــكان العمــل جنبـ ًـا إىل جنــب مــع
قواعــد الســلوك الخاصــة بالمورديــن ،ضمنــت ماكدونالــدز التعامــل مــع المورديــن الذيــن يلتزمــون بالقيــم األساســية للشــركة.
ّ
مخصــص لصحــة الحيــوان
كمــا تكفــل سياســة محاســبة المورديــن عــن مــكان العمــل التــزام كافــة المورديــن بوضــع برنامــج
ورعايتــه .وتجــري ماكدونالــدز عمليــات مراجعــة منتظمــة للمورديــن بهــدف مراقبــة التزامهــم بسياســة محاســبة المورديــن عــن
مــكان العمــل.
ً
ً
إيجابيــا فــي المجتمــع فــي
تأثيــرا
وهكــذا تصنــع ماكدونالــدز ،بنــاء عــى سياســتها الفعالــة والمســؤولة الخاصــة بالتوريــد،

الوقــت الــذي تضمــن فيــه نمــو عملهــا المســتدام واســتمراريته.
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قصص نجاح

اإلدارة المسؤولة
لسلسلة اإلمداد

قصص نجاح
منذ مشاركتها في السنوات األوىل من جائزة التنافسية المسؤولة،
ً
ً
مطردا،
تحسنا بصفة
شهد أداء شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)
ً
نموا لتحصد جائزة في هذا المجال الرئيسي.
كما شهدت

تقدمــت شــركة تصنيــع لجائــزة التنافســية المســؤولة عــى مــدار أربــع دورات مختلفــة ،وقــد شــهد أدائهــا تحســنا بمــرور
الوقــت وذلــك منــذ الســنوات األوىل لتدشــين الجائــزة .وقــد عكفــت الشــركة عــى تعزيــز عملياتهــا وممارســاتها كمــا شــهدت
نمـ ً
ـوا لتفــوز بجائــزة فــي أحــد المجــاالت الرئيســية ،أال وهــو :اإلدارة المســؤولة لسلســلة اإلمــداد فــي دورة جائــزة التنافســية
المســؤولة لعــام  ،2017األمــر الــذي عــزز أدائهــا القــوي مقارنـ ًـة باألعــوام الســابقة.
سياسة مسؤولة لعمليات الشراء

وضعــت شــركة تصنيــع فــي اآلونــة األخيــرة سياســة مســؤولة لعمليــات الشــراء ،تغطــي فــي الوقــت الحالــي أكثــر مــن 75%
مــن عمليــات الشــركة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن متطلبــات سلســلة اإلمــداد شــهدت تطـ ً
ـورا عــى مــر الســنين لتشــمل فــي الوقــت
الحالــي عــى نحــو ّ
فعــال متطلبــات الســعودة وبنــاء القــدرات .ويوجــد لــدى الشــركة ممارســات قويــة إلدارة المورديــن ،وذلــك
بفضــل متطلبــات المراجعــة ذات الثــاث مســتويات ،بمــا فــي ذلــك شــهادات الســعودة وتنميــة القــدرات.
بناء قدرات الموردين

وضعــت شــركة تصنيــع آليــة مراجعــة شــاملة ذات ثالثــة مســتويات تســاعد عــى ضمــان إجــراء العمليــات بجــودة عاليــة كمــا
تســاعد عــى بنــاء قــدرات المورديــن المحلييــن .وتتألــف آليــة المراجعــة مــن التحقــق المكتبــي مــن بيانــات جميــع المورديــن،
وعمليــات المراجعــة الميدانيــة الرســمية ،والتجــارب الصناعيــة للمــواد الخــام المهمــة.
تجــدر اإلشــارة إىل أن شــركة تصنيــع أحــد أعضــاء مبــادرة تطويــر المحتــوى المحلــي البــارزة ،وذلــك بالتعــاون مــع الشــركات
ً
فضــا عــن مبــادرة القــوة الشــرائية الموحــدة.
الســعودية الرائــدة األخــرى (مثــل ســابك وأرامكــو) والجهــات الحكوميــة،

االلتزام بالحوكمة الرشيدة

طبقت مجموعة تمر مجموعة ممارسات جديرة بالمالحظة في
مجاالت الحوكمة الرشيدة واألخالقيات والجودة منذ السنوات
األوىل لمشاركتها في جائزة التنافسية المسؤولة .ولدى المجموعة
قسم خاص يُ عنى بالمسؤولية االجتماعية للشركات ،ويتوىل إدارته
رئيس القسم ولجنة المسؤولية االجتماعية للشركات ،ويحرص
عىل تحقيق أعىل مستويات االلتزام باالستدامة عىل مستوى
المجموعة .وتهتم الشركة بإصدار تقارير االستدامة عبر إصدار
تقرير خاص لهذا الغرض وعبر الموقع اإللكتروني للشركة .عالوةً
معممة عىل نحو ّ
ّ
فعال،
عىل ذلك ،تلتزم الشركة بسياسة أخالقيات
باإلضافة إىل تبني أنظمة فعالة إلدارة الجودة.

بفضــل الممارســات المذكــورة أعــاه ،تــم تصنيــف مجموعــة تمــر ضمــن فئــة الشــركات ذات األداء فــوق المتوســط فــي الســنة
األوىل لمشــاركتها فــي جائــزة التنافســية المســؤولة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،قامــت المجموعــة التــي تهــدف إىل تبــوأ مكانــة
رياديــة فــي مجــال عملهــا بتكثيــف جهودهــا واسترشــدت بإطــار عمــل جائــزة التنافســية المســؤولة وتوصياتهــا فــي إدخــال
المزيــد مــن التحســينات.

االستفادة من شبكات االستدامة

فــي األعــوام األخيــرة ،أقدمــت الشــركة عــى المشــاركة فــي شــبكات االســتدامة األخــرى التــي تعــزز التبــادل المعرفــي والتواصــل
مــع قــادة الفكــر فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة .كمــا تتعــاون الشــركة مــع لجنــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات
التابعــة للغرفــة التجاريــة الصناعيــة بجــدة وشــبكة أصحــاب األعمــال واإلعاقــة (قــادرون) ،باإلضافــة إىل أنهــا عضــو فــي مبادرتي
بيــل وإنديفــور والمجلــس الفنــي الســعودي.
إدارة الجودة عىل نحو أكثر فعالية

بهــدف تعزيــز إدارة الجــودة لديهــا ،قامــت مجموعــة تمــر بزيــادة عمليــات المراجعــة عــى وحــدات العمــل واإلدارات ،فأصبحــت
المراجعــة تتــم عــى أســاس ربــع ســنوي وليــس ســنوي ،باإلضافــة إىل عمليــات مراجعــة مفاجئــة مرتيــن أو أكثــر خــال العــام.
وقــد ســاعد هــذا األمــر الشــركة فــي تعزيــز الشــفافية عــى مســتوى سلســلة العمليــات ،وســاعدها أيضـ ًـا فــي القضــاء عــى
المخاطــر أو الحــد منهــا فــي الوقــت المناســب.

طــورت الشــركة ممارســاتها المتعلقــة بقيــاس رضــا العمــاء والحفــاظ عليــه .هــذا باإلضافــة إىل إجرائهــا لدراســة ســنوية
مــع شــركات أخــرى عــن رضــا العمــاء ،األمــر الــذي ســيمكنها مــن رفــع كفــاءة التخطيــط وتحســين الجوانــب اللوجســتية أثنــاء
خدمــة العمــاء .وتحلــل الشــركة مســتويات رضــا العمــاء وتقيــس تلــك المســتويات ،مــا يمكنهــا مــن اكتشــاف العوامــل
المحفــزة لرضــا العمــاء ،وقــد ســاعد هــذا األمــر الشــركة بــدوره عــى تحســين أداء الموظفيــن عــى النحــو األمثــل وتحقيــق
مســتويات أعــى مــن رضــا الموظفيــن.
ً
تعــد تجربــة مجموعــة تمــر مثــا ً
جيــدا يوضــح كيــف يمكــن أن تســفر الجهــود التــي تبذلهــا الشــركة فــي أحــد المجــاالت،
ال

مثــل رضــا العمــاء ،عــن تأثيــرات ونتائــج إيجابيــة فــي جوانــب أخــرى ،مثــل رضــا الموظفيــن ورفــع معنوياتهــم واألداء المالــي
للشــركة .وبفضــل التوظيــف األمثــل إلطــار عمــل جائــزة التنافســية المســؤولة ،تمضــي مجموعــة تمــر قدمـ ًـا نحــو تبــوأ موقــع
ريــادي ليــس فقــط عــى صعيــد المجــال الرئيســي الرابــع بــل أيضـ ًـا عــى صعيــد التنافســية المســؤولة عــى مســتوى المملكــة.
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تعد الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) مثا ً
ال
ً
ً
ً
دؤوبا نحو التحسين وتتطلع دون كلل
سعيا
جليا عىل شركة تسعى
إىل تحقيق التميز في عملياتها.

أداء بالفعــل ،عندمــا تقدمــت لجائــزة التنافســية المســؤولة للمــرة األوىل.
كانــت ســبكيم تقــع ضمــن فئــة أفضــل الشــركات
ً
فقــد كان لديهــا ممارســات وسياســات قويــة مطبقــة بالفعــل ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالحوكمــة الرشــيدة واالســتدامة ،وكانــت
مــن بيــن أفضــل خمــس شــركات فــي هــذا المجــال الرئيســي .التزمــت ســبكيم بنشــر معلومــات حــول أدائهــا المالــي كل ثالثــة
أشــهر عــى موقعهــا اإللكترونــي وعبــر الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) .تقــدم الشــركة كذلــك تقريـ ً
ـرا عــن أدائهــا البيئــي
واالجتماعــي للهيئــة الملكيــة واالتحــاد الخليجــي للبتروكيماويــات والكيماويــات (جيبــكا) ،إىل جانــب كونهــا عضـ ً
ـوا فاعـ ً
ـا فــي
لجنــة الرعايــة المســؤولة لــدى جيبــكا .وعــى صعيــد الجــودة ،تطبــق ســبكيم سياســات وضوابــط قويــة ،ولطالمــا كانــت
متوافقــة مــع معاييــر األيــزو  9001لســنوات عديــدة .تتابــع الشــركة كذلــك مســتويات رضــا العمــاء عبــر موقعهــا اإللكترونــي،
إذ يتســنى للعمــاء اإلبــاغ بشــفافية عــن مشــكالت الجــودة .أتاحــت المشــاركة فــي جائــزة التنافســية المســؤولة لشــركة
ســبكيم فرصــة تلقــي توصيــات موجهــة مــن فريــق عمــل الجائــزة ،وقــد ســاعدتها تلــك التوصيــات عــى تنفيــذ المزيــد مــن
التحســينات والســعي نحــو الوصــول إىل مســتوى الريــادة فــي هــذا المجــال.

تعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات

تلقــت ســبكيم مالحظــات مــن فريــق عمــل جائــزة التنافســية المســؤولة تتعلــق بتعزيــز جهودهــا وتأثيرهــا فيمــا يتعلــق
بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات .وفــي الــدورة التاليــة للجائــزة ،نجحــت ســبكيم فــي التدليــل عــى تبنيهــا لتلــك االقتراحــات،
وفــي بعــض األحيــان ،اســتعانت الشــركة بإطــار عمــل جائــزة التنافســية المســؤولة لتطبيــق مــا هــو أكثــر مــن التوصيــات
المقترحــة .عــززت ســبكيم مــن ممارســات المســؤولية االجتماعيــة لديهــا عبــر تبنــي معاييــر مبــادرة تقاريــر االســتدامة العالميــة
وإعــداد تقريــر االســتدامة الخــاص بهــا وفــق تلــك المعاييــر .ومــن منطلــق إدراكهــا لفوائــد تحقيــق االســتدامة ،أطلقــت الشــركة
برنامــج توعيــة يهــدف إىل تحديــد أفضــل الممارســات ومجــاالت التحســين.
دمج االستدامة

ً
أيضــا التزامهــا تجــاه االســتدامة والمســؤولية االجتماعيــة للشــركة والحوكمــة ،عبــر تأســيس مجلــس
عــززت ســبكيم
االســتدامة الــذي يضــم األطــراف المعنيــة الداخليــة مــن مختلــف األقســام واإلدارات .أتــاح مجلــس االســتدامة الفرصــة
للشــركة لتعزيــز تعاونهــا مــع األطــراف المعنيــة الداخليــة وتقويــة حــس المســؤولية تجــاه أداء االســتدامة ومقاييســها داخــل
ً
ً
كبيــرا صــوب دمــج االســتدامة فــي بنيــة الشــركة ،األمــر الــذي يعــود عليهــا بالنفــع.
شــوطا
الشــركة .قطعــت ســبكيم

وبفضــل إجــراء تحســينات ملموســة وتبنــي أفضــل الممارســات وإشــراك األطــراف المعنيــة بـ ً
ـدءا مــن قيــادة الشــركة وحتــى
عمالئهــا ،فــإن ســبكيم تمهــد الطريــق نحــو االعتــراف بريادتهــا فــي التنافســية المســؤولة فــي مجــال عملهــا .وبفضــل جهودهــا
الموجهــة ومبادراتهــا الجســورةُ ،توجــت ســبكيم بالفــوز فــي أحــد المجــاالت الرئيســية فــي دورة جائــزة التنافســية المســؤولة
لعــام .2016

االلتزام بالحوكمة الرشيدة

عىل الرغم من التحديات البيئية واالجتماعية وتحديات الحوكمة
التي تواجه قطاع التعدين ،فقد أثبتت شركة معادن أنها شركة
رائدة في مجال االستدامة في المملكة وفي قطاع التعدين وعىل
مستوى العالم .وقد حققت شراكات معادن وبرامجها التطويرية
وريادتها المتميزة ،في مجال استراتيجية االستدامة ونظام اإلدارة،
العديد من اإلنجازات ،بما في ذلك تبوأها المركز الثاني في جائزة
الملك خالد للتنافسية المسؤولة خالل عام .2017

بفضــل أداء شــركة معــادن عــى مــدار الســنوات الماضيــة فــي جائــزة التنافســية المســؤولة ،يمكــن أن يُ عــزى نجاحهــا إىل نظــام
حوكمــة االســتدامة الــذي يتســم بالوضــوح وإىل االســتراتيجيات والمعاييــر المصاغــة بشــكل جيّ ــد والمحـ ّ
ـددة بشــكل واضــح
والتــي ســاعدت الشــركة عــى تقييــم أدائهــا قياسـ ًـا عــى مبادراتهــا وابتكاراتهــا .وقامــت الشــركة مؤخـ ً
ـرا بتضميــن مؤشــرات
األداء الرئيســية الخاصــة باالســتدامة فــي الحوكمــة بهــدف ترســيخ االســتدامة فــي جميــع قطاعــات األعمــال.
ّ
وموجهة ومناسبة
استراتيجية استدامة شاملة

واصلــت اســتراتيجية معــادن لالســتدامة تطورهــا عــى مــدى دورتيــن مــن دورات جائــزة التنافســية المســؤولة ،وذلــك بفضــل
مجــاالت التركيــز التــي تتســم بالوضــوح والتــي تشــكل أســاس االســتراتيجية .وترتكــز اســتراتيجية معــادن لالســتدامة عــى
نهــج متعــدد األبعــاد وعــى أربــع اعتبــارات رئيســية :مخاطــر وفــرص األعمــال ،ومصالــح األطــراف المعنيــة ،ورؤيــة 2030
وبرنامــج التحــول الوطنــي  ،2020فضـ ً
ـا عــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يتيــح
لشــركة معــادن وضــع اســتراتيجية مرنــة ومناســبة ومتجاوبــة مــع المســتجدات.
جــرى تضميــن اســتراتيجية الشــركة بشــكل رســمي فــي إطــار الشــركة عندمــا تقدمــت لجائــزة التنافســية المســؤولة للمــرة
األوىل .إال أن الشــركة قــد قامــت عــى مــدى الســنة الماضيــة بدمــج مالحظــات الجائــزة الموجهــة ضمــن أهــداف اســتدامة
واضحــة ومناســبة بجــداول زمنيــة محــددة لضمــان اســتمرار الشــركة فــي إحــراز تقــدم فــي هــذا المجــال.

إجراءات رسمية للتعاون مع األطراف المعنية

ً
ـتنادا إىل معيــار
تنتهــج شــركة معــادن أيضـ ًـا ممارســات رائــدة مــن خــال تبنيهــا إجــراءات رســمية إلشــراك األطــراف المعنيــة اسـ
إشــراك األطــراف المعنيــة لعــام  ،)AccountAbility AA1000( 2015إىل جانــب إجرائهــا تقييــم لألهميــة النســبية وإجــراءات
تخطيــط ألهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة.
تحظــى األطــراف المعنيــة بالشــركة بأهميــة فــي تشــكيل اســتراتيجية الشــركة وممارســاتها التجاريــة .وتتعامــل معــادن
بنفــس القــدر مــع األطــراف المعنيــة الداخليــة (موظفــو ومســتثمرو الشــركة) واألطــراف المعنيــة الوطنيــة (الحكومــة والهيئات
التنظيميــة والمجتمعــات) واألطــراف المعنيــة الدوليــة (وســائل اإلعــام الدوليــة والهيئــات والمؤسســات الدوليــة).
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اإلدارة البيئية

قصص نجاح

خاضت سيسكو تجربة مميزة مع جائزة التنافسية المسؤولة،
وعىل األخص في مجال اإلدارة البيئية .بدأت سيسكو مسيرتها
مع جائزة التنافسية المسؤولة بوقوعها ضمن فئة الشركات ذات
األداء فوق المتوسط في مجالي اإلدارة البيئية واستهالك الموارد،
ً
قدما حتى أظهرت قدرتها القيادية وحصدت
ثم واصلت المضي
جائزة التنافسية المسؤولة.

تطبــق الشــركة نظامـ ًـا شـ ً
ـامال لــإدارة البيئيــة ،ويغطــي هــذا النظــام التصميــم والتصنيــع والدعــم واســتخدام الحلــول ،كمــا
يؤكــد عــى ممارســات إعــادة االســتخدام والتدويــر بهــدف الحفــاظ عــى المــواد الخــام والطاقــة والمــاء .يتكــون نظــام اإلدارة
البيئيــة لــدى سيســكو مــن دورة متكاملــة مــن تخطيــط وتطبيــق ومراجعــة وتطويــر عمليــات الشــركة وإجراءاتهــا بهــدف
الوفــاء بالتزاماتهــا البيئيــة.
وعــى الرغــم مــن قــوة السياســات والممارســات التــي تتبناهــا سيســكو فــي مجالــي األداء البيئــي واســتهالك المــوارد ،فقــد
تأثــر األداء العــام للشــركة فــي هــذا المجــال الرئيســي بضعــف إجــراءات تقليــل حجــم النفايــات وإعــادة تدويرهــا.
ـاء عليــه ،قــدم فريــق جائــزة التنافســية المســؤولة توصياتــه بشــأن ضــرورة تعزيــز الشــركة لجهودهــا المتعلقــة بقيــاس
وبنـ ً
كميــة النفايــات المعــاد تدويرهــا والكشــف عنهــا .كمــا اقتــرح الفريــق عــى الشــركة أن تزيــد مــن تركيزهــا عــى معالجــة بعــض
جوانــب االســتدامة المهمــة ،مثــل الحــد مــن اســتهالك الطاقــة والميــاه وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

حلول مبتكرة إلعادة استخدام النفايات وتدويرها

كثفــت سيســكو مــن جهودهــا فــي مجــال إعــادة تدويــر النفايــات ،وتوصلــت إىل حلــول مبتكــرة لمعالجــة مشــكالت االســتدامة
األخــرى .وقــد بــدأت الشــركة فــي قيــاس كميــة المــواد المعــاد تدويرهــا ومراقبتهــا بشــكل ســنوي .وفــي إطــار برامجهــا الخاصة

«باســتبدال» المنتجــات «واســتردادها» ،تقــوم سيســكو باســتعادة منتجــات تــم بيعهــا للشــركاء والمســتهلكين النهائييــن
بغــرض إعــادة اســتخدامها فــي أغــراض أخــرى أو إعــادة تدويرهــا .تطبــق سيســكو تســعة برامــج مختلفــة تهــدف إىل دعــم
جهــود اســتبدال المنتجــات واســتردادها وإعــادة تدويرهــا .جديــر بالذكــر أن الشــركة أوضحــت فــي آخــر مــرة تقدمــت فيهــا
لجائــزة التنافســية المســؤولة أنــه تمــت إعــادة تدويــر  100%مــن منتجاتهــا التــي أرســلتها إىل جهــات إعــادة تدويــر المــواد
اإللكترونيــة ،باإلضافــة إىل إرســال كافــة أجــزاء الســلع إىل جهــات إعــادة التدويــر لتحويلهــا إىل منتجــات جديــدة ،األمــر الــذي
يدعــم االقتصــاد الدائــري.

معالجة المشكالت المادية

ً
أيضــا تأثيــر التنــوع البيولوجــي عــى أنــه إحــدى المشــاكل الماديــة التــي حدثــت بســبب اســتغالل الشــركة
حــددت الشــركة
لألراضــي فــي بنــاء منشــآتها .وبهــدف الحــد مــن تأثيرهــا عــى التنــوع البيولوجــي عــن طريــق تقليــل الطلــب عــى المســاحات
المكتبيــة ،توصلــت سيســكو إىل برامــج فريــدة لعمــل الموظفيــن عــن بعــد ،إىل جانــب حلــول الدعــم مثــل Cisco Connected
 Workplaceو Cisco Virtual Officeو.Cisco OfficeExtend

اإلدارة البيئية

لقد تبوأ البنك السعودي لالستثمار مرتبة ريادية في العديد من
المجاالت التي تقيمها جائزة التنافسية المسؤولة ،بما في ذلك
كافة جوانب اإلدارة البيئية.

وعــى الرغــم مــن اإلشــادة بالشــركات عــى غــرار البنــك الســعودي لالســتثمار لمــا تبذلــه مــن جهــود ،فــإن فريــق جائزة التنافســية
المســؤولة يقــدم لهــا أيضـ ًـا مالحظــات بنــاءة حــول إجــراء المزيــد مــن التحســينات بهــدف مســاعدة الشــركات الســعودية عــى
اكتســاب قــدرات تنافســية دوليــة واالعتــراف بهــا عــى الصعيــد الدولــي نظيــر تأثيرهــا االجتماعــي واالقتصــادي عــى شــعب
المملكــة العربيــة الســعودية.

وضع نهج منظم

ً
تنظيمــا لتعزيــز ســبل قيــاس
أوصــى فريــق جائــزة التنافســية المســؤولة البنــك الســعودي لالســتثمار بوضــع نهــج أكثــر
التأثيــرات البيئيــة وإدارتهــا .وقــد عمــل البنــك بهــذه التوصيــة وشــرع فــي وضــع نظــام فعــال لــإدارة البيئيــة يشــتمل عــى
«إجــراءات التشــغيل والمحاســبة القياســية الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات» .واشــتملت هــذه السياســة عــى
األهــداف والغايــات االســتراتيجية والبيئيــة الخاصــة بالشــركة ،إىل جانــب اإلجــراءات ذات الصلــة ،ومؤشــرات األداء الرئيســية،
ومســؤوليات محــددة لــكل منهــا ،تتماشــى مــع معاييــر األيــزو  ،14001كمــا يتــوىل الرئيــس التنفيــذي للشــركة مســؤولية األمــر
بنفســه ويدعــم جهــود الشــركة فــي هــذا المجــال.
تحسين أداء االستدامة

بــدأ البنــك الســعودي لالســتثمار فــي إصــدار وتوزيــع تقريــر شــهري عــن االســتدامة يقــدم مــن خاللــه معلومــات موجزة وســريعة
عــن أداء االســتدامة ،ممــا يمكــن مــن متابعــة األداء ومقارنتــه باألهــداف المحــددة .ويلتــزم البنــك بعمليــة تحســين متواصلــة
فيمــا يتعلــق بنظــام اإلدارة البيئيــة بالشــركة ،ويمضــي فــي طريقــه نحــو تحقيــق أهدافــه الطموحــة.

كمــا حــث فريــق جائــزة التنافســية المســؤولة أيضـ ًـا البنــك عــى تعزيــز شــمولية قاعــدة بياناتــه ،مــن خــال إدراج معاييــر إعــادة
ً
حاليــا يقيــس كميــة النفايــات المعــاد تدويرهــا ،ومقــدار المــال الــذي تــم توفيــره
تدويــر النفايــات وقياســها .أصبــح البنــك
بفضــل إعــادة التدويــر ،باإلضافــة إىل وضــع برامــج إلعــادة تدويــر مجموعــة متنوعــة مــن المــواد .ويعكــف البنــك فــي الوقــت
الحالــي عــى وضــع نظــام لقيــاس الــوزن الكلــي للنفايــات التــي ينتجهــا لإلعــان عنــه فــي التقاريــر المســتقبلية .ومــع اضطــاع
البنــك بــدور ريــادي فــي الممارســة المتعلقــة بــاإلدارة البيئيــة ،فقــد بــدأ فــي مراعــاة تأثيــره البيئــي «غيــر المباشــر» ،وأوضــح
ـا نسـ ً
البنــك أن أثــره البيئــي غيــر المباشــر أكثــر أهميــة مــن إنتاجــه البيئــي المباشــر ،والــذي ســيظل ضئيـ ً
ـبيا بالنظــر إىل طبيعــة
نحــو فعــال ويهــدف إىل
األنشــطة المصرفيــة .جديــرٌ بالذكــر أن البنــك يشــارك فــي تمويــل تقنيــات الطاقــة المتجــددة عــى
ٍ
تخصيــص  10%عــى األقــل مــن محفظــة قروضــه لألنشــطة الصديقــة للبيئــة.
فــي إطــار جهــوده المتواصلــة لتعزيــز االســتدامة والتنافســية المســؤولة ،يواصــل البنــك الســعودي لالســتثمار تحفيــز نفســه
وشــركائه ومورديــه واألطــراف المعنيــة ومنافســيه وعمالئــه والمجتمــع الســعودي لبــذل المزيــد مــن الجهــد واالرتقــاء
ّ
وكرمــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد
بمســتوى األداء .وقــد حصــد البنــك جائــزة الملــك خالــد لعــام ،2016
العزيــز فــي الحفــل الســنوي لجائــزة التنافســية المســؤولة.
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أثر جائزة الملك خالد لالستدامة

الخاتمة
قصص نجاح

اإلدارة البيئية

تولي الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) أهمية كبيرة
ً
نظرا لكونها إحدى الشركات
بجوانب البيئة والصحة والسالمة
الكيميائية الرائدة وإحدى الشركات التابعة لشركة سابك ،أكبر
شركة قطاع عام في المملكة.

تقدمــت شــركة بتروكيميــا لجائــزة التنافســية المســؤولة لعاميــن متتالييــن ،فــي دورتــي جائــزة التنافســية المســؤولة 2016
و .2017وقــد اتســم أداء الشــركة بالقــوة عندمــا تقدمــت ألول مــرة لجائــزة التنافســية المســؤولة ،ال ســيما فيمــا يتصــل بنظــام
اإلدارة البيئيــة والشــهادات .وقــد ذكــرت الشــركة خــال مشــاركتها فــي العــام الثانــي مــن الجائــزة أنهــا أولــت اهتمامـ ًـا بتطبيــق
وأداء أقــوى .ونتيجــة لذلــك ،تلقــت شــركة بتروكيميــا تقييمــات
مالحظــات جائــزة التنافســية المســؤولة لتحقيــق مشــاركة
ً
أعــى فــي جائــزة التنافســية المســؤولة خــال عــام  ،2017وكوفئــت بفوزهــا فــي أحــد المجــاالت الرئيســية لجائــزة التنافســية
المســؤولة ،أال وهــو مجــال اإلدارة البيئيــة.

عمليات ونظم بيئية قوية

كشــفت شــركة بتروكيميــا خــال العــام األول مــن مشــاركتها عــن وضــع سياســة ونظــام قــوي إلدارة البيئــة .وتتمتــع الشــركة
بنظــام متكامــل فــي إدارة جوانــب البيئــة والصحــة المهنيــة والســامة والطاقــة والجــودة ،وهــذا النظــام متوافــق مــع معيــار
شــركة ســابك وحاصــل عــى شــهادة األيــزو  .14001:2004وواصلــت الشــركة أدائهــا المتميــز منــذ تقدمهــا ألول مــرة للجائــزة
عــن طريــق اإلبقــاء عــى أنظمتهــا التشــغيلية القويــة القائمــة بهــدف قيــاس المــوارد الرئيســية ،بمــا في ذلــك اســتهالك الطاقة
واســتهالك الميــاه وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة .كمــا قدمــت شــركة بتروكيميــا نظــم إدارة جــودة تتســم بالقــوة وحاصلــة عــى
شــهادة األيــزو  ،9001وشــهادة األيــزو  ،14001وشــهادة األيــزو  ،18001وشــهادة األيــزو  ،14064وشــهادة األيــزو ،14064
وشــهادة األيــزو  ،50001وشــهادة األيــزو .17025

وضع األهداف البيئية والكشف عنها

خــال دورة جائــزة التنافســية المســؤولة  ،2017/2016تلقــت شــركة بتروكيميــا مشــورة موجهــة بالكشــف عــن أهــداف
الكفــاءة ،وحدثــت الشــركة فــي المقابــل أهــداف كفــاءة االســتدامة الرئيســية ،كمــا قامــت الشــركة بالكشــف عــن األهــداف
ً
فضــا عــن نشــر مفهــوم االســتدامة فــي جميــع مســتويات الشــركة وترســيخها فــي جميــع
ودمجهــا فــي غايــات الشــركة،
قطاعــات العمــل.
مــن خــال آخــر تقديــم للشــركة فــي جائــزة التنافســية المســؤولة والزيــارات الميدانيــة لمرافقهــا عــى وجــه الخصــوص ،بــدى
واضحـ ًـا وعــي الشــركة باألثــر البيئــي إىل جانــب األهــداف الطموحــة للحــد مــن األثــر البيئــي ،مــن خــال تبنــي ممارســات جيــدة
تجــاه الحــد مــن اســتهالك الطاقــة وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة واســتهالك الميــاه.

إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها في أغراض أخرى
ال تــزال تتواصــل أعمــال تدويــر النفايــات مــن جانــب شــركة بتروكيميــا ،حيــث تتطلــع الشــركة إىل إعــادة اســتخدام تلــك النفايات
فــي أغــراض أخــرى .وقــد دشــنت الشــركة خــط إنتــاج بالشــراكة مــع الشــركات األخــرى إلعــادة تدويــر الجــزء األكبــر مــن نفاياتهــا
إضافــة إىل مياههــا الملوثــة.

2018 - 2009

بعــد عقــد مــن التطويــر والتحســين والتطبيــق ،يمكننــا القــول بــأن جائــزة التنافســية المســؤولة أداة
قيمــة ومهمــة إلحــداث تغييــر اجتماعــي وبيئــي واقتصــادي .فمنــذ إطالقهــا فــي عــام  ،2009لعبــت
ً
دورا بالــغ األهميــة فــي تحفيــز التأثيــر المحلــي عبــر تشــجيع التنافســية المســؤولة فــي المملكة.
الجائــزة

يمكن إيجاز تقرير تقييم األثر هذا في النقاط التالية:

األهمية

بناء القدرات

خلق القيمة

تعــد جائــزة التنافســية المســؤولة أداة بالغــة األهميــة لــكل مــن مؤسســة الملــك خالــد والمملكــة
بشــكل عــام .وتتســق الجائــزة اتسـ ً
ـاقا وثيقـ ًـا مــع رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي
 ،2020كمــا تهــدف الجائــزة إىل تشــجيع المؤسســات فــي المملكــة عــى التنافــس بمســؤولية،
وتحســين ممارســاتها ،وااللتــزام بالمعاييــر والمقاييــس الدوليــة ،فضـ ً
ـا عــن تعزيز أداء االســتدامة.

بــدأت الشــركات تــدرك عــى نحـ ٍـو متزايــد أهميــة المشــاركة فــي الجائــزة .فباإلضافــة إىل القيمــة
التعليميــة التــي يوفرهــا االســتبيان الخــاص بالتقــدم للجائــزة ،تكــرس الجائــزة ورش عمــل ونــدوات
عبــر اإلنترنــت ومراجعــات لطلبــات التقــدم وتقاريــر األداء المخصصــة ودورات فحــص األداء.
وتكشــف الدراســات االســتقصائية للمتقدميــن أن الفــوز بجائــزة التنافســية المســؤولة ليــس
الدافــع الوحيــد للمشــاركة ،إذ تحــرص الشــركات المشــاركة عــى معرفــة المزيــد عــن اســتدامة
الشــركات ،باإلضافــة إىل تعزيــز اســتراتيجيتها وعملياتهــا وأنظمتهــا وأدائهــا.
ً
ً
كبيــرا بمــرور الســنين بهــدف توفيــر إطــار
تطــورا
شــهد محتــوى الجائــزة وإجراءاتهــا ومنهجيتهــا
عمــل فعــال ومؤثــر وذي صلــة للمؤسســات المشــاركة .وعــى الرغــم مــن أن هــذا التطــور يضمــن
ً
ً
ً
ومحفــزا للتقييــم ،فقــد أســهم بشــكل رئيســي فــي تحســين اســتراتيجيات
تنافســيا
نظامــا
التقــدم للجائــزة وسياســاتها وممارســاتها .ويتجــى ذلــك مــن الــردود عــى الدراســة االســتقصائية
وقصــص نجــاح الشــركات المتقدمــة ،والتــي حققــت العديــد منهــا تأثيـ ً
ـرا إيجابيـ ًـا ملموسـ ًـا وقابـ ً
ـا
للقيــاس داخــل المملكــة.
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الملحق
قطاعات الجائزة ومعايير الترجيح
ً
تماشــيا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة ،تمثــل الجائــزة التحديــات المتنوعــة لمختلــف قطاعــات الصناعــات فيمــا يخــص
قضايــا االســتدامة المختلفــة .وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،جــرى تصنيــف الصناعــات ذات الصلــة إىل أربــع مجموعــات قطاعيــة:
قطاعــات أساســية ،وقطاعــات ثانويــة ،وقطاعــات تقــدم الخدمــات االســتهالكية ،وقطاعــات تقــدم المنتجــات االســتهالكية.
وفيمــا يخــص كل مجموعــة قطاعيــة ،جــرى تحديــد معاييــر الترجيــح لقطاعــات االســتبيان الخمســة وذلــك عــى النحــو المبيــن
فــي الجــدول أدنــاه.
بعــد تقييــم جميــع قطاعــات االســتبيان وتطبيــق معاييــر الترجيــح ،يتــم اإلعــان عــن النتيجــة الكليــة كنســبة مــن التقييــم

الكامــل .وينطبــق األمــر ذاتــه عــى القطاعــات الفرديــة قبــل تطبيــق معاييــر الترجيــح لضمــان قــدرة المشــاركين عــى مراجعــة
القطــاع المتعلــق بــاألداء حســب القطــاع .ومــن شــأن هــذا أن يكفــل إمكانيــة مقارنــة النتيجــة الكليــة إضافــة إىل نتائــج
تقييمــات القطاعــات الفرديــة.
المجموعة القطاعية األوىل

القطاعات
األساسية
األسمنت

المجموعة القطاعية الثانية

القطاعات
الثانوية

قطاع الصناعات المتنوعة

المجموعة القطاعية الثالثة

المجموعة القطاعية الرابعة

الفنون والثقافة

منتجات الرعاية الصحية

الخدمات المصرفية والمالية

التطوير العقاري

الفنادق والسياحة

قطاع التجزئة

القطاعات التي
تقدمالخدمات
االستهالكية

الزراعة والصناعات الغذائية

قطاع االستثمارات المتعددة

قطاع الترفيه

التعدين واالستخراج

البناء والتشييد

التعليم

الصناعات البتروكيمياوية

االستثمار الصناعي

الطاقة والمرافق
النفط والغاز

الصناعات التحويلية
إدارة النفايات

القطاعات التي
تقدمالمنتجات
االستهالكية
المنتجات الصيدالنية
النقل

القطاعات األخرى

التأمين

اإلعالم والنشر واإلعالن
الخدمات المهنية
الخدمات

خدمات الرعاية الصحية
الخدمات الصيدالنية

المنظمات غير الربحية
والمؤسسات االجتماعية غير
الربحية

االتصاالت وتقنية المعلومات

القوى العاملة

االبتكارمن أجل التنمية

الموردونالمحليون

الحوكمة

البيئة
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