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تمهيد:
يأتي دعم قيادة البنك وتبني توجهات الحكومة الرشيدة لثقافة اإلبداع واإلبتكار من خالل تشكيل لجنة اإلبداع
واإلبتكار مكملة لجهود البنك في سعيه نحو التميّز من خالل تطبيق معايير جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميّز
األداء الحكومي والشفافية والتي تتقاطع بشكل كبير مع معايير جائزة اإلبداع مع التركيز على تبني األفكار
الفائزة للعاملين وصقلها والمشاركة بها للمنافسة داخليا ً وخارجيا ً وتحفيز أصحابها .
تهدف جائزة الموظف المبتكر الداخلية إلى تشجيع العاملين في البنك على تبني اإلبداع في إدارة العمليات
واألنشطة والخدمات ،وإيجاد بيئة عمل محفزة من خالل أفكارهم واقتراحاتهم ومبادراتهم التحسينية والريادية
وتجذير مفهوم اإلبداع واإلبتكار واستخراج الطاقات الكامنة لدى الموظفين والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير
البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى تحقيق أعلى مستويات اإلبداع واإلبتكار الالزمين لتحسين الخدمات الحكومية.

مقدمة :
بنك تنمية المدن والقرى مؤسسة عامة رسمية تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة إداريا وماليا .تأسست عام
 1979حيث يقوم البنك بتوفير التمويل طويل األجل الالزم إلقامة المـــــــــشاريع الخدمية واإلنتاجية التي
تنفذها الهيئات المحلية  -البلديات  -في المملكة ،حيث يقدم البنك التمويالت الالزمة للمشاريع التنموية
والخدمية في جميع مدن وقرى المملكة .كما يتولى البنك إدارة وكفالة القروض التي تعقدها تلك الهيــــــــئات
مع أية جهة أخرى تهدف إلى تقديم الخدمات األساسية للمجتمعات المحلية ،كما ويقوم بمساعدة الهيئات
المحلية في تحديد أولويات مشاريعها اإلنتاجية في ضوء جدواها االقتصادية ،وتوفير الخبرات والخدمات
الفنية والتدريبية لرفع مستوى العاملين في تلك الهيئات كما يعمل على إدارة أموال الهيئات المحلية التي يتم
تحصيلها بواسطة الحكومة.

أهداف البنك:

 .1دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات التي تهدف إلى إيجاد الخدمات األساسية العامة
والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية ،وتقديم التسهيالت
االئتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
 .2إدارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأية وظيفة أو تعامل أو أعمال مصرفية
يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب القانون أو أي تشريع آخر أو بمقتضى أي اتفاق دولي تكون
الحكومة طرفا ً فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.
 .3مساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات مشاريعها االنتاجية في ضوء جدواها االقتصادية والمساهمة
في رأس مال هذه المشاريع.
 .4المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين تحتاج إليهم الهيئات
المحلية.
 .5تقديم التسهيالت ألية هيئة أو مؤسسة تتضمن أهدافها تقديم الخدمات األساسية داخل حدود الهيئات
المحلية.
 .6تمويل المشاريع للهيئات المحلية التي ال تقوم على الفائدة وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية.

الرؤيا:
بنك تنموي ذكي يعزز التنمية المحلية المستدامة.

الرسالة:
تقديم التمويل الالزم والخدمات المصرفية واالستشارات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات المحلية
والجهات الراغبة من خالل مشاريع تنموية خدمية واستثمارية وتشجيع التشارك بين القطاع العام
والخاص لتحسين واقع المجتمعات المحلية .

القيم الجوهرية:
 .1الحوكمة المؤسسية
 .2االبداع واالبتكار
 .3القيادة بالنتائج

 .4المسؤلية المجتمعية
 .5العمل بروح الفريق

التعريفات:
االبتكار  :وهو الطرق أو األساليب الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في
عمل أو تطوير األشياء واألفكاروالخدمات والعمليات وغيرها.
االبداع  :تحويل األفكار الجديدة واألفكار الخيالية إلى واقع.
براءة االختراع :الحق الذي يمنح لصاحب االختراع هو منع االخرين من صناعه او استخدام او بيع او
عرض ذلك االختراع دون الحصول على موافقه من صاحب براءة االختراع .

جائزة الموظف المبتكر()100عالمة
معيار المبادرة واإلبتكار
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المحور
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وضوح األفكار االبداعية المقدمة:
1

•

مستوى االبداع واالبتكار في المبادرة

•

مدى موائمة أهداف المبادرة مع االهداف االستراتيجية للبنك واألهداف الوطنية

•

طريقة صياغة األفكار االبداعية ووضوح المشكالت التي تعالجها تلك األفكار.

%25

أثر تطبيق المبادرة االبداعية:
•

مدى تطبيق الفكرة االبداعية على مستوى المؤسسة التي يعمل بها الموظف أو
الدوائر الحكومية األخرى.

2
•

طبيعة الفئات المستفيدة من المبادرة بشكل مباشر وغير مباشر

•

سهولة تطبيق الفكرة.

%25

النتائج والتأثيرات المترتبة على االبتكارات والمبادرات االبداعية المطبقة.
3

•

مدى ارتفاع تكلفة تطبيق الفكرة أو المبادرة اإلبداعية مقارنة بمدى الفائدة المرجوة.

•

مدى األثر االقتصادي من تطبيق الفكرة على المؤسسة.

•

مدى بساطة تطبيق الفكرة االبداعية أو المبادرة ( استغالل الموارد الموجودة,

%25

انخفاض تكلفة المواد غير الموجودة).
•

مدى تأثير األفكار والمبادرات االبداعية على حل المشكالت التي ُوضعت ألجلها أو
تحقيق الفائدة للفئات المستهدفة.

4

•

مدى مراعاة توفير عوامل النجاح وتطبيق المبادرة.

•

مدى كفاءة فريق تطبيق المبادرة.

براءات االختراع ،األبحاث المنشورة في مجالت عالمية محكمة والتي تكون في صميم الفكرة
أو المبادرة ومسجلة باسم المشارك منفردا أو بالتشارك.
المجموع

%25
%100

الشروط الفنية:
 .1يتم كتابة تقرير المشاركة وفق النموذج المعتمد.
 .2يتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة ولن يتم اإلطالع عليها إال من قبل األشخاص المخولين
بذلك.
 .3يمكن إدراج المرفقات في التقرير بحد أقصى  4أدلة في الصفحة الواحدة شريطة أن يكون محتوى
المرفقات قابالً للقراءة بشكل واضح.
 .4الكتابة باللغة العربية ونوع الخط  Simplified Arabicوحجم الخط  14وأن يكون العنوان
.Bold
 .5تتضمن صفحة الغالف اسم المديرية /الفرع /المكتب واسم الموظف المشارك والمسمى الوظيفي
وفئة الجائزة المشارك فيها وتاريخ التسليم.

الشروط العامة:
 .1أن يكون المشارك على كادر البنك.
 .2يتم استثناء تقرير الموظف المشارك في حال لم يتم التسليم في الوقت المحدد.
 .3أن تكون الفكرة أو المبادرة جديدة من حيث المعنى والمضمون.
 .4أن ال تخالف الفكرة االبداعية شروط السالمة العامة أو القانون.

 .5تقديم شرح مفصل وواضح بيبن األثر إيجابي للفكرة أو المبادرة في حال تطبيقها.
 .6تقوم اللجنة باستالم طلبات المشاركة من المركز والفروع واجراء التقييم األولي لألفكار
اإلبداعية ويتم تحديد قائمة المرشحين  short listالذين سيتم مقابلتهم الحقاً.
 .7تقوم اللجنة بالمفاضلة بين األفكار اإلبداعية وفق مصفوفة عالمات معتمدة وترشيح االبتكار ذو
العالمات األعلى لكل دورة نصفية.
 .8يتم اطالق الجائزة بشكل نصفي في المواعيد التالية:

التاريخ

االطالق

تاريخ التسليم

التقييم واعالن
النتائج

النصف االول

1/1

4/15

5/15

النصف الثاني

6/1

10/15

11/1

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
مديرية التطوير المؤسسي

مالحظة:
تتوفر نسخة من دليل الجائزة على ركن المعرفة ولدى المنسقين في الفروع
والمكاتب

