
الكبرى    االبتكار في بلدية السلط اسس  

 تعريف االبداع : عملية توليد افكار جديدة أو مطوره لمنتجات أو خدمات  أو عمليات أو تعامالت مجتمعية. 

تعريف االبتكار : تقديم خدمات جديده أو مطوره بشكل جوهري ,أو تصميم عمليات جديدة أو مطورة بشكل  

خدمات البلدية أو تطبيق طرق تنظيمية جديدة في لج جديدة لمنتجات وجوهري , أو ايجاد طرق تسويق وتروي 

زيادة االيرادات أو ممارسة االعمال أو في بيئة العمل أو في ادارة العالقة مع المتعاملين بحيث تعمل على 

دمات في البلدية .  خال جودة تخفيض النفقات أو تحسين  

 نظام ادارة االبتكار في البلدية 

:وجود صندوق اقتراحات لتقديم جميع االفكار االبداعية من قبل اي   / األفكار قتراحات صندوق اال -أوال

.   ووضعه في الصندوق  شخص وذلك بتعبئة النموذج الخاص بالفكرة المقترحه  

       

والضغط على اللينك      : يتمثل ذلك بالدخول الى موقع بلدية السلط الكبرى /األفكار بريد االقتراحات  -ثانيا 

لخاص بنموذج االبتكاروتعبئة النموذج وارساله .   ا  

  

: هي لجنة متخصصة بدراسة االقتراحات المقدمة من خالل صندوق   األفكار/لجنة تقييم االقتراحات  -ثالثا 

االقتراحات أو عن طريق موقع البلديه بشكل دوري ودراسة االقتراحات من خالل معايير تقييم لالفكار 

، وتخصيص ايميل خاص باللجنة يستلم من خاللها االقتراحات.  امل معهاوخطوات للتع المطروحة  

  

تخصيص حوافز الفضل ثالث ابتكارات سنويا. -رابعا  

 

 خامسا- خطوات التعامل مع المقترحات /األفكار:  

المعنية ومختلف قنوات  التواصل. استالم األفكار والمقترحات المقدمة من مختلف الفئات •  

فرز األفكار المستلمة والمراجعة االولية للتأكد من وضوح الفكره واكتمال المعلومات. •  

ارسال األفكار الى الجهه المعنية بتنفذ عملية الدراسة والتقييم والبت فيها .  •  

دراسة وتقييم األفكار المستلمة والبت النهائي فيها .  •  



طبيق.ارسال األفكار المعتمدة الى الجهه المعنية للت •  

الى منتجات أو خدمات أو عمليات . تطبيق الفكرة وتحويلها •  

 

 سادسا- معايير تقييم األفكار في البلدية 

الحداثة -1  

تعتبر الفكرة جديدة كليا/مطورة عن فكرة سابقة . •  

 •  تساهم الفكرة في احداث قفزة نوعية  

تمتاز الفكرة بالتفرد والريادة وذات سمة ابداعية. •  

 

فعالية والقيمة المضافة ال -2  

  والخدمات  مساهمة الفكرة في تبسيط االجراءات وتحسين العمليات  •

مساهمة الفكرة في حل مشاكل قائمه   •  

مساهمة الفكرة في تطوير مجاالت عمل جديدة   •  

مساهمه الفكره في تلبيه احتياجات المتعاملين وتحسين مستوى الجودة   •  

رادات / تخفيض نفقات البلدية  مساهمه الفكرة في زيادة اي  •  

مساهمة الفكرة في تحقيق نتائج ايجابيه  •  

وجود قيود ومحددات لالستثمار في الفكرة .  •  

  

التكرار والتعميم   -3  

مجاالت وانظمة اخرى في البلدية   فيقابلية تكرار وتعميم تطبيق الفكرة  •  

امكانية توسعة مجال تطبيق الفكرة ليشمل المناطق  •  

ت .  فكرة ليشمل جميع البلديا انية توسعة مجال تطبيق الامك •  



   األهمية -4

تحقيق اهدافهامساهمة في  ة االستراتيجيه للبلدية والطالموائمة مع الخ •  

  رسالة و قيم البلدية.موائمة الفكرة مع رؤية و  •

  لعالقة (حجم التأثير المتوقع للفكرة ) على مستوى الموظف , البلدية , المواطن , اصحاب ا •

  

 

 

 


