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..  ..  األفكار واالبداع األفكار واالبداع 

الرغبة واالقتناعالرغبة واالقتناع      

أشرف سليمان باعلوي

الغربية–مدير دائرة التحسين المستمر 

الشرآة السعودية للكهرباء

.مقدمة 

محتويات العرضمحتويات العرض

.مفهوم اإلبداع 

.تجربة الشرآة السعودية للكهرباء 

.المستفادة الدروس 
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مقدمةمقدمة

التأسـيس

بموجب ) شرآة مساهمة سعودية(تأسست الشرآة السعودية للكهرباء 

هـ وذلك 1420/  9/  6بتاريخ ) 16/م(المرسوم الملكي الكريم رقم 

بدمج جميع شرآات الكهرباء بالمملكة وآذلك مشاريع الكهرباء التابعة 

للمؤسسة العامة للكهرباء في الشرآة السعودية للكهرباء وبدأت الشرآة 

ف ا ال افق30/12/1420أ ال 5/4/2000ه .م5/4/2000هـ الموافق30/12/1420أعمالها في 

رؤية الشرآة

 المملكة القتصاد التنافسي المرآز وتعزيز المعيشية الحياة مستوى تحسين في المساهمة

.المجاالت جميع في السعودية العربية

رسالة الشرآة

 موثوقية ذات مأمونة آهربائية بخدمات مشترآيها بتزويد للكهرباء السعودية الشرآة تلتزم

.المتاحة للموارد األمثل واالستخدام بموظفيها واالهتمام مساهميها تطلعات وتحقيق عالية
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نطاق أعمالنانطاق أعمالنا

ز ال ل ال

موقع الشرآة على اإلنترنتموقع الشرآة على اإلنترنت

من المعلوماتلمزيد 

زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت برجاء 

se.com.sa
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مفهوم اإلبداعمفهوم اإلبداع

تعريف االبداعتعريف االبداع

من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى مزيج 

.بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتائج أصلية ومفيدة للفرد أو الشرآة أو المجتمع أو العامل
::gowangowan) ) جوانجوان((العالم العالم 

بالمشكالت والبحث عن حلول،  والتنبوءوعي بمواطن الضعف وعدم االنسجام والنقص بالمعلومات عملية 

وإضافة فرضيات واختبارها، وصياغتها وتعديلها باستخدام المعطيات الجديدة للوصول إلى نتائج جيدة لتقدم 

.لآلخرين
torancetorance  تورانستورانسالعالم العالم 

:  :  تعريف شامل للدآتور على الحمادي أورده ضمن آتابه األول من سلسلة اإلبداع وهو تعريف شامل للدآتور على الحمادي أورده ضمن آتابه األول من سلسلة اإلبداع وهو وهناك وهناك 

هو مزيج من الخيال العلمي المرن، لتطوير فكرة قديمة، أو إليجاد فكرة جديدة، مهما آانت الفكرة صغيرة، "

"  ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف، يمكن تطبيقه واستعماله
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....قالوا عن االبداع قالوا عن االبداع 

ك ا فا إ ة ف آ فة ا أأأأ!اإل أينشتاينأينشتاينألبرتألبرت–!سر اإلبداع هو معرفة آيفية إخفاء مصادرك••

جوبزجوبزستيف ستيف –ليس سوى القدرة على ربط األشياء اإلبداع •

من اإلبداع، لكن يمكنك إنشاء طريق يشجع ُحّقن يمكنك إعطاء شخص ما ال •

المؤلف البريطاني آين روبنسونالمؤلف البريطاني آين روبنسون–الناس على إخراج أفضل ما عندهم 

الندالندالعالم أدوين العالم أدوين –اإلبداع هو االنقطاع المفاجئ عن الغباء •

فيرسفيرس  دوناتيالدوناتيالمصممة األزياء اإليطالية مصممة األزياء اإليطالية –اإلبداع يأتي من صراع األفكار ••

:   اإلبداع 

أأ

االختراعاالختراع. . االبتكار االبتكار .. .. اإلبداع اإلبداع 

قبليسبقك إليه أحد منلمأن تتوصل إلى عمل شيءهو 

:  االبتكار 

التطبيق العملي لألفكار اإلبداعية، فاإلبداع يمثل الجانب الفكري أما هو 

التطبيقياالبتكار فيمثل الجانب 

:  االختراع  ع

عملية تجسيد للفكرة اإلبداعية بعد المرور بالتجارب التطبيقية هو 

االبتكارية الالزمة إلنجاحها وإخراجها إلى الواقع ليتسنى استخدامها 

بنجاحفعليًا 
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المبدع ؟المبدع ؟من هو من هو 

مبدعًا بعض الناس أن اإلنسان المبدع ولد هكذا يظن •

.صحيح مفهوم غير وهو 

!شخص يستطيع أن يبدع ويبتكر إال من يأبىآل •

برنامج إبداعبرنامج إبداع
في في 

الشرآة السعودية للكهرباءالشرآة السعودية للكهرباء

برنامج إبداعبرنامج إبداع
في في 

الشرآة السعودية للكهرباءالشرآة السعودية للكهرباء
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رسالة إدارة التغيير والتحسين المستمررسالة إدارة التغيير والتحسين المستمر

 العمليات تحسين في بالمشارآة المستمر والتحسين التغيير إدارة تلتزم

 وتطبيق الشاملة الجودة ثقافة نشر خالل من للشرآة العام األداء وتطوير

  للموظفين واإلبداع التميز لبيئة والتمكين المستمر والتحسين التغيير آليات

) والخارجيين الداخليين ( العمالء رضا لتحقيق

البرامج التي تشرف عليها إدارة التغيير والتحسين المستمرالبرامج التي تشرف عليها إدارة التغيير والتحسين المستمر
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برنامج إبداع الموظفينبرنامج إبداع الموظفين

 الموظفين تحفيز أجل من للكهرباء السعودية الشرآة تتبناها التي البرامج أحد هو

 والمقترحات األفكار طرح خالل من الشرآة أعمال وتحسين تطوير في بالمشارآة

 الموظفينتميز خالل من منسوبيهابيناإليجابيالتنافسمنبيئةخلقوآذلك النيرة

 ذلك على ومكافئتهم وتشجيعهم األداء في

تشجيع التفكير اإلبداعي وطرح األفكار النّيرة وإزآاء روح العمل الجماعي 

األغراض األساسية للبرنامجاألغراض األساسية للبرنامج

تحفيز وتمكين الموظفين من طرح أفكار ومقترحات تؤدي إلى تحسين اإلنتاجية  

والتقليل من التكلفة واالرتقاء بفاعلية األداء والسالمة وخدمة العمالء 

إيجاد بيئة صحية للتحسين المستمر

للشرآة واالنتماء الوالء تعزيز الوالء واالنتماء للشرآة تعزيز

تحسين مؤشرات االداء العام للشرآة من خالل توظيف إبداعات الموظفين  

التعريف والتقدير للمبدعين والمتميزين ومكافأتهم على ذلك  
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االقتراحاتاالقتراحاتالموظفون الذين يحق لهم تقديم الموظفون الذين يحق لهم تقديم 

الموظفين الذين يشغلون وظائف أدنى من مستوى مدير إدارة جميع 

.يمكنهم تقديم مقترحات) أي مدراء الدوائر فما دون(

إن أفضل مجال ينبغي على الموظفين التفكير في تحسينه هو  

17

المجال الذي يعملون فيه ، مع ذلك يمكن تقديم مقترحات تتعلق 

.بمناطق أو مجاالت أخرى في الشرآة

ظ ال ا ل ة ا ال ا ل ال ل ل

الموظفينالموظفينبرنامج إبداع برنامج إبداع دليل دليل 

دليل التعليمات العامة يقدم معلومات عن النظم

واإلجراءات المتعلقة ببرنامج تميز وإبداع الموظفين ، 

آما يوفر الدليل خلفية عن البرنامج التخاذها آمرجع ، 

ويحوي وصفًا للخطوات التفصيلية للبرنامج والنماذج 

.المستخدمة وآيفية معالجتها
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D F DD F D

نوع االقتراح وحاالتهنوع االقتراح وحاالته

الدراسة الدراسةتحت تحت

حالة االقتراح

االقتراحاالقتراح

التطبيقخاخاداخلداخل جهة

را را ا  ا

قابل للتطبيققابل للتطبيق

غير قابل للتطبيقغير قابل للتطبيق

قيد التنفيذقيد التنفيذ

مطبقمطبق
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جهة التطبيقخارجيخارجيداخليداخلي

نوع االقتراحفوائد غير ماليةفوائد غير ماليةفوائد ماليةفوائد مالية

يحددها الرئيس المباشر

أو مدير اإلدارة المعنية 

لالقتراح الخارجي
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التكريمالتكريم

االقتراحبعد تطبيق / التكريم المادي •

بعد تطبيق االقتراح/ التكريم المعنوي•

نظام تكريم المقترحين ألفضل عشرة اقتراحات •

في الشرآة    

21

ممثلو برنامج تميز وإبداع الموظفين 

النجاحالنجاحشرآاء شرآاء 

تحدد آل إدارة ممثًال لها يقوم بدور المتابع لسير برنامج تميز  

وإبداع الموظفين ويكون حلقة الوصل مع دائرة التحسين المستمر 

.الدليلفي منطقة األعمال حسب ما هو مذآور في هذا 

نحن في إدارة التغيير والتحسين المستمر نعتبر هؤالء الزمالء 

22

.شرآاء لنجاحنا في عمل البرنامج شرآاء لنجاحنا في عمل البرنامج 
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ا اا ةا ا ةإ ا إ ا اا ةا ا ةإ ا إ إحصائيةإحصائيةبياناتبيانات
عن البرنامجعن البرنامج

إحصائيةإحصائيةبياناتبيانات
عن البرنامجعن البرنامج

احصائيات البرنامج فياحصائيات البرنامج في
))م م 20132013عام عام ( ( 

الشرآة السعودية للكهرباء 

برنامج إبداع

عدد 
االقتراحات

اقتراحات  
مقبولة

اقتراحات  
تحت الدراسة

اقتراحات غير 
مقبولة

اقتراحات  
مطبقة

279311711405217369م 2013خالل عام 

24
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نخبةإليهوتدعوللجودةملتقىسنويا الشرآة تنظم    

ملتقيات الجودة الشاملةملتقيات الجودة الشاملة

وجوىويرم يو بإ

 واألآاديميين الخبراء من المجال بهذا المهتمين من

 والمؤسسات والشرآات الحكومية الجهات مختلف من

. المملكة وخارج داخل من الخاصة

  فبراير منتصف في أقيمت عشر السادسة النسخة -

. جدة بمدينة م2014

معرض واحة اإلبداعمعرض واحة اإلبداع

 للمبدعين معرضا الملتقى بمصاحبة الشرآة تنظم

 ألهم منصة 28  العام هذا المعرض تضمن حيث

 مناطق مختلف من اإلبداعية األفكار وأبرز

 المملكة
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 الثالث المرآز للكهرباء السعودية الشرآة حققت

االبتكارلشرآةالسنويالمسحنتائجضمن

....االنجازات االنجازات 

ررويح ج ن ب

) انوفيبيا ( العربية

 اآللي النظام م 2013 يناير 1 في الشرآة أطلقت

 وهو ، للشرآة الداخلية الشبكة على إبداع لبرنامج

 إلرسال مباشرة قناة يوفر الكتروني نظام

 ثم ومن بشأنها القرارات واتخاذ االقتراحات

 من عدد منه ويستفيد النظام يستخدم ، تقييمها

 برنامج في هامة أدوار لهم ممن المستخدمين

. إبداع

نتائج المسح السنوي لشرآة االبتكار العربيةنتائج المسح السنوي لشرآة االبتكار العربية
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.إلتزام ودعم وآسب رعاية اإلدارة العليا

الوسطى اإلدارة مشارآة ضرورة

الدروس المستفادةالدروس المستفادة

ى و ارة ا ر اإل .رورة 

.ضرورة التنسيق الفعال بين اإلدارات 

.بشكل مستمر والتقدير للمشارآين تعزيز التحفيز 

االستمرار وتكثيف التوعية واإلرشاد بمفاهيم وأهمية برامج االقتراحات وأثر اإلبداع على الفرد والشرآة 

المشارآةضرورة في العاملين لدى الرغبة .توفر الرغبة لدى العاملين في المشارآةضرورة توفر

.يقتل االبداع ، الروتين واالبداع نقيضان في الحياة وقد ال يلتقيان معًا الروتين 

::أنصحكم بقراءة آتابين أنصحكم بقراءة آتابين 

على الحمادي على الحمادي للدآتورللدآتورسلسلة اإلبداعسلسلة اإلبداع يعع يى ى

مايرماير، ديفيد ، ديفيد   اليكراليكرجيفري جيفري ––تويوتا اإلبداع تويوتا اإلبداع 
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::للتواصل للتواصل 
أشرف سليمان باعلويأشرف سليمان باعلوي

ت ال ن الت ة دائ تد ال ن الت ة دائ ةد ةالغ الغ الغربيةالغربية––مدير دائرة التحسين المستمرمدير دائرة التحسين المستمر
01265374750126537475: : ت ت 

CHMIWDV@se.com.saCHMIWDV@se.com.sa: : بريد إلكتروني بريد إلكتروني 


