
 
 

  أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا
  

  برنامج قیاس االبتكار الوطني
  ) CIS 2006استبانھ(

 
 واالبتكار في التسویق واالبتكار واإلجراءات جمع معلومات عن االبتكار في المنتجات إلىالدراسة تھدف ھذه 

 طرأت التحسینات التي أویدة  حیث تغطي معظم المسائل الجد،التنظیمي في المؤسسات والشركات الفلسطینیة
إلى  إضافة ، الخاصة بالصناعة والنقل والتوزیعواإلجراءات التحسینات في العملیات أو الخدمات أولع سعلى ال

  . التنظیمیة والتسویقیة داخل المؤسسةاألمور فھي تشمل االبتكار في ھذا
 ، االبتكار في مؤسساتنا الفلسطینیةةأنشط تستخدم لقیاس أن یمكن ناالستبیاالمعلومات التي تجمع في ھذا 

  .ھ االستبانه الواردة في ھذاألسئلة على جمیع اإلجابة منكم التعاون في ا نرجوفإنناولھذا 
  

  :لالستفسار عن أي من البیانات في ھذه االستبانة، الرجاء االتصال على
  

   :  االسم
  :  الوظیفة
  :  المؤسسة
  :  تلفون
  :  فاكس

  :  كترونيلالبرید اال
  
  
  
 
  
  
  
  
  



  :معلومات عامة عن المؤسسة: القسم األول
  

  ____________________________________________________________:  اسم المؤسسة
  

  ____________________________________________________________:  :العنوان البریدي
  

  ____________________________________________________________:  النشاط الرئیسي للمؤسسة
  

  
 إطار في  من الشركات المحددة قانونیًاأكثر أوین تالمجموعة تتكون من اثن(ھل تعتبر شركتك جزء من مجموعة شركات  1-1

 كما ھو الحال على الصعیدین الوطني األسواق تستخدم مختلف أن، الشركات في المجموعة یمكن الملكیة المشتركة
 .)یعتبر المكتب الرئیسي جزء من مؤسسة المجموعة، وواإلقلیمي

 
  _______________________في أي بلد من البلدان یقع المكتب الرئیسي للمجموعة       o  نعم

    o  ال
  

        
 فقط في الشركة التي األسئلة على جمیع اإلجابة الملكیة المشتركة، الرجاء إطار كانت شركتك ضمن مجموعة شركات في إذا
   األخرى ما یتعلق بالشركات إجاباتكثلھا ضمن المجموعة وال تتضمن تم
  
  : الخدمات وتحدیدا خالل العامین الماضیینأو الجغرافیة تقوم شركتك ببیع السلع المنتجة األسواقفي أي   1-2
  

   الo   نعمo  )داخل حدود المحافظة التي تتبع لھا (محلیًا
   الo   نعمo  )في المناطق الفلسطینیة (وطنیًا

   الo   نعمo  دول عربیة  
   الo   نعمo  دول أوروبیة
   الo   نعمo  دول أخرى

  
  

  )السلع والخدمات(االبتكار في المنتج : القسم الثاني
  

 یحصل ھناك تحسین كبیر على المنتج والخدمات ویكون أن أو خدمات جدیدة أوعبر عنھ في تقدیم منتج جدید االبتكار في المنتج ُی
 التحسین الكبیر تم أو یكون ھذا التجدید أنیر وملموس على المؤسسة والسوق مع مالحظة انھ لیس من المھم  كبتأثیرلھا 

  أخرى من خالل مؤسسات أوتطویره في نفس المؤسسة 
  
   بإدخال خالل الثالث سنوات الماضیة ھل قامت مؤسستكم 2-1
      

   الo   نعمo  سلعة جدیدة أو سلعة محسنة بشكل كبیر
   الo   نعمo  محسنة بشكل كبیرأو یدة خدمات جد

  
  1-3 سؤال إلى بال فالرجاء الذھاب أعاله على الخیارین اإلجابة كانت إذا: مالحظة

  
  
   دقة  األكثر من قام بتطویر ابتكار المنتج، الرجاء اختیار الجواب 2-2
    

  o  شركتك أو مجموعة الشركات التي تنضوي تحتھا شركتك
  o  ات أو شركات أخرىشركتك بالتعاون مع مؤسس
  o  شركات أو مؤسسات أخرى

  
  



   الخدمات المبتكرة خالل السنوات الثالث الماضیة أو كان أي من السلع إذا 2-3
  

شركتك قدمت سلعة أو خدمة جدیدة أو محسنة بشكل كبیر للسوق قبل أن یتمكن المنافسین   جدیدة للسوق الخاص لمنتجك
  لمنتجمن الشركات األخرى تقدیم مثل ھذا ا

o  
  

 ھذه الخدمة أو للسوق وكانت محسنة بشكل كبیر شركتك قدمت سلعة أو خدمة جدیدة أو  فقط جدیدة لشركتك
   المنافسةخالل الشركاتالسلعة متواجدة في السوق من 

o  
  

  
  

  : النسبة المئویة للعائد المادي خالل العام السابقإعطاء الرجاء أعالهباستخدام المعلومات 
  

    %        ات المبتكرة التي تم تقدیمھا خالل األعوام الثالث وكانت جدیدة على السوقللسلع والخدم
  

  للسلع والخدمات المبتكرة التي تم تقدیمھا خالل األعوام الثالث وكانت جدیدة لشركتك
  

      %    
  

شمل بیع منتجات للسلع والخدمات والتي لم تتغیر أو أنھا تغیرت بشكل طفیف خالل األعوام الثالث الماضیة وھذا ی
  أو خدمات تم شرائھا من شركات أخرى

  
      %    

  
  العائد الكلي

  
      %    

  
  
  

  اإلجرائیة األموراالبتكار في : القسم الثالث
  

  وطریقة التوزیع وتلك التي تدعم المنتج والخدمات،اإلنتاج في  جدید كلیًاأو محسنة بشكل كبیر إجراءاتوھو یشمل تنفیذ 
  
  لثالث الماضیة ھل قامت شركتك بعرض خالل السنوات ا3-1
  

  ال o  نعم o  أسالیب جدیدة أو محسنة للتصنیع واإلنتاج للسلع والخدمات
  ال o  نعم o  أسالیب جدیدة أو محسنة في طرق التوزیع للسلع والخدمات

  ال o  نعم o  بةأسالیب جدیدة أو محسنة تدعم النشاطات اإلجرائیة مثل نظم الصیانة،عملیات الشراء، العملیات المحوس
  

  . القسم الرابعإلى بال فالرجاء الذھاب أعاله لجمیع الخیارات اإلجابة إذا كانت: مالحظة
  
  
      الجواب األكثر دقة اختیار الرجاءاإلجرائیة، قام بتطویر االبتكار في األمور  من3-2
   

  o  شركتك أو مجموعة الشركات التي تنضوي تحتھا شركتك
  o  سسات أو شركات أخرىشركتك بالتعاون مع مؤ

  o  شركات أو مؤسسات أخرى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التي تم التخلي عنھا  الجاریة أوأنشطة االبتكار: القسم الرابع
  

حیث تشمل أنشطة االبتكار شراء اآلالت، المعدات، البرمجیات، تراخیص العمل، العمل الھندسي والتطویري، التدریب، التسویق، 
  .دف لتطویر أو تنفیذ ابتكار في المنتج أو األمور اإلجرائیةوالذي یھوالبحث والتطویر 

  
و أ، ماضیةالخالل الثالث سنوات  إتمامھا لم یتملتي وا ھل قامت شركتك بأي نشاط ابتكاري لتطویر منتج أو أمور إجرائیة 4-1

  .لم یتبلور حتى أالنتقوم شركتك بأي نشاط ابتكاري حالیا ولكن 
   

  o  نعم
  o  ال

  
أي إذا كانت إجابتك (ماضیة ال خالل السنوات ثالث في إجراءات اإلنتاجذا كانت شركتك ال یوجد فیھا ابتكار في المنتج أو إ: مالحظة

     2-8فالرجاء الذھاب إلى السؤال )  بال1-4، 1-3، 1-2في األسئلة 
  
  

   االبتكار والنفقاتأنشطة: القسم الخامس
  
  .الثالث الماضیة السنوات خاللیة التالیة ھل انخرطت شركتك في النشاطات االبتكار 5-1

بحیث تشمل العمل اإلبداعي داخل شركتكم لزیادة المعرفة واستخدامھا الستنباط أسالیب 
  .جدیدة أو محسنة بشكل كبیر للمنتج أو العملیات اإلجرائیة

oنعم   
  
  

o ال  
  

البحث والتطویر داخل 
  إطار المؤسسة

  
كم بإنجاز عمل بحثي وتطویري خالل الثالث سنوات  ھل قامت شركتنعمإذا كان الجواب   

  الماضیة
oنعم   

  
o ال  

  
البحث والتطویر خارج 

  إطار المؤسسة
أو شركة من ضمن إطار (نفس النشاطات أعاله،  ولكن قامت بھا شركات أخرى 

أو من قبل مؤسسة بحثیة من القطاع العام أو ) المجموعة التي تنضوي تحتھا شركتك
  ا من قبل شركتكالخاص وتم شرائھ

oنعم   
  

o ال  
  

شراء اآلالت، المعدات، 
  البرمجیات

شراء اآلالت، المعدات المتقدمة، البرمجیات والحواسیب إلنتاج سلع أو عملیات إجرائیة 
  جدیدة أو محسنة

oنعم   
  

o ال  
  

اكتساب المعرفة  من 
  الخارج

ر من المعرفة  ترخیص براءات اختراع مسجلة أو غیر مسجلة أو أي نوع أخأوكشراء 
  من شركة أو مؤسسة أخرى

oنعم   
  

o ال  
  

تدریب الموظفین والعاملین سواء داخل أو خارج المؤسسة وتحدیدا لتطویر أو إدخال   التدریب
  أسالیب جدیدة أو محسنة بشكل كبیر للمنتج أو العملیات اإلجرائیة

oنعم   
  

o ال  
  

إدخال االبتكار في 
  التسویق

سلع والخدمات الجدیدة أو المحسنة بشكل كبیر بما في ذلك وتشمل نشاطات تسویقیة لل
  البحث التسویقي وإطالق اإلعالنات

oنعم   
  

o ال  
  

من حیث اإلجراءات والتحضیرات التقنیة لتنفیذ أو تحسین أسالیب جدیدة أو محسنة   تحضیرات أخرى
  للمنتجات والعملیات والتي لم یعمل بھا من قبل اآلخرین

oنعم   
  

o ال  
  

        
وتشمل الموظفین والتكالیف  (2007الرجاء تقدیر مقدار النفقات لكل من النشاطات االبتكاریة األربعة التالیة للسنة الماضیة  5-2

  :الر األمریكيو التقدیر بالد)ذات الصلة
  

    تتضمن رأسمال النفقات للمباني والمعدات المخصصة للبحث والتطویر(البحث والتطویر داخل إطار المؤسسة 
  

  
  البحث والتطویر خارج إطار المؤسسة

    

  
  شراء اآلالت، المعدات، البرمجیات

    

  
  اكتساب المعرفة الخارجیة

    

  
  المجموع الكلي

    



  
  
    یات التالیةمستومن أي من الخالل الثالث سنوات الماضیة، ھل تلقت شركتك دعما مالیا ألنشطة االبتكار  5-3
  

  محلیا
  اقلیمیا

oنعم   
o نعم    

o ال  
oال   

  ال o   نعمo  )الوزارات(المؤسسات الحكومة 
  ال o   نعمo  ،االتحاد األوروبي

لالتحاد األوروبي ) FP6( البرنامج السادس -إذا كان الجواب نعم، ھل شاركت شركتك في إطار الدعم الخاص
  للبحث والتطویر التقني

  بلدان اخرى

oنعم   
  
oنعم   

o ال  
  
oال   

  
  

  التعاون في أنشطة االبتكارمصادر المعلومات و: سادسا
  
مصادر (  فیما یتعلق باالبتكار لمصادر المعلومات التالیةالماضیةالثالث خالل السنوات  أولیتموھا التي األھمیةما مدى  6-1

   ) قائمةابتكاریھ التي تقدم معلومات لمشروع ابتكاري جدید أو تساھم في إنجاز مشاریع اتالمعلوم
  

  میةاألھدرجة   مصدر المعلومة
  

  داخلي
  

  ضمن شركتك أو مجموعة الشركات
  
oعالیة   

  
oمتوسطة   

  
oمنخفضة   

  
oلم تستخدم   

الموردون للمعدات والمواد   مصادر السوق
المنافسین أو  الزبائن والعمالء،والبرمجیات

  شركات أخرى تعمل في نفس القطاع لشركتك
الخبراء االستشاریون، المختبرات التجاریة، 

  طویرمراكز البحث والت

  
oعالیة   

  
oمتوسطة   

  
oمنخفضة   

  
oلم تستخدم   

  

مصادر 
  مؤسساتیة

الحكومة  الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي
  ومراكز األبحاث

  
oعالیة   

  
oمتوسطة   

  
oمنخفضة   

  
oلم تستخدم   

المؤتمرات، المعارض التجاریة،   مصادر أخرى
والمنشورات  المجالت العلمیة،المعارض

  لجمعیات واتحاد الصناعاتا،التجاریة والتقنیة

  
oعالیة   

  
oمتوسطة   

  
oمنخفضة   

  
oلم تستخدم   

  
  
  
   أالبتكاریھات األخرى في نشاطاتكم خالل السنوات الثالث الماضیة، ھل تعاونت شركتكم مع الشرك 6-2

  o   نعم
  1-7 الرجاء الذھاب للسؤال   o  ال

 
 ھم تواجدومكان الشركاء المتعاونون  نوعتبیانالرجاء  6-3

  
  شركاء المتعاونوننوع ال

        
  

شركات أخرى من ضمن مجموعة الشركات التي تنضوي 
  تحتھا شركتكم

oبلدكم   o األوروبي االتحاد  oالوالیات المتحدة   o أخرىبلدان   

   أخرىبلدان o   الوالیات المتحدةo  األوروبي االتحاد o   بلدكمo  الموردین للمعدات والمواد والمكونات والبرامج
   أخرىبلدان o   الوالیات المتحدةo  األوروبي االتحاد o   بلدكمo  مالءالزبائن والع

المنافسین أو شركات أخرى تعمل في نفس القطاع الذي 
  تعملون فیھ

oبلدكم   o األوروبي االتحاد  oالوالیات المتحدة   o أخرىبلدان   

الخبراء االستشاریون، المختبرات التجاریة، مراكز البحث 
  والتطویر

oبلدكم   o  األوروبياالتحاد  oالوالیات المتحدة   o أخرىبلدان   

   أخرىبلدان o   الوالیات المتحدةo  األوروبي االتحاد o   بلدكمo  الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي
   أخرىبلدان o   الوالیات المتحدةo  األوروبي االتحاد o   بلدكمo  الحكومة ومراكز األبحاث



  
  

 .ھعالیة لنشاطات شركتكم االبتكاری وجدتھ األكثر قیمة وفأي نوع من الشركاء المتعاونین 6-4
  

oبلدكم   o األوروبي االتحاد  oالوالیات المتحدة   o أخرىبلدان   
  
  
  

   االبتكار خالل الثالث سنوات الماضیةأثر: القسم السابع
  
خالل الثالث ) سلع أو خدمات( إلجرائیةا األموروفي  ما مدى أھمیة كال من التأثیرات التالیة على إدخال االبتكار في المنتج 7-1

  سنوات الماضیة
   المالحظالتأثیردرجة     

   ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  زیادة السلع والخدمات
 أسواق جدیدة أو زیادة الحصة في إلىالدخول 
  السوق

oعالیة   oمتوسطة   oمنخفضة   oال عالقة   
  التأثیر على المنتج

   ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  وعیة السلع والخدماتحسنت ن
   ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تحسین اإلنتاج أو الخدمات

   ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  زیادة قدرة اإلنتاج أو تقدیم الخدمات
   ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo  الیة عo  خفضت تكالیف األیدي العاملة

التأثیر على األمور 
  اإلجرائیة

   ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  خفضت المواد والطاقة لكل وحدة إنتاج
خفضت األثر البیئي وحسنت السالمة والصحة   تأثیرات أخرى

  العامة
oعالیة   oمتوسطة   oمنخفضة   oال عالقة   

   ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تطابقت مع المتطلبات التشریعیة والمعاییر  
  
  
    

  العوامل التي تعیق أنشطة االبتكار:  ثامنا
  
   أالبتكاریھمن نشاطاتك أو مشاریعك  أي  إذا كانسنوات الماضیة،ال خالل الثالث 8-1
  

   الo   نعمo  تم التخلي عنھا في مرحلة التأسیس
   الo   نعمo  تم التخلي عنھا بدء النشاط أو المشروع

   الo   نعمo  كل كبیر بشتأخرت
  
  ومشاریعكم االبتكاریةأنشطتكم إعاقة العوامل التالیة في  من األھمیة أثرت أي مدىإلى خالل السنوات الثالث الماضیة، 8-2
    باالبتكاربعدم المبادرة اتخاذ القرارأعاقت و

  األھمیةدرجة   
  العامل لم یجرب o   منخفضةo  وسطة متo   عالیةo  قلة الدعم لشركتك أو مجموعة الشركات  عوامل التكلفة

  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  قلة التمویل من المصادر الخارجیة  
  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تكالیف االبتكار عالیة جدا  

  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  نقص الكوادر المؤھلة  عوامل المعرفة
  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  قلة المعلومات التقنیة  
  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  نقص المعلومات عن السوق  
  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  صعوبة وجود شریك للتعاون في االبتكار  

  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  لقائمةالسوق تسیطر علیة الشركات ا  عوامل السوق
الطلب على السلع والخدمات المبتكرة   

  غیر مؤكد
oعالیة   oمتوسطة   oمنخفضة   o العامل لم یجرب  

  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  لیس ھناك حاجة لالبتكارات  أسباب عدم االبتكار
  العامل لم یجرب o   منخفضةo   متوسطةo  عالیة o  لیس ھناك طلب على االبتكار  



  
  

  حقوق الملكیة الفكریة: القسم التاسع
  

   خالل السنوات الثالث الماضیة، ھل قامت شركتك9-1
      

   الo   نعمo  تقدیم طلب للحصول على براءة اختراع
   الo   نعمo  تسجیل تصامیم صناعیة
   الo   نعمo  تسجیل عالمة تجاریة

   الo   نعمo  لطبع والنشرالمطالبة بحقوق ا
  
  
  

  االبتكار المؤسساتي: القسم العاشر
  

 بما یشمل إدارة المعرفة (تكشرك في األعمال إدارة جدیدة تستخدم ألول مرة فيمؤسساتیة االبتكار المؤسساتي ھو تطبیق طرق 
ركتك، ھذه األمور تكون من خالل  لم تكن معروفة من قبل ش الخارج مؤسسات منمعات عالق بالبدء بأو) االقتصادیة والصناعیة

  .  قرار استراتیجي مأخوذ من قبل إدارة الشركة
  

  خالل السنوات الثالث الماضیة، ھل أدخلت وعرضت شركتك 10-1
  

ممارسات تجاریة جدیدة لإلجراءات أو لتنظیم العمل مثل إدارة التورید، األعمال الھندسیة، اإلنتاج، إدارة 
  .ریبالجودة، نظام للتعلیم والتد

oنعم   oال   

نظم إداریة جدیدة للمعرفة لتحسین استخدام أو تبادل المعلومات والمعرفة والمھارات داخل شركتك أو 
   .خارجھا

oنعم   oال   

أسالیب جدیدة للمؤسسة لتوزیع المسؤولیات واتخاذ القرار مثل استخدام نظام جدید لمسئولیات الموظفین 
  .ل التكاملي لألقسام المختلفةوالعمل الجماعي والالمركزیة والعم

oنعم   oال   

أسالیب جدیدة لتنظیم العالقات الخارجیة مع شركات أخرى أو مؤسسات عامة مثل عقد تحالفات واتفاقیات 
  .وإیجاد شراكات

oنعم   oال   

  
  11 السؤال الذھاب إلىإذا كان الجواب بال لجمیع الخیارات فالرجاء : مالحظة

  
  ار التنظیمي من طور ھذا االبتك10-2

  
  o   شركتكتحتھا تنضويشركتك أو مجموعة الشركات التي 

  o  )تضم الخبراء االستشاریون ( شركتك بالتعاون مع مؤسسات أو شركات أخرى 
  o  )تضم الخبراء االستشاریون ( شركات أو مؤسسات أخرى

  
  

 اثر على البنود الل السنوات الثالث الماضیة االبتكار المؤسساتي على شركتكم خكان إلدخال  أي مدى من األھمیةإلى ،10-3
  التالیة

  
  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تقلیل الوقت للرد على احتیاجات العمیل أو المورد

  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تحسین نوعیة السلع أو الخدمات التي تقدمھا شركتك
  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  خفض تكالیف اإلنتاج

  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تحسین رضا الموظفین وأوضاعھم المادیة 
  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تحسین االتصاالت وتبادل المعلومات

  
  
  



  
  

  االبتكار في التسویق: الحادي عشرالقسم 
  

جدیدة للتسویق تختلف عما ھو موجود، وتتطلب تغیر ملحوظ في تصمیم االبتكار في التسویق ھو تنفیذ مفھوم أو استراتیجیة 
  ) التسویق التغییرات الروتینیة في أسالیب أوستبعد التنزیالت الموسمیة ت. (أو في ترویج المنتجات واألسعار التغلیف، أوالمنتج 

  
  لیةخالل السنوات الثالث الماضیة، ھل أدخلت شركتك االبتكارات التسویقیة التا 11-1

  
   الo   نعمo  تغییرات كبیرة على تصمیم المنتج أو التغلیف للسلع أو تغییرات جذریة على الخدمات المقدمة

  
   الo   نعمo  تقنیات جدیدة أو وسائل إعالمیة لترویج المنتجات

  
أسالیب جدیدة إلیجاد وكالء توزیع للمنتج أو الخدمات وأسالیب جدیدة لقنوات البیع مثل االستخدام 

  ل مرة لحق االمتیاز وتوزیع الرخص والبیع المباشر وإدخال مفاھیم جدیدة لعرض المنتجاتألو
oنعم   oال   

   الo   نعمo  أسالیب جدیدة لتسعیر السلع أو الخدمات مثل تغییر األسعار عند الطلب ونظام الخصم
  

  12 السؤال الذھاب إلىإذا كان الجواب بال لجمیع الخیارات فالرجاء :مالحظة
  

   من طور ھذا االبتكار التنظیمي10-2
  

  o   شركتكتحتھا تنضويشركتك أو مجموعة الشركات التي 
  o  )تضم الخبراء االستشاریون( شركتك بالتعاون مع مؤسسات أو شركات أخرى  

  o  )تضم الخبراء االستشاریون( شركات أو مؤسسات أخرى 
  

  إلى أي مدى من األھمیة كان تأثر البنود التالیة  السنوات الثالث الماضیة، بعد إدخال االبتكار التسویقي على شركتكم خالل  ، 10-3
  

  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  زیادة أو المحافظة على حصتھا في السوق
  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  عرض المنتجات على أسواق جدیدة أو زبائن جدد

  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  التجاریةزیادة إبراز المنتجات واألعمال 
  ال عالقةo   منخفضةo   متوسطةo   عالیةo  تحسین القدرة على االستجابة الحتیاجات العمالء

  
  

  معلومات اقتصادیة عن شركتك: الثاني عشرالقسم 
  

تشمل جمیع الضرائب  ( 2009 والعام 2007 للعام  ما اإلجمالي الكلي لحركة المبیعات من سلع وخدمات في السوق12-1
  )باستثناء ضریبة القیمة المضافة

  
2007  2009  

  
                                        

  
  
  

  2009 والعام 2007  للعام  في شركتكوالعاملون ما عدد الموظفین 12-2
  

2007  2009  
  

                            
  



  
  

  دلیل االستبانة: ملحق
  

 الذي االستبانة تتعلق باالبتكار، حیث أن ستبانة واإلجابة علیھا بشكل واضحھذا الملحق یوفر دلیال یمكن من خاللھ فھم أسئلة اال
  .أو تحدیده مستقبالمن خالل أسئلة االستبانة یمكن قیاسھ 

  
  : یكون االبتكار في التالیةأنویمكن 
  إدخال سلعة أو خدمة جدیدة -1
  وتعتبر جدیدة  بتقدیم الخدمةأو باإلنتاج خاصة إجراءات، استخدام اإلجراءاتاالبتكار في  -2
  تعزز تسویق المنتجأن جدیدة یمكن بأسالیباالبتكار في التسویق، وھو ما یتعلق  -3
  االقتصادیة لخدمة الھدف التي تسعى لھ المؤسسةاإلجراءاتسسة أي من ااالبتكار المؤسساتي، وھو یتعلق بم -4

  
   على االبتكارأمثلة

  
  االبتكار في المنتج: أوال

        السلعة
 . المنتجإنتاجد محسنة في استخدام موا •
 والبرامج الحاسوبیة والحواسیب واإلعالن وھذا یشمل النقل واالتصاالت والدعایة اإلنتاج عالیة التقنیة في أدواتاستخدام  •

 .المتقدمة
 .استخدام مواد ثبتت فاعلیتھا ایجابیا للصحة العامة والبیئة بشكل عام •
 .طاقة تجھیزات تقلل بشكل كبیر من استھالك الإنتاج •
 .)… ,ISO, EMS( منتجات حسب المعاییر البیئیة المتعارف علیھا إنتاج أو استخدام •
 . المنتجأو اإلنتاجاستخدام تكنولوجیا التحكم في  •
 .إثباتھافاعلیة تم و مواد طبیة لھا قدرة إنتاج أواستخدام  •
  

  الخدمات
 . الخدمةأوخدمات جدیدة تیسر وتسھل للزبائن الحصول على المنتج  •
 . تسھیل الحصول على الخدمةأوتكنولوجیا االتصاالت في تزوید الخدمة  أوخدام االنترنت است •
 .استخدام وسائل االتصاالت الحدیثة في تقدیم المشورة والمعلومات الخاصة بالخدمة •
 .استخدام نماذج جدیدة التي تتضمن كفالة المنتج وتضمن الخدمة ما بعد البیع •
 .ابل المنتج مثل التقسیط المریح أو أي من ھذه الخدماتاستخدام خدمات جدیدة للدفع مق •
 صفحة على االنترنت خاصة بالخدمات ویمكن للزبائن استخدامھا بدون تكلفة وتقدم المعلومات ووظائف الدعم إنشاء •

 .للمنتجات بشكل حر
 . المنتجأو لتسویق وتحسین الخدمة األغراضاستخدام أي من البطاقات البالستیكیة متعددة  •
 .تخدام بطاقات التعریف للمنتجات وشمولیتھا لكافة المواصفات التي تھم الزبائناس •

  
  اإلجراءاتاالبتكار في : ثانیا

 أو الصناعیة والمجسات ذات الدقة العالیة من اجل الحصول على منتج جید األتمتة تكنولوجیا محسنة تستخدم وإنشاءتثبیت  •
 .خدمة جیدة

 .جاإلنتااستخدام اللیزر في عملیات  •
 . في عملیة التعبئة والتغلیفاألتمتةاستخدام  •
 . الخدماتأواستخدام الحواسیب في تطویر المنتجات  •
 . غیرھاأو الرقمیة في طباعة البیانات التعریفیة األنظمةاستخدام  •
 .اإلنتاجاستخدام المعدات المحوسبة في مراقبة جودة  •
 .استخدام معدات محسنة لفحص المنتجات ومراقبتھا •
 . الحواسیب والماسحات الضوئیة في تسجیل المواد والبضائع وفي التخزیناستخدام •
 .اإلنتاجاستخدام بطاقة الترمیز المتعارف علیھا خالل عملیة  •
 . التجھیزاتإلیصالاستخدام النظام العالمي لتحدید المواقع  •



 وأنظمة المحاسبیة واألنظمة الشراء أنظمة تحسین البرامج المستخدمة والتي تضمن تحسین أواستخدام برامج جدیدة  •
 .الصیانة

 . للمنتجاتاإلرسالتحدیث شبكات حاسوبیھ جدیدة لتطویر عملیة  •
  

  االبتكار في التسویق: ثالثا
استخدام وسائل جدیدة في التسویق والتي تشتمل على تغییر كبیر في تصمیم المنتج في تغلیفھ وفي تسویقھ وتسعیره في  •

 .نفس الوقت
 . الجدیدةواألسعار عن المنتجات لإلعالنرنت استخدام انظمھ االنت •
 . ممیزةأسعار على األسالیب ترویجیة تضمن حصول الزبائن من خالل ھذه أسالیباستخدام  •

  
  االبتكار المؤسساتي: رابعا

 مرة من ألول بالعالقة مع الخارج وھي تستخدم أو داخل العمل بماسسة اإلجراءات ما یعرف أواستخدام طرق تنظیمیة  •
 تكون مفتوحة أن االستخدامات ودروس معرفیة یمكن ألفضل قواعد معلومات جدیدة إنشاءسسة وھذا یشمل ؤ المخالل

 . علیھالإلطالعللزبائن 
 . برامج جدیدة خاصة بتدریب الفنیین والموظفین وتھیئتھم لتحمل المسئولیة داخل المؤسسةإدخال •
 . والتسویقاإلنتاج عملیاتؤسسة في استخدام الالمركزیة في تنفیذ المسئولیات الخاصة بالم •
 . بجدیةاألمور یسببھا المنتج والتعامل مع ھذه أن الحوادث التي من الممكن أو األخطاء عن اإلبالغ ألنظمةاستخدام جدید  •
 . معاییر جدیدة لمراقبة الجودة خارج المؤسسة والخاصة بتعامالت الوكالء والوكالء من الباطنإدخال •
 . المؤسسات البحثیة لخدمة المؤسسة وما تقوم بھأوي مع الجامعات الدخول في تعاون بحث •

  
  


