
(يرجى إرفاق نسخة منه)

 

ذكور ------- وظيفة -------

 من النسبة االجمالية لإلبتكار

كة :         الفاكس*: تليفون الشر

تكار الصناعي  استمارة التقديم لجائزة االب
(Industrial innovation Award - Application Form)

*: رقم الموبايل

*:رقم السجل التجارى

كة كةبيانات الشر بيانات الشخص مسئول التواصل بالشر

:تاري    خ التقديم

:كود التقييم
خاص بالمسابقة

………………………………………………………  .

كة . 1 ن بالشر *:عدد العاملي 

كة . 5 كيف تحفز الشر

ن عىل اإلبتكار؟ *العاملي 

كة عملية اإلبتكار . 6 كيف تدعم الشر

؟ الداخىلي

كة . 3 *:(جم)حجم مبيعات الشر

ن عن أنشطة االبتكار . 2 ن المسئولي  ي أو دوام كامل):  -------------------------------عدد العاملي 
(دوام جزئ 

.………………………%:(سواء إنفاق رأس ماىل أو إنفاق جاري)نسبة اإلنفاق عىل االبتكار من إجمالي حجم المبيعات . 4

…………………………………………..

*: االسم  كة * : اسم الشر

*: المسىم الوظيفن *:  العنوان

*:القطاع الصناع التابع له 

وئن يد اإللكبر *: البى

Code: InnoAward-F01 ن2 من 1صفحة  كتك سوف تكون شية ولن يتم الكشف عنها إال لفريق إدارة الجائزة واالستشاريي  .يرجى مالحظة أن المعلومات المقدمة من شر

 بالكامل (*) كل البيانات التر بها عالمة 
ن
يجب ان تستوف

ي ؟. 21
*هل تم تسجيل االبتكار أو توثيقه بشكل قانوئن

.............................أثر االبتكار عىل العمال  من ناحية . 22

 

-------- %       بنسبة  *زيادة الجودة. 13

ي توفب  الطاقة؟. 16
ن
*يساهم اإلبتكار ف

-------- %       بنسبة 

*زيادة الصادرات. 14

-------- % بنسبة 

ي أتيحت بسبب اإلبتكار. 15
إناث-------* :عدد الوظائف التر

*خفض التكاليف. 11

: نسبة المواد الخام المحلية المستخدمة . 20

*زيادة االنتاجية. 12

ي فتح أسواق جديدة ؟. 18
ن
*  ساهم هذا اإلبتكار ف

يتوافق هذا اإلبتكار مع معايب  الجودة الخاصة بالمعايب  البيئية و إستخدام الطاقة؟. 19

-------- %بنسبة 

 المسابقة
ى

بيانات خاصة باالبتكار المقدم ف

*  :إسم االبتكار المنفذ . 7

ات أخرى ؟. 17 تأثب 

*          : طبيعة االبتكار المنفذ . 8

*                :سنة تنفيذ االبتكار . 9   201  -------    بحد أقىص خمس سنوات

تكار  ات التى حققها االب :التأثير

-------- %       بنسبة   االرباح. 10
ن
* زيادة ف

-------- %       بنسبة 

10 - عامل 200منأكثر50-11100-51200-101 1

مليون 100منأكثرمليون 100منأقلالىمليون 20منمليون 20مناقلالىمليون 10من 10منأقلالىمليونمليونمنأقل

اتالمعلومتكنولوجياقطاع

المعدنيةالصناعاتقطاع

الجلودقطاع

ةالكيماويالصناعاتقطاع

التغليفوالطباعةقطاع منتجاتهاوالحبوبقطاعالتعدينوالبترولقطاع

الأثاثوالاخشابصناعةقطاع
البناءموادقطاع

يلالتجمومستحضراتالدوائيةالصناعاتقطاعاليدويةالحرفقطاعةالهندسيالصناعاتقطاع

الغذائيةالصناعاتقطاع

النسيجوالغزلقطاع

الجاهزةالملابسقطاع

الابتكارعلىيساعدنظاماومناختوفيرتدريباتتكريمشهاداتترقياتعينيةجوائزماليةحوافز

أخرى

الشركةداخلالبحوثوللتطويرقسموجودركةالشداخللهاالترويجومبتكرةأنظمةإعتمادتكارالابعلىتساعدتقنياتأوأدواتإستخدام

الشركةلأنظمةالمستمرالتحديثدوليينأومحليينسواءخبراءإستقدام

أخرى

لانعم

أفريقيامصر

لانعم

لانعم

إنتاجيةعمليةمنتج

لانعم

لانعم

لانعم

لانعم

لانعم

آسيا اوروبا

المهنىالرضا الإنتاجية الرواتب السلامة

التحديديرجى،اخري

الامريكتين

لانعم

نعم



:    إذا كانت االجابة أخرى نرجو التوضيح 

 ما ال يزيد عن 
ن
: كلمة50   نرجو التوضيح ف

ح بإيجاز . 23   *:(إلخ........أهمية االبتكار العملية و أهدافه )إشر

 المسابقة
ى

بيانات خاصة باالبتكار المقدم ف

:تاري    خ التقديم
تكار الصناعي  استمارة التقديم لجائزة االب

(Industrial innovation Award - Application Form)كود التقييم:
خاص بالمسابقة

؟(و ماىه ىه تلك الشهادات)هل حصل هذ اإلبتكار عىل أي من شهادات الجودة المحلية أو العالمية . 24

 بالكامل (*) كل البيانات التر بها عالمة 
ن
يجب ان تستوف

Code: InnoAward-F01 ن كتك سوف تكون شية ولن يتم الكشف عنها إال لفريق إدارة الجائزة واالستشاريي  .يرجى مالحظة أن المعلومات المقدمة من شر 2 من 1صفحة 

كة تنفيذ نوع آخر من االبتكار؟ . 26 هل تستهدف الشر

:    إذا كانت االجابة بنعم فهل ىه

*:ما هو نوع الدعم الالزم لنمو عملك؟ . 27

............................................     
األوراق المرفقة الخاصة باالبتكار. 25

ارللابتكتسجيلشهادةصوررسومات

أخرى)الخ..... /فنى /مالىتقرير(التأثيرصحةيثبتما

أخرىخدمةمنتج

 ......أخرىالجودةفىدعمالبشريةالمواردفىدعمإدارىدعمتقنىوفنىدعم

لانعم

شاملإبتكاررقمىإبتكارمبتكرأعمالنموذج

لانعم


