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  وزارة الصناعة والتجارة
  مديرية التنمية الصناعية

  قسم التفتيش والبرامج الدولية
  استبيان تحديد االحتياجات الخاصة بالقطاع الصناعي

  
   )٢٠١٠(    /    /     تاريخ           (      )   االستبيان رقم   

  ................ ................ ................ .............: ................. ................ ................ ....اسم الشرآة
  

  ................ ................ ................الهاتف: ................ ................ ................ ................العنوان
  

  ................ ................ ................الفاآس ...........      ................ ................ .....البريد االلكتروني
  

  ...................... ................ ................ ................ ................ ............الموقع االلكتروني للشرآة 
  

  .................................................الموقع..................... .................................. المال المسجلرأس
  
: مجال عمل  الشرآة -

........................................................................................................................................ 
  

 .:.......................................................................................................الصفة  الرسمية للشرآة -
 

  ................ ...............................الموقع الوظيفي................ ................ .............. الشخص المعني 
  

  
=============================================================  

  :عدد العمالة -
 (  )٢٥٠(  )      ٢٤٩-٥٠(  )   ٤٩-١٠(  )    ٩-٥(  )     ٥-١<   

  
  (       )عدد العمال الفنيين           (      )     اإلداريينعدد  -
  

=============================================================  
  :رآة منتجات الشأهم* 
  

نسبة البيع المحلي في   المنتج
  %السوق المحلي

   التصديرأسواق  %نسبة التصدير 

        
        
        
        

=============================================================  
 :هل سبق وان حصلت على احدى خدمات برامج الدعم التالية •
  

     برنامج نافس(   )        نتاجيةبرامج تعزيز اال(   )    JUMPبرنامج (    )    
  برنامج دآتور لكل مصنع(   )       برنامج سابق (    )   برنامج تطوير )    (   
  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا                           / صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة  )  (   
   التعليم العالي والبحث العلميوزارة/ صندوق دعم البحث العلمي )    ( 
  غيرها                                                       (    )  برنامج الترابطات الوطني(    )  

  



 ٢

  
  

والمطلوب توفيره للقطاع الصناعي لمساعدتة على زيادة تنافسيته نرجو تعبئة المجال المقترح  (الدعم المطلوب  •
 :)وتطويره

 : دعم مالي   ) أ(
  . ومعداتأجهزةشراء (    )   
 .نفقات النشر في الكتب والمجالت العلمية(    )   
 .مؤتمرات علمية متخصصة المشارآة في أوانتقال وسفر لتنفيذ البحث (    )   

  
   :دعم فني) ب(

 .عداد الخطط االستراتيجية للمؤسسة وخطط السوق توفير التدريب الالزم ال(    )   
 توفير التدريب واالستشارات المتعلقة بدراسات السوق (    )   
 توفير التدريب واالستشارات المتعلقة بتطوير المنتجات والخدمات(    )   
 .توفير التدريب واالستشارات المتعلقة باالمور الجمرآية(    )   
 .توفير التدريب المتعلق باالمور الفنية والمواصفات الفنية للمنتجات (    )   
 توفير االستشارات الالزمة للحصول على الشهادات العالمية(    )   
 .الحسابية للكلفتوفير التدريب الالزم للتحليل المالي للعمليات (    )   
 .توفير التدريب الالزم لتطوير الموارد البشرية(    )   
 . بالترويج ةالمتعلقواالستشارات توفير التدريب (    )   
 .رآة في المعارض المتخصصةالمشا(    )   
 .األعمال وإدارةتخطيط (    )   
 .دراسات الجدوى االقتصادية(    )   
 .رفع جودة المنتجات الصناعية(    )   
 . الصناعياإلنتاجزيادة آفاءة عملية (    )   
 .تطوير التكنولوجيا المحلية(    )   
  .حل بعض المشاآل التقنية(    )   

 ..................................................................................................................رهاغي  )  ( 
  ...........................................................................................................................  

  
=============================================================  

  
في حال استفدت من احدى برامج الدعم المحلية او االجنبية ،ما هي اهم مقترحاتك لتفعيل االستفادة  •

  من برامج الدعم؟
.. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

 ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............

 ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
.... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

 ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
..... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........  

============================================================ .  
  
  

اشهد أنا الموقع أدناه بان جميع البيانات المذآورة أعاله والمعبئة من قبلي في هذا الطلب صحيحة وأتحمل 
  .ية عن دقة وصحة هذه البياناتآامل المسؤول

   
  :                                   التوقيع:                                                     اسم المدير العام

  : التاريخ
 


