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االبتكار والمواصفات تكامل ام تعارض

16555التعريف بالمواصفة األوربية إلدارة االبتكار 

التوصيات

1
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INNOVATIONاالبتكار 

مجالفيللنمومحفزااالبتكاريعتبر•

واالقتصاداألعمال

شومبيتر

Joseph Schumpeter (1883 – 1950 )

بأنيؤمنونالتنفيذيونالمدراء•

االقتصاديالنموأساسهواالبتكار

الصينفي95%•

الهندفي90%•

الجنوبيةأمريكافي89%•

المتحدةالوالياتفي72%•

BCGاالستشاريةبوسطنمجموعةأجرتهللرأياستطالع

2010سبتمبر-العربيةبيزنسويكبلومبرجمجلة



االبتكار والمواصفات تكامل ام تعارض ؟
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غيردوليقبوللهاعملوثيقةهيالمواصفات

مختلفممثليمنجماعيباتفاقتصدرالزامية

بهامعترفدوليةهيئةاشرافتحتالقطاعات

فيوالمتكررالعاملالستخداموتقدمقانوني،وبدعم

منالممارساتأفضلتحقيقبهدفمحددمجال

النظام

االبتكار والمواصفات تكامل ام تعارض



المواصفات واالبتكار تعارض ام تكامل ؟

:خمسة أشياء يمكن أن تقدمها المواصفات لعملية االبتكار •

.جات التكنولوجيةالمواصفات تدعم جميع مراحل االبتكار لضمان التوافق وقابلية التشغيل البيني للمنت•

رعة وبسهولة تساهم المواصفات في ضمان إدخال المنتجات والتقنيات المبتكرة إلى األسواق العالمية بس•

.وقبول دولي

.وبراءات االختراعتعتبر المواصفات أداة جيدة لخلق تأثير أكبر لنتائج االبحاث العلمية في نشر المعرفة•

تبادل المعارف المواصفات تساعد في بناء الثقة في االبتكارات عند المستخدمين والمستهلكين وتعزيز•

.والتجارة على الصعيد العالمي

.االعتراف الدولي بالمواصفات العالمية•



ISO Standard

TC 279

16555بالمواصفة األوربية إلدارة االبتكار التعريف : ثانيا  



 EUROPEAN COMMITTEE FOR)األوروبية للتوحيد اللجنة CEN / TC 389أعدتها اللجنة الفنية •

STANDARDIZATION  )

إعمل-إفحص-نفذ–خطط PDCAنظام إدارة االبتكار الوارد في هذه الوثيقة يتبع آلية •

.شهادةال تهدف لمنح الوثيقة هذه •

اهتماماً إعداد هذه المواصفات الفنية قد تم إيالء احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجمأثناء •

 ً .خاصا

من العناصر المترابطة أو مجموعة : وهو ( IMS)إدارة االبتكار نظام تمثل المواصفة ما يسمى •

.المتفاعلة في منظمة لوضع سياسات وأهداف االبتكار وكذلك العمليات لتحقيق تلك األهداف

16555بالمواصفة األوربية إلدارة االبتكار التعريف : ثانيا  



:فوائد تطبيق المواصفة•

طريق ألفضل الممارسات في إدارة االبتكارخارطة هي 1.

يب تحديد األدوات واألسالإدارتها وفهم أدق لعملية االبتكار وكيفية 2.

.  االبتكارالمفيدة لدعم 

ارفي مجال االبتكوالثقافة داخل المنظمات تعزيز النمو والنضوج 3.

ق قيمة أداء االبتكار، وخلاالبتكار وتحسين قياس فعالية عملية إدارة 4.

.للمنظمة 

مقبولة عالميا إلدارة االبتكار" لغة مشتركة"5.

16555بالمواصفة األوربية إلدارة االبتكار التعريف : ثانيا  



CEN / TS 16555-1

االبتكارإدارة : 1الجزء -

CEN / TS 16555-2

الذكاء إدارة : 2الجزء -

االستراتيجي

CEN / TS 16555-3

يالتفكير االبتكار: 3الجزء -

CEN / TS 16555-4

إدارة الملكية الفكرية: 4الجزء -

CEN / TS 16555-5

إدارة التعاون: 5الجزء -

CEN / TS 16555-6

إدارة اإلبداع: 6الجزء -

CEN / TS 16555-7

تقييم إدارة االبتكار: 7الجزء -
CEN / TS 16555



جوانب السوق، التقنية، السياسية،•

االقتصادية واالجتماعية

علقالقدرات الحالية والمستقبلية الخاصة فيما يت•

إدارة االبتكار •

احتياجات وتوقعات األطراف المعنية•

ار تطوير رؤية واستراتيجية االبتك5.1•

التزام القيادة واإلدارة العليا5.2•

تعزيز ثقافة االبتكار5.3•

األدوار التنظيمية والمسؤوليات 5.4•

والصالحيات

تنظيم األدوار والمسؤوليات7.1•

الموارد7.2•

الجدارات7.3•

الوعي7.4•

التواصل الفعال7.5•

المعلومات الموثقة7.6•

الموارد البشرية االستراتيجية7.7•

الملكية الفكرية وإدارة المعرفة7.8•

التعاون7.9•

المخاطر والفرص6.1•

التخطيط التشغيلي6.2•

"قمع االبتكار " االبتكار نموذج عملية 8.1

االبتكارتقييم نتائج عملية 8.2

اءات ينبغي للمنظمة تحديد االنحرافات، ووضع اإلجر•

فات التصحيحية من أجل القضاء على أسباب االنحرا

ن وجدت، أو إنشاء إجراءات التحسين من أجل تحسي

.IMSكفاءة ونتائج نظام إدارة اإلبتكار  

أجل عملية من تشمل هذه التقنيات •

االبتكارالتطوير الصحيحة إلدارة 

إدارة الذكاء االستراتيجي11.2•

التفكير االبتكاري 11.3•

إدارة الملكية الفكرية11.4•

اإلبداعإدارة 11.6•

16555بالمواصفة األوربية إلدارة االبتكار التعريف : ثانيا  

:توفر هذه المواصفات الفنية توجيهات بشأن•

منهجية تقييم إدارة االبتكار؛• •

CEN / TS 16555-7مؤشرات األداء •



Kearny House Of Innovation



16555دولة االمارات العربية المتحدة والمواصفة 



وتوصياتمقترحات : الرابعالمحور 

ة األوربية إلدارة للمواصفباالسكواتبني قسم االبتكار في شعبة التكنولوجيا : أوالً •
.اضحةعمل واالبتكار لنشرها والعمل على تطبيقها في الدول العربية وفق خطة 

ة والعمل على تعريب المواصفة االوربية لالبتكار ونشرها بين الدول العربي: ثانياً •
ةرعايتها من قبل هيئات التقييس والمواصفات الوطنية في الدول العربي

• ً .وربيةتبني أداة القياس والتقييم األوربية المنبثقة من المواصفة األ: ثالثا

• ً ى معايير تبني جائزة عربية للمنظمات العربية في مجال االبتكار تتبن: رابعا
.المواصفة األوربية

• ً .  نشر أفضل الممارسات في الدول العربية في مجال االبتكار: خامسا



شكرا  لحسن انصاتكم


