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Abstract   
    The screening of new product ideas is perhaps the most critical activity in 
innovation process and development of new products, the process is associated with 
uncertainty and complexity. 
     Probabilities of technical & commercial success which represents uncertainty 
associated with R & D projects are used in evaluating project index models and some 
expected benefit/cost ratios. These probabilities were usually subjective expectations 
of R & D teams.   This paper based on a hypothesis that the success of new products 
in the market is due to the acceptable values of probabilities of technical & 
commercial success in screening stage. 
    The purpose of this paper is concerned with introducing a modified method for 
evaluating probabilities of technical & commercial success of new product ideas, 
using average weighted scoring method instead of inaccurate subjective expectations, 
after developing a set of suitable criteria for evaluation of each probability as an effort 
for getting unique estimations of probabilities of success, then using them in screening 
of new product ideas, and also can be used in project index models and other expected 
benefit/cost ratios. The utility of the approach in screening of new product ideas in an 
industrial organization was illustrated in a hypothetical example. 
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 تقییم إحتمالیات النجاح الفني والتجاري وإستخدامھما في تصفیة
 أفكار المنتجات الجدیدة 

  الخالصة
ـ  تجديدالتعتبر عملية تصفية افكار المنتجات الجديدةمن النشاطات الحرجة في عملية          ويروتط

  .، وتقترن بالكثير من عدم التأكد والتعقيدالجديدة المنتجات
أستخدمت إحتماليات النجاح الفني والتجاري والتي تمثل عدم التأكد المقترن مع مشاريع البحـث      

هذه اإلحتماليات عادة . الكلفة المتوقعة / والتطوير لتقييم نماذج مؤشر المشروع وبعض نسب المنفعة 
يستند هذا البحث على فرضية إن نجاح المنتجـات      .صية لفريق البحث والتطويرهي توقعات شخ

. الجديدة في السوق يعزى الى القيم المقبولة الحتماليات النجاح الفني والتجاري في مرحلة التصـفية 
والهدف من هذا البحث يتعلق بتقديم طريقة مطورة لتقييم إحتماليات النجاح الفني والتجاري  ألفكـار  

بعـد  , المنتجات الجديدة بإستخدام معدل الدرجات الموزون بدال من التقديرات الشخصية غير الدقيقة
وضع مجموعة من المعايير المناسبة لتقييم كل إحتمالية في محاولة للحصول على تقديرات موحـدة  

. جات الجديـدة  ومن ثم إستخدام هذه اإلحتماليات في عملية تصفية أفكار المنت, لقيم إحتماليات النجاح
  . الكلفة المتوقعة/ وكذلك يمكن إستخدامهما في نماذج مؤشر المشروع ونماذج نسب المنفعة

  .تم توضيح إستخدام طريقة تصفية أفكار المنتجات الجديدة في منشأة صناعية في مثال إفتراضي    
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