
يلعب البحث والتطوير التجريبي دورا حيويا في التنمية االقتصادية للبلدان. ويمّثل عنصرا 
هاما في استيعاب التكنولوجيا وتكييفها. من أجل تقييم االحتياجات والتقدم المحرز على 

الصعيدين الوطني والدولي، نحتاج إلى بيانات موثوقة عن البحث والتطوير التجريبي في 
سياقات مختلفة. فعندما يمتلك صانعو القرارات معلومات صحيحة عن الموارد المالية 

والبشرية، يكونوا قادرين على تخطيط ورصد أنشطة البحث والتطوير التجريبي الوطنية 
بشكل أفضل.

يوّفر هذا الدليل، وهو اإلصدار األحدث في سلسلة من الوثائق التقنية، معلومات موّجهة 
للبلدان التي ال تزال في المراحل األولى من تطوير استقصاء يهدف لجمع بيانات البحث 
والتطوير التجريبي. رغم استعمال دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي كدليل إجرائي في هذا المجال لمّدة طويلة، يتناول معهد اليونسكو لإلحصاء 

تحديات تطوير وإجراء استقصاءات البحث والتطوير التجريبي في البلدان النامية.

ويحّدد هذا الدليل المصطلحات المشتركة ألنشطة البحث والتطوير التجريبي ويستعرض 
المؤشرات ذات الصلة وما تقوم بقياسه. إلى جانب معالجة المشاكل المشتركة التي تعترض 

عملية جمع البيانات، تقّدم هذه الوثيقة نموذجا إلدارة المشاريع، باإلضافة إلى استبيانات 
نموذجية يمكن للدول استخدامها لبدء أنشطة جمع البيانات. 
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 اليونسكو

، ودخل الميثاق 5491دولة خالل مؤتمر لندن في تشرين الثاني/ نوفمبر عام  02تم اعتماد ميثاق منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من قبل 
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بية، يتمثل الهدف األساسي لمنظمة اليونسكو في المساهمة في حفظ السالم واألمن في العالم، من خالل تعزيز التعاون بين الشعوب عن طريق التر 
العرق أو  ، إلرساء االحترام الشامل للعدالة، وتطبيق القانون، وضمان حقوق اإلنسان، والحريات األساسية دون تمييز فيواالتصاالتالعلوم، الثقافة 

 الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق األمم المتحدة لجميع شعوب العالم.

( 0 ؛لغٍد أفضل واالتصاالت( إجراء دراسات مستقبلية في مجاالت التربية، العلوم، الثقافة 5وللقيام بدورها تنشط اليونسكو في مهام أساسية خمس وهي: 
( اتخاذ اإلجراءات لوضع معايير إلعداد المستندات والتوصيات 3 ؛ن خالل أنشطة البحث، التدريب والتعليمالنهوض بالمعارف، نقلها ومشاركتها م

( تبادل المعلومات 1 ؛( توفير الخبرة للدول األعضاء من خالل التعاون الفني في مجال سياساتها ومشاريعها اإلنمائية9 :القانونية الداخلية واعتمادها
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 توطئة

وعامال مهّما للتخفيف من وطأة الفقر. على حد سواء البلدان النامية والمتقدمة  فيمحّركا للنمو االقتصادي  ،اليومعالميا ُيعتبر االبتكار 
في  اهام عنصراالبحث والتطوير التجريبي  ُيعدّ التقدم المحرز.  موثوقة لقياس ورصدمؤشرات   فعالةوضع سياسات ابتكار ويتطلب 

األنظمة الوطنية  لرصدأحد المؤشرات األكثر استخداما التجريبي النظام الوطني لالبتكار، في حين تمّثل إحصاءات البحث والتطوير 
 لالبتكار.

التجريبي. وقد تّم تطبيق  ( منهجية قياس البحث والتطوير2002، والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون دليل فراسكاتي ) يحدد
 استقصاءعاما. رغم ذلك، ال تزال العديد من البلدان النامية تواجه تحديات عند إجراء  00دليل ألكثر من ال هذافي الثابتة الممارسات 

معالجة هذه المشكلة، أصدر معهد من أجل الخاصة. في إطار أوضاعها اسكاتي البحث والتطوير التجريبي وعند تطبيق معايير فر
)معهد  التحديات التي تواجهها البلدان الناميةوثيقة تقنية حول قياس البحث والتطوير التجريبي:  2000اليونسكو لإلحصاء في عام 

توجيهات بشأن عدد من   . وقّدمت الوثيقة2000و 2002(، استنادا إلى األعمال المنجزة بين عامي 2000اليونسكو لإلحصاء، 
 الممارسة -لدليل فراسكاتي   هذه الوثيقة حجر األساس لملحق شكلت، 2002بسياقات البلدان النامية. في عام   ذات الصلة التحديات 

 (.2002، الميدان االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في( )السادسةالبحث والتطوير التجريبي )النسخة  الستقصاءات المقترحة وحدةالم

البحث والتطوير التجريبي في البلدان التي بدأت قياس هذا المجال. بطبيعة   استقصاء لممارسيويواصل التقرير الحالي تقديم توجيهات 
. لمساعدة سليم وموثوق به استقصاء لتحقيق وحيدةالحال، تختلف الظروف والممارسات اختالفا كبيرا من بلد آلخر وال توجد طريقة 

البلدان في جهودها، يقّدم هذا التقرير مؤشرات ذات صلة بالبحث والتطوير التجريبي ويناقش المشاكل الرئيسية التي تواجه كل قطاع من 
سات الرئيسية، كما يوّفر نموذجا بسيطا إلدارة المشاريع ويقترح استبيانات نموذجية لقطاعات الدولة والتعليم العالي ومؤساألداء قطاعات 

 .التي ال تستهدف الربحاألعمال والمؤسسات الخاصة 

بينما يتواصل العمل على تطوير قياس البحث والتطوير التجريبي، يرّحب معهد اليونسكو لإلحصاء باقتراحات األشخاص الذين يقومون 
 بهدف إدخال تحسينات على المنهجية الحالية. ستقصاءاالبعمليات 

 

 هندريك فان دير بول
 مدير

 معهد اليونسكو لإلحصاء 
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 شكر
 

تّمت صياغتها بتكليف من معهد اليونسكو لإلحصاء ومدخالت المشاركين  تم تطوير محتوى هذا الدليل باستخدام وثائق معلومات أساسية
، أستاذ فوق العادة، جامعة nhaicle hciMفي ورشات العمل في مونتلاير، بكندا وويندهوك، بناميبيا. يستند التقرير إلى وثيقتين كتبهما 

 ستيلينبوش، جنوب أفريقيا، ومدير البحوث واالبتكار، كيب تاون، بجنوب أفريقيا. 
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 مقّدمة . 1

، تم إنشاء شعبة 0020في عام  ستينات.الحصاءات العلوم والتكنولوجيا يعود إلى إتملك منظمة اليونسكو تاريخا طويال في مجال 
( 2( جمع وتحليل ونشر البيانات؛ 0حصائيات العلوم في قسم اإلحصاء بمكتب اليونسكو لإلحصاء وعهدت إليها ثالث مهام رئيسية: إ

منح. أدار قسم البعثات وال( تقديم المساعدة التقنية للبلدان األعضاء من خالل 4جمع البيانات اإلحصائية؛ و العمل المنهجي لدعم عملية 
ستبيان حجر األساس لتطوير استبيان ثاني تّم توزيعه على الصعيد اال قد شكل هذاحصاء استبيانا موّجها إلى بلدان أمريكا الالتينية، وإلا

 حول العلومسلسلة إحصائية دورية لنقطة انطالق  لومثّ  0027لعام لليونسكوالكتاب اإلحصائي السنوي ن في الدولي. تّم نشر هذا االستبيا
 (. DodhM ،2000والتكنولوجيا في اليونسكو )

شر في عام ولى شكل دليل نُ ألم. واتخذت الوثائق المنهجية اوإلى وضع معايير في مجال إحصاءات العلمنذ البداية، سعت اليونسكو 
في عام . س األنشطة العلمية والتكنولوجيةاقيعنوان تحت  0020في عام  نشرت واحدةلمساعدة البلدان في عملية جمع البيانات و 0021
( تالها دليل مؤقت 0071)اليونسكو، والتكنولوجيا لوم توصية بشأن التوحيد الدولي إلحصاءات الع، اعتمد المؤتمر العام لليونسكو 0071
(. كما 0013c)اليونسكو،  0013في عام  األنشطة العلمية والتكنولوجية حصائياتإالدليل حول سخة نهائية من ون 0010في عام 

( بهدف تقديم توصيات أكثر تفصيال ونصائح 0013b)اليونسكو،  دليل إحصاءات العلوم والتكنولوجياأصدرت اليونسكو نسخة منقحة من 
 حصاءات العلوم والتكنولوجيا.إعملية للدول األعضاء التي ال تزال في طور إنشاء إطار لجمع 

بيرة اليونسكو في االنخفاض أساسا بسبب تخفيضات ك داخلحصاءات العلوم والتكنولوجيا إثمانينات، بدأ النشاط في مجال البعد منتصف 
 وضعحصاء في قسم اإلل، دخل برنامج اليونسكو المتعلّق بالعلم والتكنولوجيا 0002في الميزانية أّثرت على المنظمة ككّل. ابتداء من عام 

، 0001االستعداد لألنشطة المستقبلية. انطالقا من عام  قصدالنشاط إعادة حّد أدنى من بعد تقييم خارجي، تّم اتخاذ قرار تشاور. وب
 وشكللقطاعات األداء.  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديدت استبيانات اليونسكو الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا تصنيف اعتم

نقطة تحول جديدة إلحصاءات  2000وانتقاله إلى مونتلاير )كندا( في عام  0000اإلنشاء الرسمي لمعهد اليونسكو لإلحصاء في عام 
طالق عملية تشاور مكثفة إ، وتّم 2000عام  استقصاءداخل اليونسكو. ومّرة أخرى انقطعت عملية جمع البيانات بعد  العلوم والتكنولوجيا

 2004شملت خبراء ومستخدمين من جميع أنحاء العالم. وحاولت االستراتيجية الناتجة عن التشاور في معهد اليونسكو لإلحصاء في عام 
بناء على هذه ودة اليونسكو إلى مكانه كالعب رئيسي في مجال إحصاءات العلوم والتكنولوجيا. عاإ( 2004)معهد اليونسكو لإلحصاء، 
مع التركيز على جمع  االستقصاء. وتّم تصميم هذا 2003والتكنولوجيا في عام  إحصاءات العلوم ستقصاءاالستراتيجية، تّم إطالق ا

مع منظمة التعاون  منسجمة)بدال من اإلنفاق( باستخدام تصنيفات  لتجريبياالمعلومات المتعلّقة بالعاملين في مجال البحث والتطوير 
 (.MluMlMdlz Goearai ،2002) كل سنتين االستقصاء اراء هذإج. ويتّم يوالتنمية في الميدان االقتصاد

والتكنولوجيا في التزام حصاءات العلوم إالجديدة لمعهد اليونسكو لإلحصاء في مجال  لالستراتيجيةحدى الخصائص الرئيسية إتتمّثل 
من خالل ورشات عمل لمناقشة المنهجيات والممارسات الجيدة في مجال جمع  بناء القدرات واضح تجاه بناء القدرات. وانطلقت أنشطة

 مناطق العالم النامي. ويجري اآلن توثيق الخبرة المكتسبة في هذه الورشات ونشرها على نطاق واسع.  البيانات في جميع

)معهد  0 : التحديات التي تواجهها البلدان النامية: الوثيقة التقنية رقمالتجريبي قياس البحث والتطوير  –المنشورات ولى هذه ونتجت أ
عداد وثائق معلومات لورشات إ. حيث شمل العمل 2000و 2002عن األعمال المنجزة بين عامي  -( 2000اليونسكو لإلحصاء، 

 مع العديد من الخبراء.  مكّثفةبناميبيا، فضال عن مناقشات  مونتلاير بكندا وويندهوك

المعني بمؤشرات العلوم والتكنولوجيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية في  تّم عرض هذا العمل على فريق عمل الخبراء الوطنيين بعد ذلك
ستقصاءات البحث ال الممارسة الموحدة المقترحة –الميدان االقتصادي، الذي اقترح أن يكون بمثابة األساس لملحق لدليل فراسكاتي 

وتّم إعداد الملحق المقترح وتقديمه إلى فريق عمل الخبراء  (.2002والتنمية في الميدان االقتصادي،  )منظمة التعاونوالتطوير التجريبي 
 السادسة من دليل للطبعةى االنترنت عل مرفقك 2002لوطنيين المعني بمؤشرات العلوم والتكنولوجيا وتنقيحه واعتماده في شهر مارس ا

 (.2002، والتنمية في الميدان االقتصاديفراسكاتي )منظمة التعاون 

إلى تقديم  تسعىو التي تستهدف الممارسةالمساهمات هذه  – التجريبي والتطويرالبحث  استقصاءدليل إلجراء  –هذه الوثيقة التقنية  تسايرو
االعتبار أّن الظروف  بعين. وتأخذ هذه المبادئ التوجيهية معمله فيوالتطوير التجريبي  البحث لممارسي استقصاءالمزيد من المساعدة 

سليم وموثوق به. تهدف هذه الوثيقة  لتحقيق استقصاءطريقة واحدة يمكن اعتماد والممارسات تختلف اختالفا كبيرا من بلد آلخر وأّنه ال 
 م والتكنولوجيا واالبتكار التابعة لالتحاد األفريقيومؤشرات العللالمبادرة األفريقية  مثل هذا المجالدعم أنشطة أخرى في إلى التقنية 

)IITAA(  األمريكية/األمريكية المشتركة لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا-األيبيريةوالشبكة (EAIIT التابعة لشبكة أمريكا الالتينية )
 .على مّر السنين EAIITو IITAAعمل معهد اليونسكو لإلحصاء بشكل وثيق مع مبادرة قد م والتكنولوجيا. وولمؤشرات العل
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وتتمحور األنشطة العديدة التي تساهم في االبتكار.  واحدا منأنظمة االبتكار ويعتبر اليوم  نهجويندرج البحث والتطوير التجريبي ضمن 
ُيشكّل هذا األمر الموضوع والتجريبي يبقى هاما رغم زيادة االهتمام باالبتكار.  طويرالفكرة القائلة بأّن البحث والت حولالوثيقة التقنية،  هذه

البحث ”نظرا ألهمّية المصطلحات، تّم الحرص على التمييز بين مصطلحات "العلوم والتكنولوجيا" ووالرئيسي للقسم الثاني من هذا الدليل. 
بسبب دوره في مهم أيضا الخلط بينها. إّن البحث والتطوير التجريبي مهّم في حد ذاته ووالتطوير التجريبي" واالبتكار" التي غالبا ما يتّم 

 وغالبافي االقتصاد   التجريبي من الصعب قياس هذه المساهمة غير المباشرة للبحث والتطويرلكن عملية استيعاب التكنولوجيا وتكييفها. 
 يتم التقليل من قيمتها. ما 

الموارد المالية والبشرية المتاحة للبحث والتطوير التجريبي ألغراض التخطيط والرصد واتخاذ القرارات هناك حاجة إلى معلومات عن 
التجريبي. بعد  الذي يحّدد المؤشرات ذات الصلة بالبحث والتطوير 4. يتّم تناول هذه المسألة في القسم الدولية والمعاييرالمبنية على األدلة 

في تنفيذ  – 0و  3على النحو المنصوص عليه في القسمين  –راد قياسه، تتمّثل المهمة التالية تحديد سبب قياس شيء ما وما الم
المشاكل التي تواجه كّل قطاع من القطاعات الرئيسية )التعليم العالي، الدولة، مؤسسات األعمال والمؤسسات  3. ُيناقش القسم االستقصاء

استبيانات نموذجية عامة  2نموذجا بسيطا إلدارة المشروع. وأخيرا، يقّدم القسم  0قسم الخاصة التي ال تستهدف الربح(، في حين يقّدم ال
التي  االستبياناتإلى  االستبياناتللتعليم العالي والدولة ومؤسسات األعمال والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح. وتستند هذه 

في جنوب أفريقيا. وتتوافق مع  التجريبي ( لتقييم البحث والتطويرIlITAAوضعها مركز العلوم والتكنولوجيا ومؤشرات االبتكار )
. وتشمل االستبيانات أمثلة على كيفية تجميع البيانات IlITAA، والتي تستند بدورها إلى استبيانات الـ IITAAاالستبيانات النموذجية ل 

 لتكلفة اليد العاملة( والنفقات الجارية.  وقت كامل بالمتعلّقة بالنفقات الرأسمالية وتكاليف اليد العاملة )على أساس المعادل 
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 سياسة االبتكار ودور البحث والتطوير التجريبي .2
 

م والتكنولوجيا واالبتكار كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وقد اعتمد عدد من البلدان وهناك دالئل على وجود اعتراف متزايد بالعل
م والتكنولوجيا واالبتكار لتحسين اإلنتاج واإلنتاجية في الزراعة والصناعات، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية والمتقدمة والنامية على العل

 (. Dooooc ،2002والتغلّب على التحديات البيئية )
 

الصين، ُيعتبر االبتكار االزدهار والرفاه. ففي نحونانة الجديدة المرتبطة بحركة االقتصادات والمجتمعات روأصبح "االبتكار" الكلمة ال
( في 2001لمجلس الصيني للتعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية، اعنصرا أساسيا "للتنمية الخضراء والمتناغمة" لمجتمع اشتراكي )

ي القطاع حين أعلنت الواليات المتحدة أّن االبتكار "أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهو المفتاح ... للوصول إلى وظائف جيدة األجر ف
جّد مختلفين لكنهما  اقتصاديين(. تملك الصين والواليات المتحدة نظامين  2000)البيت األبيض،  الخاص بالنسبة للشعب األمريكي"

 يشيدان باالبتكار باعتباره حيويا بالنسبة لهما. 
 

في الميدان وكذلك في استراتيجية االبتكار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية جدول األعمال الدولي الدعوة لالبتكار في  يمكن االطالع على
منتج أو  تقديم –التي تنّص "يجب أن يأتي النمو... في المستقبل بشكل متزايد من نمو اإلنتاجية الناجم عن االبتكار. االبتكار  قتصادياال

 (.2000، قتصاديالافي الميدان زيز اإلنتاجية" )منظمة التعاون والتنمية هو المفتاح لتع –بشكل كبير  مأو تحسينهجدد أسلوب إجراء أو 
 

استجابت الحكومات من خالل تطوير مجموعة من أدوات السياسة العامة والتدخالت التي تتراوح قد لذلك، يحظى االبتكار بأهمية كبرى و
االبتكار هو بطبيعته نشاط محفوف بالمخاطر، لذلك هناك وات. بين الحوافز المالية وتوفير مرافق الحضانة وأساليب جديدة إلسداء الخدم

 حاجة لتعزيز مناخ يشجع االبتكار. إّن البحث والتطوير التجريبي هو من بين أنشطة االبتكار العديدة وينطوي على مخاطر خاصة به. 
 

بتكار" مركز الصدارة. لكن هذا ال يقلّل من أهمية نانة في حين اليوم احتّل "االرالتجريبي الكلمة ال قبل نصف قرن، كان البحث والتطوير
(. في 2000شهد نصف القرن الماضي ثالثة مراحل لسياسة االبتكار )البنك الدولي، والبحث والتطوير التجريبي أو من عملية قياسه. 

إلى منتجات مفيدة.  التطبيقي الالحق لبحثوا  تقودها العلوم، كان ُيعتقد أّن االبتكار ينشأ من تحويل البحث األساسي المرحلة األولى التي 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويوّفر النموذج الخطي طريقة  الحكوميةظهور العديد من معاهد البحوث  هذا النموذج الخطي عزز و

 (. DodhM ،2000م والمجتمع )وبسيطة للتفكير في العالقة بين العل
 

استغرق ثالثة عقود أخرى قبل األمر التجريبي في ثالثينات القرن العشرين ولكن  البحث والتطويربدأ قياس النشاط الوطني في مجال 
)منظمة التعاون  دليل فراسكاتي(. وقد شهدت نقطة التحول هذه نشر hhMK ،2002التوصل إلى اتفاق كاف حول المنهجية المتّبعة )

 . الصناعيين التجريبي التوجيهية لقياس البحث والتطوير ( الذي وضع المبادئ0024االقتصادي، في الميدان والتنمية 
 

عندما فرض ظهور الليبرالية الجديدة وأزمة الطاقة إعادة تقييم  أوائل السبعيناتم ذروتها في وبلغت هذه المرحلة األولى من سياسة العل
التضخم على نطاق واسع في أوروبا في حين م والمجتمع. واستشرى تباطؤ النمو إلى جانب ارتفاع معدالت وجذري للعالقة بين العل

التطوري في تحّد مباشر  قتصاداالعادة تقييم االفتراضات والنظريات االقتصادية، مما أّدى إلى ارتفاع منزلة إواصل اليابان نمّوه. وتّمت 
البتكار أكثر تعقيدا من النموذج الخطي ا ازداد االعتراف بأنلنظرية التوازن االقتصادي. ومع تراكم األدلة النابعة عن دراسات الصناعة، 

)بعد دراسات اليابان(  MullecM(. ولعب كّل من EoelMbluK ،0012 و  hehMl)على سبيل المثال، نموذج حلقة سلسلة 
 roelp Iaireflslu قتصادياال( دورا فعاال في إحياء التقدير لعمل الخبير اإلسكندنافية التجربة)استنادا إلى  lrMdoceeو

أنظمة االبتكار" التي تكون فيها الشركات في قلب  نهجبخصوص االبتكار. أّدى ذلك إلى الصياغات األولى لما ُيطلق عليه اليوم اسم "
 نشاط االبتكار. 

 
، قتصاديالاوالتنمية في الميدان )منظمة التعاون  دليل أوسلووقد تّم تدوين هذه المرحلة الثانية من سياسة االبتكار في طبعات مختلفة من 

ات أّن الشركات تحصل على معلومات ستقصاءظهر هذه االات المتعلّقة باالبتكار. تُ ستقصاء(، الذي يقّدم مبادئ توجيهية إلجراء اال2000
المصدر الرئيسي للمعلومات  الحكومية. فليست الجامعات ومعاهد البحوث العمالء والموردين والمنافسينخارجية في مجال االبتكار من 

بأبحاث حول الخدمات  الحكوميةنتج الجامعات مخزونا من اليد العاملة عالية التأهيل في حين تقوم معاهد البحوث بالنسبة للشركات. حيث تُ 
مكافحة األمراض، العامة، خاصة في مجاالت الصحة والزراعة واألمن والخدمات العلمية والتكنولوجية )اختبارات، رسم خرائط، تربية، 

 .المنفذينإنتاج لقاحات، معايير(. إّن البحث والتطوير التجريبي هو السمة البارزة لهذا الطيف بأكمله من األنشطة و
 

 قتصاديةواال جتماعيةاالتتمّثل المرحلة الثالثة من سياسة االبتكار في بذل جهد متواصل ينبني على أساس أّن االبتكار يمّس كامل التركيبة 
لدولة. لذلك، تتطلّب سياسة االبتكار الفعالة التآزر بين جميع القطاعات الحكومية. كما هو مبّين هنا، ال يوجد خّط فصل واضح بين وا

 المراحل الثالث.
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نقل  إّن البحث والتطوير التجريبي هو أحد أنشطة االبتكار العديدة، حيث يشمل االبتكار التعلّم، النسخ، تبادل المعلومات، التدريب،
المهارات، التوظيف االنتقائي للموظفين، الزيارات الدراسية، الوصول إلى المعارف المقننة، التصميم، حماية الملكية الفكرية، جمع 

 المعلومات التجارية، تكييف التكنولوجيات، تطوير النماذج والهندسة العكسية. 
 

اب قوية على األقّل. السبب األول واألوضح هو أّننا نحتاج إلى معرفة حجم وتبقى عملية قياس البحث والتطوير التجريبي هامة لثالثة أسب
تركيزها في مختلف القطاعات والصناعات والمجاالت العلمية التجريبي )الموظفين والنفقات( و المدخالت في مجال البحث والتطوير

أحد مؤشرات  التجريبي إحصاءات البحث والتطويرتوّفر وهذا النشاط والتخطيط له.  رصد للتمكن منوالفئات األخرى من التصنيف 
واإلنتاجية. ويستخدمها المستشارون المعنيون بسياسة  قتصادياالالتطور التكنولوجي وهي بالتالي معلومات هامة للحكومات المعنية بالنمّو 

 التجريبيصاءات البحث والتطوير على نطاق واسع. وأصبحت إح جتماعيةواال قتصاديةاالالعلوم والسياسة الصناعية وحتى السياسات 
 اليوم عنصرا أساسيا للعديد من البرامج الحكومية وتوّفر أداة مهّمة لتقييمها.

 
من قبل الوزارة المسؤولة عن العلوم  ستقصاءاالإجراء  هو سبب غير مباشر. حيث يقّرب التجريبي والسبب الثاني لقياس البحث والتطوير

أو مكتب اإلحصاء الوطني، الدولة من الجهات الفاعلة األخرى في نظام االبتكار، وخاصة قطاع مؤسسات األعمال.  والتكنولوجيا، مندوبها
 ستقصاءااليشملها  هو أّن قياس البحث والتطوير التجريبي قد يشجع المنظمات التي  –وهي فائدة غير مباشرة أخرى  –والسبب الثالث 

 التجريبي. يدرس القسم التالي المبادئ التي يقوم على أساسها قياس البحث والتطويرولتجريبي. على تحسين إدارتها للبحث والتطوير ا
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 على األدلة القائمةمؤشرات البحث والتطوير التجريبي لوضع السياسات  .3
 

األّول في عام  صدارهإالذي تطّور من خالل ست طبعات منذ  دليل فراسكاتيتم توثيق قياس البحث والتطوير التجريبي وحفظه في 
والتنمية في الميدان البحث والتطوير التجريبي في الدول األعضاء بمنظمة التعاون  اتستقصاء. رغم تحريره في األصل ال0024

البحث والتطوير التجريبي  اتستقصاءتطويره ليتحّول إلى معيار الاالقتصادي، ساهمت مشاركة اليونسكو والمنظمات الدولية األخرى في 
في جميع أنحاء العالم. إلى جانب المبادئ التوجيهية لقياس البحث والتطوير التجريبي، نجد أسرة دالئل فراسكاتي التي تشمل اليوم قياس 

 االبتكار )دليل أوسلو( والموارد البشرية )دليل كانبيرا( والتكنولوجيا الحيوية وإحصاءات براءات االختراع.
 

والتنمية من دليل فراسكاتي )منظمة التعاون  السادسةالمعروضة في الطبعة  تفاقياتواالي هذا القسم باألساس على ملخص للتعريفات يحتو
. تجدر اإلشارة إلى أّن قراءة هذا الدليل ال تغني عن نقحت(. يمكن أن تكون صيغة بعض الفقرات قد 2002، قتصادياالفي الميدان 

 2000من دليل فراسكاتي في عام  السابعةنتاج الطبعة إدليل فراسكاتي. حاليا، تجري عملية مراجعة ستؤدي إلى على المباشر  االطالع
 . بمجرد االنتهاء من المراجعة، يجب تحديث هذا الدليل للتأكد من كونه يتماشى مع الطبعة الجديدة من دليل فراسكاتي.2002أو 
 

والتي رّكزت على العلوم والهندسة، إلى التعريف الشامل الحالي  ،تجريبي منذ صياغته األولىتطّور التعريف األساسي للبحث والتطوير ال
 (.1المربع )أنظر 

 

 ( 2002، قتصادياالوالتنمية في الميدان التعاون  )منظمة التجريبيوالتطوير تعريف البحث  .1المربع 

منهجي بهدف زيادة رصيد المعارف بما في ذلك المعارف الخاصة البحث والتطوير التجريبي هو كل عمل إبداعي يمارس وفق أساس 
 (.24)دليل فراسكاتي، فقرة  باإلنسانية والثقافة والمجتمع، واستخدام رصيد المعرفة هذا من أجل ابتكار تطبيقات جديدة

 (. 23مصطلح البحث والتطوير التجريبي ثالثة أنشطة: البحث األساسي والبحث التطبيقي والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، فقرة  ويشمل

البحث األساسي هو كل عمل تجريبي أو نظري يمارس أصال من أجل اكتساب معارف جديدة عن األسس التي تقوم عليها الظواهر والوقائع 
 . ي تطبيق خاص أو معينالمشاهدة دون توخي أ

البحث التطبيقي هو أيضاً بحوث أصلية تجرى بغية اكتساب معارف جديدة، غير أن هذه البحوث ترمي في المقام األول إلى تحقيق غرض أو 
 . هدف علمي معين

رمي إلى استحداث مواد أو التطوير التجريبي هو عمل منهجي يعتمد على المعارف القائمة المكتسبة من البحوث و/أو الخبرة العلمية وت
 .منتجات أو أدوات جديدة، وإنشاء عمليات ونظم ومرافق جديدة، وإدخال تحسينات كبيرة على ما أنتج أو أنشئ منها فعال

 
إّن المعيار األساسي لتمييز البحث والتطوير التجريبي عن األنشطة ذات الصلة هو احتواؤه على عنصر ال يستهان به من التجديد وتبديد 

المخزون األساسي للمعرفة المشتركة شّك علمي و/أو تكنولوجي، أي عندما ال يبدو حّل مشكلة ما بديهيا بالنسبة لشخص مّطلع على 
  1.(13طاع المعني )دليل فراسكاتي، الفقرة والتقنيات في الق

، يجب تمييز البحث والتطوير التجريبي عن مجموعة واسعة من األنشطة ذات الصلة المبنية على العلوم ستقصاءاال ألغراض
أو من حيث والتكنولوجيا. وترتبط هذه األنشطة األخرى بشكل وثيق جدا بالبحث والتطوير التجريبي سواء من خالل تدفق المعلومات 

 (. 20. لكن يجب استبعادها قدر اإلمكان عند قياس البحث والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة الموظفينالعمليات والمؤسسات و
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، االقتصاديوالتنمية في الميدان )منظمة التعاون  دليل فراسكاتييّدل المرجع )دليل فراسكاتي، الفقرة ##( على رقم الفقرة ذات الصلة في الطبعة السادسة من  

2002.) 
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 حدود البحث والتطوير التجريبي

ريب؛ األنشطة العلمية والتكنولوجية تندرج األنشطة التي يجب استبعادها من البحث والتطوير التجريبي تحت أربعة عناوين: التعليم والتد
 (.22األخرى ذات الصلة؛ األنشطة الصناعية األخرى؛ واإلدارة وأنشطة الدعم األخرى )دليل فراسكاتي، الفقرة 

 
والعلوم  جتماعيةاالفي مجال العلوم الطبيعية والهندسة والطب والزراعة والعلوم  الموظفينينبغي استبعاد كل أنشطة تعليم وتدريب 

مكان احتساب البحوث التي اإلنسانية في الجامعات والمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وما بعد الثانوي. رغم ذلك، ينبغي أن يقع قدر اإل
 (.21يقوم بها الطالب في مستوى الدكتوراه في الجامعات كجزء من البحث والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة 

 
استبعاد األنشطة العلمية والتكنولوجية األخرى ذات الصلة من البحث والتطوير التجريبي إال عند تنفيذها حصريا أو في كما ينبغي كذلك 

 (. 20تجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة التطوير البحث والالمقام األول ألغراض مشروع 
 تشمل هذه األنشطة:

 خدمات المعلومات العلمية والتقنية؛ 

  لألغراض العامة؛جمع البيانات 

 االختبارات وأعمال توحيد المعايير؛ 

 دراسات الجدوى؛ 

 التنقيب عن المعادن؛ 

 الرعاية الصحية المتخصصة؛ 

 األعمال المرتبطة ببراءات االختراع والتراخيص؛ 

 الدراسات المتعلقة بالسياسات؛ 

 .األعمال الروتينية لتطوير البرمجيات 

 
البحث والتطوير التجريبي في صعوبة تحديد خّط الفصل بين التطوير التجريبي واألنشطة ذات  ربما يتمّثل أكبر مصدر للخطأ في قياس

 (. 23تكتسي األخطاء المرتكبة في هذا المستوى أهمية خاصة )دليل فراسكاتي، الفقرة  الصلة الضرورية لتحقيق االبتكار.
 

من ية والتقنية والتجارية والمالية غير البحث والتطوير التجريبي( أنشطة االبتكار األخرى )أي جميع الخطوات العلم كما يتّم استبعاد
جديدة أو محسنة. وتشمل   جراءاتإلالالزمة لتنفيذ منتجات أو خدمات جديدة أو محسنة واالستخدام التجاري والبحث والتطوير التجريبي 

هذه األنشطة اقتناء التكنولوجيا )المدمجة أو غير المدمجة(؛ األدوات والهندسة الصناعية؛ التصميم الصناعي غير المصّنف في مكان آخر؛ 
واألنشطة الفنية عمليات اقتناء رأس المال األخرى، وإطالق التصنيع؛ وتسويق منتجات جديدة ومحسنة. كما يتم استبعاد اإلنتاج الصناعي 

 (.10-70 تينذات الصلة )دليل فراسكاتي، الفقر

 دارة وأنشطة الدعم األخرى مكّونين اثنين: تملك اإل

 األنشطة التي تقوم بها الوزارات والهيئات البحثية والمؤسسات  ال تعد: التجريبي األنشطة المنحصرة في تمويل البحث والتطوير
على المنّفذين، من قبيل البحث والتطوير  التجريبي موال موّجهة للبحث والتطويرالخيرية، قصد جمع وإدارة وتوزيع أ

 التجريبي.

 الدعم أنشطة الدعم غير المباشر. يشمل هذا األمر عددا من األنشطة التي ال تمّثل بحثا وتطويرا تجريبيا في حّد ذاتها لكّنها تقّدم 
ذاتها لكّنها تستبعد أنشطة  التجريبي البحث والتطوير  ،له. جرت العادة أن تغطي بيانات موظفي البحث والتطوير التجريبي

في حساب المصاريف العامة لنفقات منّفذي البحث والتطوير التجريبي. توّفر أنشطة  إدراجهاالدعم غير المباشر، في حين يتّم 
الح والصيانة واألمن أمثلة نموذجية في هذا الصدد. ال تندرج أنشطة اإلدارة واألعمال المكتبية النقل والتخزين والتنظيف واإلص

دارات الموظفين إالتي ال يتّم القيام بها حصريا ألغراض البحث والتطوير التجريبي، مثل أنشطة الخدمات المركزية للمالية و 
 (.14-10 اتفي هذا اإلطار )دليل فراسكاتي، الفقر
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الذي نشر مؤّخرا: "قياس البحث والتطوير التجريبي في البلدان النامية"  دليل فراسكاتييتّم تناول مسألة المعارف التقليدية في ملحق 
 تراكميةكـ "مجموعة  ضمنية إلى حد كبير أن تكون التقليدية(. وُتعّرف المعارف 2002، االقتصاديوالتنمية في الميدان  )منظمة التعاون

من المعرفة والدراية والممارسات والتمثيالت التي يتّم تطويرها والحفاظ عليها من قبل أشخاص لهم تاريخ ممتّد من التفاعل مع البيئة 
الطبيعية ]...[ مجمع ثقافي يشمل اللغة وأنظمة التسمية والتصنيف، وممارسات استخدام الموارد والطقوس والجانب الروحي وتصّور 

(. يتطلّب التفاعل بين المعارف التقليدية وأنشطة البحث والتطوير فصال دقيقا ألغراض 2002س الدولي للعلوم واليونسكو، العالم" )المجل
بحث المشروع  منقياس البحث والتطوير التجريبي في البلدان النامية. بشكل عام، عندما تكون األنشطة المرتبطة بالمعارف التقليدية جزء 

وإالّ يجب استبعادها. )ملحق دليل فراسكاتي  ،جب اعتبار الجهد )المالي أو البشري( نشاط بحث وتطوير تجريبيتجريبي، يالتطوير الو
( وهو ما يكتسي أهمية كبرى، بما أّن الملحق يّتبع بصرامة الدليل األصلي ويتوافق مع مواصفات 23-24 تينحول الدول النامية، الفقر

 التي يجب احتسابها كمساهمة في البحث والتطوير التجريبي. األنشطة المقّدمة في دليل فراسكاتي و
 

 إلى جانب تعريف البحث والتطوير التجريبي، تكتسي معايير القياس المنهجي لمدخالت البحث والتطوير التجريبي، أي الموظفين والنفقات
 ات التي يجب قياسها أدناه. ، كذلك أهمية كبرى. يتّم تعريف المجموعة الدنيا من سمات الموظفين والنفقذات الصلة

 موظفو البحث والتطوير التجريبي  .1.3

تقيس بيانات موظفي البحث والتطوير التجريبي حجم الموارد البشرية المشاركة في أنشطة البحث والتطوير التجريبي. يجب احتساب 
ن يقّدمون خدمات مباشرة كمدراء البحث األشخاص العاملين مباشرة في مجال البحث والتطوير التجريبي وكذلك أولئك الذي جميع

والتطوير التجريبي، والمسؤولين اإلداريين وموّظفي المكاتب. ويستثنى األشخاص الذين يقدمون خدمات غير مباشرة كموظفي المطاعم 
 (. 200-203 تينالفقرفي تكلفة النفقات العامة عند قياس اإلنفاق )دليل فراسكاتي،  همومرتبات همدراج أجورإحتى لو تّم  ،واألمن

 .المؤهالت فئتين رئيسيتين: الوظيفة و حسبيتّم تصنيف موظفي البحث والتطوير التجريبي 

 التصنيف حسب الوظيفة

 التالية: ةفي أحد أنواع الوظائف الثالثالتجريبي يمكن تصنيف موظفي البحث والتطوير 

 الباحثون 

 الفنيون وما يعادلهم 

 موظفو الدعم 

وأساليب وأنظمة جديدة وكذلك في إدارة المشروعات المعنية  جراءاتإو ومنتجات معارف خلقيون عاملون في تصميم وهم مهن الباحثون
العاملون في تخطيط وإدارة الجوانب العلمية والتقنية لعمل المدراء والمسؤولون اإلداريون (. كما يندرج 400)دليل فراسكاتي، الفقرة 

(. ينبغي اعتبار طالب الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه العاملين في البحث 404فراسكاتي، الفقرة الباحثين ضمن هذه الفئة )دليل 
يقومون ببحوث مع مواصلة دراستهم في  2(0007أ 0)إسكد  جامعية أساسية كباحثين. وهم حاصلون على شهادة  والتطوير التجريبي

(. بالنسبة للتقارير الدولية، يجب استثناء أنشطة طالب مرحلة 400لفقرة )دليل فراسكاتي، ا 3(0007 2مستوى الدكتوراه )إسكد 
الماجستير في مجال البحث والتطوير التجريبي من بيانات البحث والتطوير التجريبي. قد تختار البلدان تقديم تقارير منفصلة على أرقام 

نشطتها البحثية عندما ترى ذلك مناسبا للمراقبة الداخلية تسجيل طالب درجة الماجستير وغيرها من المعلومات ذات الصلة حول حجم أ
في  كذلك (. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الحال07 فقرة، 2002، والتنمية في المجال االقتصاديووضع السياسات )منظمة التعاون 

اجستير دورا هاما في دعم البنية البحثية الوطنية. البلدان التي ال تزال برامج درجة الدكتوراه فيها قيد التوطيد والتي يلعب فيها طالب الم
 يشمل الباحثون أيضا طلبة ما بعد الدكتوراه. 

هم أشخاص تتطلّب مهامهم الرئيسية معرفة تقنية وخبرة في ميدان واحد أو أكثر من ميادين الهندسة والعلوم  الفنيون وما يعادلهم
تنفيذ مهام علمية وتقنية عبر لدراسات االنسانية. ويشاركون في البحث والتطوير التجريبي الفيزيائية وعلوم الحياة أو العلوم االجتماعية وا

تحت  تجريبيالتطوير البحث والشراف الباحثين. يقوم ما يعادل الفنيين بأعمال إتتطلّب تطبيق مفاهيم وأساليب تشغيلية تكون عادة تحت 
 (.402نسانية )دليل فراسكاتي، الفقرة اإلمراقبة باحثين في مجال العلوم االجتماعية والدراسات 
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 ؛ راجع القسم التالي للحصول على المزيد من التفاصيل حول إسكد.2000 من إسكد 7أو  2المستوى  
3

 .2000من إسكد  1المستوى  
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حرفيين مؤهلين وغير مؤهلين وموظفي األمانة والخدمات العامة المشاركين في مشروعات البحث والتطوير التجريبي  موظفو الدعم يضم
المسؤولين اإلداريين وموّظفي (. كما يشمل هذا الصنف كّل 400أو المرتبطين مباشرة بمثل هذه المشروعات )دليل فراسكاتي، الفقرة 

للبحث  مباشرة كخدمة أنشطتهمبوفيما يتعلق الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية واإلدارة العامة  المكاتب
 (.400والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة 

ل الباحثون أهم مجموعة ويجب جمع المجموعة الدنيا من السمات من بين مجموعات موظفي البحث والتطوير التجريبي الثالثة، يشكّ 
 .مالمرتبطة به

 التصنيف حسب المؤهالت الرسمية

التجريبي حسب المؤهالت الرسمية.  يقّدم التصنيف الدولي المقّنن للتعليم )إسكد( عناصر أساسية تسمح بتصنيف موظفي البحث والتطوير
النسخة، ُينصح باستعمال المجموعات الستة  هأ(. في هذ2002يونسكو، ال) 0007، المرجع هو إسكد من دليل فراسكاتي 2002في نسخة 

تم  الذي التجريبي والتي تّم وضعها حصريا حسب مستوى التعليم بغض النظر عن المجال البحث والتطوير إحصاءات   التالية ألغراض
 (: 402)دليل فراسكاتي، الفقرة  تأهيل الموظفين فيه

 (.0007من إسكد  2جامعية على مستوى الدكتوراه )المستوى  اتشهاد ولحام 

 (.0007أ من إسكد 0مستوى الدكتوراه )المستوى أساسية دون جامعية  اتشهاد وحامل 

 (.0007ب من إسكد 0عالي )المستوى التعليم أخرى من ال اتشهاد وحامل 

 (. 0007من إسكد  3ثانوي غير التعليم العالي )المستوى التعليم ما بعد ال اتشهاد وحامل 

 (.0007من إسكد  4التعليم الثانوي )المستوى  اتشهاد وحامل 

  أو لم 0007من إسكد  4المستوى  شهادة التعليم الثانوي دوناألشخاص الذين يملكون التصنيف مؤهالت أخرى. يشمل هذا ،
 (.401-404)دليل فراسكاتي، الفقرة األخرى األربعة  أي من الفئاتيتّموا دراستهم الثانوية أو ال يندرجون في 

(. من المنتظر 2002معهد اليونسكو لإلحصاء، -يونسكوال) 2000تّم اعتماد النسخة الجديدة في عام وتمت مراجعة إسكد منذ ذلك الحين. 
إسكد  – 2000المتوقعة في عام  –ن دليل فراسكاتي . ستعكس الطبعة القادمة م2003أن تقوم البلدان بتطبيق إسكد الجديد انطالقا من 

 من المستويات التالية: 2000التجريبي حسب المؤهالت. يتألف إسكد  الجديد في تصنيفها لموظفي البحث والتطوير

  دكتوراه أو ما يعادلهامستوى ال – 1مستوى إسكد 

 ماجستير أو ما يعادلهاالمستوى  – 7 مستوى إسكد 

 بكالوريوس أو ما يعادلها.الى مستو – 2 مستوى إسكد 

 التعليم العالي قصير األمد – 0 مستوى إسكد. 

 بعد الثانوي غير العالي.ما تعليم  – 3 مستوى إسكد 

 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. – 4 مستوى إسكد 

 المرحلة األولى من التعليم الثانوي. – 2 مستوى إسكد 

 التعليم االبتدائي. – 0 مستوى إسكد 

 المبكرة تعليم الطفولة – 0 توى إسكدمس. 

. يستند التعليم العالي إلى التعليم الثانوي، ويوّفر ل  التجريبي على شهادة تعليم عا ل موظفو البحث والتطويرصيح في أغلب الحاالت، 
من التعقيد والتخّصص. ويشمل التعليم العالي ما نسميه  ل  متخصصة. ويهدف إلى التعلّم على مستوى عا تعليم تعلّم في مجاالت  أنشطة

معهد اليونسكو  -)اليونسكو 1و  7و  2و  0عادة باسم التعليم األكاديمي ويشمل أيضا التعليم المهني المتقدم. ويضم مستويات إسكد 
جمع البيانات على المستويات (. ألغراض إحصاءات البحث والتطوير التجريبي، يوصي معهد اليونسكو لإلحصاء ب2002لإلحصاء، 

 هذه التوصية. 2التالية. تعكس االستبيانات النموذجية في القسم 

  بشكل ”مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها“أو  1مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها. ُتصّمم برامج مستوى إسكد  – 1مستوى إسكد ،
المستوى للدراسة المتقدمة واألبحاث المبتكرة التي ال  رئيسي بغرض الحصول على مؤهل بحثي متقدم. وُتكّرس برامج هذا

توّفرها عادة إال مؤسسات التعليم العالي ذات التوجه البحثي مثل الجامعات. وتتوفر برامج الدكتوراه في مجاالت التعليم 
 (.200، الفقرة 2002معهد اليونسكو لإلحصاء،  -)اليونسكو األكاديمي والتعليم الفني على حد سواء
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  مستوى الماجستير أو ما يعادلها“، أو 7مستوى الماجستير أو ما يعادلها. ُتصّمم البرامج على مستوى إسكد  – 7مستوى إسكد ”
عادة لتزويد الطالب المشاركين بالمهارات األكاديمية المتقدمة، و/أو المعارف الفنية والمهارات والكفاءات وتؤدي الى شهادة 

ماثل. وقد تنطوي البرامج على هذا المستوى على مكّون بحثي رئيسي، غير أنها ال تؤدي الى منح جامعية ثانية أو الى مؤهل م
مؤهل على مستوى الدكتوراه. وتقوم برامج هذا المستوى عادة على أسس نظرية ولكنها يمكن أن تنطوي على عناصر عملية 

ُتقدم هذه البرامج عادة من قبل الجامعات ومؤسسات وتحيط بآخر ما توصلت اليه األبحاث و/أو أفضل الممارسات المهنية. و
 (. 230، الفقرة 2002معهد اليونسكو لإلحصاء،  -)اليونسكو التعليم العالي األخرى 

  مستوى البكالوريوس أو ما “، أو 2مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها. ُتصّمم البرامج على مستوى إسكد  – 2مستوى إسكد
يد المشاركين بالمعارف والمهارات والكفاءات األكاديمية و/أو الفنية المتوسطة التي تؤدي الى الحصول في الغالب لتزو” يعادلها

على شهادة جامعية أولى أو مؤهل معادل لها. وتقوم برامج هذا المستوى عادة على أساس نظري، ولكنها يمكن أن تشتمل على 
ارسات المهنية. وهي ُتقّدم تقليديا في إطار الجامعات ومؤسسات عناصر عملية وهي مزّودة بأحدث األبحاث و/أو أفضل المم
(. وتستغرق برامج الدرجة األولى على هذا 223فقرة ال، 2002التعليم العالي األخرى )اليونسكو، معهد اليونسكو لإلحصاء، 

معهد  -)اليونسكو لعالي المستوى عادة مدة تتراوح بين ثالث وأربع سنوات من التعليم بدوام كامل على مستوى التعليم ا
 (.220، الفقرة 2002اليونسكو لإلحصاء، 

  برامج التعليم العالي قصير “أي  0التعليم العالي قصير األمد. في الغالب، ُتصّمم البرامج على مستوى إسكد  – 0مستوى إسكد
مج عادة على أساس عملي، وتكون ذات لتزويد المشاركين فيها بالمعارف الفنية والمهارات والكفاءات. وتقوم هذه البرا” األمد

توّجه مهني محدد، وتعد الطالب لدخول سوق العمل. ولكنها يمكن أن توفر أيضا مسارا لاللتحاق ببرامج أخرى للتعليم العالي. 
 0وُتصّنف أيضا برامج التعليم العالي األكاديمية دون مستوى برنامج درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على مستوى إسكد 

 (.207، الفقرة 2002معهد اليونسكو لإلحصاء،  -)يونسكو

 (.3إلى  0)مستويات إسكد المؤهالت األخرى  جميع 

 كامل بوقتين والمعادلالبيانات المتعّلقة بعدد الموظفين  

بوقت كامل. تخّص البيانات المرتبطة بعدد   عدد الموظفين والمعادلينبيانات  على مستوىيتم قياس موظفي البحث والتطوير التجريبي 
الموظفين العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعملون بشكل أساسي أو جزئي في مجال البحث والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة 

لبحث والتطوير التجريبي، (. تمّثل البيانات المرتبطة بعدد الموظفين المقياس األكثر مالءمة لجمع معلومات إضافية حول موظفي ا422
 (.427)دليل فراسكاتي، الفقرة   المنشأ بلد مثل السن أو الجنس أو 

المرتبطة بعدد الموظفين( له  البيانات، ال سيما الباحثين )أي التجريبي رغم أّن امتالك سلسلة بيانات قياس عدد موظفي البحث والتطوير
تستند إلى عدد الموظفين المعادلين بوقت كامل )دليل فراسكاتي، الفقرة  بديال عن سلسلة  العديد من االستخدامات الهامة، فإّنه ال يمّثل

(. قد يكون البحث والتطوير التجريبي الوظيفة األساسية لبعض األشخاص )على سبيل المثال العاملين في مختبر بحث وتطوير 427
 قد يكون أيضا نشاطا هاما بوقت جزئي )على سبيل المثالبار(. أعضاء مؤسسة تصميم واخت تجريبي( أو قد يكون وظيفة ثانوية )مثل

يؤدي ، فقط في البحث والتطوير التجريبي األساسيةأساتذة الجامعات أو طالب الدراسات العليا(. احتساب األشخاص الذين تتمّثل وظيفتهم 
التقليل من شأن الجهود المكرسة للبحث والتطوير التجريبي؛ لكن في حال احتساب جميع األشخاص الذين يخّصصون جزءا من وقتهم  إلى

عدد األشخاص الذين يعملون في مجال البحث والتطوير ب التصريحمبالغ فيه. بالتالي، يجب  تقديرإلى  هذاألعمال البحث والتطوير سيؤدي 
(. ُتعتبر سلسلة البيانات المستندة إلى 442كامل في أنشطة البحث والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة الوقت المعادل ب التجريبي
 (.440لحجم البحث والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة  الفعليبوقت كامل المقياس   المعادلين

وقت كامل ب واحد معادل اعتبار يمكن كامل، فهو يعطي المقاربة التالية. بوقت رغم عدم تقديم دليل فراسكاتي لتعريف موجز للمعادلين
سنة أو عّدة أشخاص يعملون بوقت جزئي  0شخص يعمل بوقت كامل لمدة  0وقت كامل يساوي بمعادل  0سنة. وهذا يعني أن -كشخص

في البحث والتطوير التجريبي وما تبّقى  وقتها /% من وقته 40عادة  يخصصسنة. بالتالي، فإّن شخصا -شخص 0أو لفترة أقصر تساوي 
. وعلى غرار بوقت كاملمعادل  0.4سداء المشورة للطالب(، يجب أن يعتبر إدارة الجامعية ومن الوقت على أنشطة أخرى )كالتعليم واإل

أشهر فقط، فتكون نتيجة ذلك، إذا كان عامل البحث والتطوير التجريبي موّظفا بصورة دائمة في وحدة البحث والتطوير التجريبي لستة 
 . بوقت كاملمعادل  0.0ذلك 
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( 430-440 الفقرات)دليل فراسكاتي،  4.4.0تقدير بيانات المعادلين بوقت كامل في القسم  حولعلى مزيد من التفاصيل  االطالعيمكن 
 البحث والتطوير التجريبيير حّصة لدليل فراسكاتي حيث تناقش استقصاءات استخدام الوقت وغيرها من أساليب تقد 2والملحق 

 3البحث والتطوير التجريبي( في مجموع األنشطة. وُتعالج بعض القضايا ذات االهتمام خاصة بالنسبة للبلدان النامية في القسم  معامالت)
االقتصادي، والتنمية في الميدان )منظمة التعاون  في البلدان النامية التجريبي ملحق دليل فراسكاتي حول قياس البحث والتطويرمن 

 (.2000)معهد اليونسكو لإلحصاء،  0 لمعهد اليونسكو لإلحصاء رقم الوثيقة التقنيةمن  3( والقسم 2002

وقت كامل على األقل مخّصص بالتجريبي جميع الوحدات التي يوجد فيها معادل واحد  البحث والتطوير استقصاءاتُينصح أن تشمل 
% من وقتهم في 00في الواقع، قد يكون مقبوال احتساب جميع األشخاص الذين ينفقون أكثر من  جريبي كّل سنة.الت للبحث والتطوير

% من وقتهم في البحث والتطوير 00وقت كامل واستبعاد كل األشخاص الذين ينفقون أقل من ب واحدالبحث والتطوير التجريبي كمعادل 
 (.0003االقتصادي، والتنمية في الميدان التجريبي )منظمة التعاون 

الموصى بهما لموظفي البحث والتطوير التجريبي هما: عدد الموظفين العاملين في مجال البحث والتطوير اإلجماليين إّن المجموعين 
مال البحث والتطوير أع الذين يؤدون بوقت كامل ونو البحث والتطوير التجريبي المعادلموظفالتجريبي، معّبر عنه بعدد الموظفين، و

( والوظيفة 4.4شهرا. يجب تقسيم هذين المجموعين حسب القطاع )راجع القسم  02التجريبي على التراب الوطني لمدة محّددة قدرها 
في هذا  3.4المذكورة في القسم  –وأحيانا التوزيعات الوظيفية  –و/أو المؤهالت الرسمية. يتّم تطبيق التصنيفات المؤسسية األخرى 

وجود أجنبي كبير، ُيمكن تقسيم البيانات وفقا للجنسية أو المتغيرات فيها لبلدان التي ل بالنسبة(. 432إلطار )دليل فراسكاتي، الفقرة ا
 الديمغرافية األخرى.

 على البحث والتطوير التجريبي اإلنفاق.      2.3

يمكن أن تكون لوحدة إحصائية نفقات بحث وتطوير تجريبي، داخل الوحدة )النفقات الداخلية( أو خارجها )النفقات الخارجية( )دليل 
 (.402فراسكاتي، الفقرة 

نة مهما حصائية أو قطاع اقتصادي خالل فترة معيّ إوحدة  تؤدى داخلوالتطوير التجريبي والتي  لبحثاتشمل جميع نفقات  النفقات الداخلية
خارج حدود الوحدة اإلحصائية أو القطاع ولكن بهدف دعم  المؤداتالنفقات  إدراج(. يتّم 401)دليل فراسكاتي، الفقرة التمويل كان مصدر 

 (. 400التجريبي( )دليل فراسكاتي، الفقرة  لبحث والتطويرا داخلي )كشراء لوازمالتجريبي التطوير البحث وال

بالغ التي تبلغ وحدة أو منظمة أو قطاع عن دفعها أو التعّهد بدفعها لوحدة أو منظمة أو قطاع آخر لتنفيذ أعمال هي الم النفقات الخارجية
البحث والتطوير التي تقوم بها وحدات أخرى باإلضافة إلى  ألنشطة المشترياتبحث وتطوير تجريبي خالل فترة محددة. وهي تشمل 
 (.301تجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة التطوير البحث والالمساعدات المالية المقّدمة لوحدات أخرى لتنفيذ أعمال 

داخلية. من المستحسن أيضا جمع والتطوير التجريبي استنادا إلى تقارير المنفذين حول النفقات ال البحثعلى ينبغي تجميع بيانات اإلنفاق 
 (.407بيانات حول النفقات الخارجية كمعلومات تكميلية )دليل فراسكاتي، الفقرة 

، وهما المصروفات الجارية واإلنفاق الرأسمالي. يتّم من الحساباتكبيرتين البحث والتطوير التجريبي إلى فئتين  على يتم تقسيم النفقات
 حصائية. ، أي الوحدة اإلستقصاءالاي يشمله تحديد هذه النفقات للكيان الذ

 تتكّون من: المصروفات الجارية

  تكاليف اليد العاملة لموظفي البحث والتطوير التجريبي )األجور والمرتبات السنوية، وكافة التكاليف أو االمتيازات األخرى(. إذا
لم يكن البحث والتطوير التجريبي هو الوظيفة األساسية لبعض األشخاص، يمكن استخدام المعامالت المستمدة من دراسات 

باشرة على المستوى المناسب )فرد، معهد، قسم، جامعة، الخ( لتقدير حصة البحث والتطوير استخدام الوقت، أو طرق أخرى، م
 (.00-37لدليل فراسكاتي، الفقرة  2التجريبي في إجمالي تكاليف اليد العاملة )الملحق 

 ومعدات لدعم أعمال البحث  وتجهيزاتلمواد  الرأسمالية غير الشراء عمليات المصروفات الجارية األخرى والتي تشمل
والتطوير التجريبي، بما في ذلك الماء والغاز والكهرباء؛ الكتب والمجالت والوثائق المرجعية، واالشتراكات في المكتبات 
والجمعيات العلمية، الخ؛ المواد الالزمة للمختبرات مثل المواد الكيميائية أو الحيوانات؛ تكاليف االستشاريين في الموقع؛ 

اليف اإلدارية والتكاليف العامة األخرى )مثل مصاريف المكاتب والتأمين والبريد واالتصاالت(؛ تكاليف الخدمات غير التك
المباشرة )مثل األمن والتخزين وخدمات الكمبيوتر وطباعة تقارير البحث والتطوير التجريبي واستخدام وإصالح وصيانة 

موظفين الذين ال يعملون في البحث والتطوير التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة المباني والمعدات(؛ وتكاليف اليد العاملة لل
420-423.) 
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يتّم تقدير حّصة البحث والتطوير التجريبي في المصروفات الجارية األخرى )أي شراء كتب ومعدات بسيطة، الخ( على أساس 
التجريبي. إذا لم يكن استخدام هذا  ة البحث والتطويراالستخدام المقصود للموارد إذا كان ذلك االستعمال ال ينحصر في أنشط

(. يمكن 00لدليل فراسكاتي، الفقرة  2المعيار ممكنا، يمكن توزيع المصروفات بنفس طريقة توزيع تكاليف اليد العاملة )الملحق 
التي بعين االعتبار األنشطة خذ ألأيضا احتساب التكاليف اإلدارية والتكاليف العامة األخرى، بالتناسب إن اقتضى األمر ذلك، ل

 (.423)دليل فراسكاتي، الفقرة  حصائيةالتجريبي داخل نفس الوحدة اإل البحث والتطويرب ال تتعلق

هي النفقات اإلجمالية السنوية المرتبطة باألصول الثابتة المستخدمة في برامج البحث والتطوير التجريبي التابعة  الرأسمالية النفقات
 للوحدات اإلحصائية، بما في ذلك األراضي والمباني؛ األدوات والمعدات؛ وبرامج الكمبيوتر. وينبغي اإلبالغ عن النفقات كاملة عن الفترة

(.ينبغي استبعاد جميع االعتمادات، الحقيقية أو 473)دليل فراسكاتي، الفقرة  لألصول استهالك كعاملتسجيلها ال يتّم والتي حدثت فيها 
(. تختلف هذه المقاربة عن 470النفقات الداخلية )دليل فراسكاتي، الفقرة  قياسعلى الحساب، الستهالك األبنية والمنشآت والمعّدات عند 

ي تقّسم النفقات الرأسمالية على عدد معّين من السنوات وفقا للقواعد المعمول بها في البلد أو الدولة التي الت الموحدةاإلجراءات المحاسبية 
 االستقصاء. يتم فيها

 المقاربة لسببين: ُتقترح هذه

 سيؤدي في المصروفات الجارية،  –أي المبالغ الضرورية لتعويض األصول الموجودة  –تسجيل اعتمادات االستهالك  إذا تم
 احتساب المبالغ مّرتين عند إضافة النفقات الرأسمالية. هذا إلى

  جراء مقارنات إبالتالي، حتى داخل البلد الواحد، ال يمكن والستهالك األصول الثابتة.  عتماداتافي قطاع الدولة، ال ُترصد عادة
مجاميع كّل تكن لم  ماالوطنية  السالسلميع لم يتم استبعاد اعتمادات االستهالك. فمن غير الممكن احتساب مجا ذابين القطاعات إ

 (.470)دليل فراسكاتي، الفقرة  قابلة للمقارنةقطاع 

 (:412-472تشمل النفقات الرأسمالية )دليل فراسكاتي، الفقرة 

 للبحث والتطوير التجريبي )مثل أراضي االختبار، أراضي لبناء مختبرات أو  األراضي والمباني. وتضم األراضي المقتناة
 منشآت نموذجية( وبناء وشراء المباني، بما في ذلك أعمال التحسين، والتعديل واإلصالح الكبيرة.

 دمة في أعمال البحث األدوات والمعدات. يتعلّق األمر بالنفقات المرتبطة باقتناء المعدات الثقيلة والتجهيزات الكبيرة المستخ
 والتطوير، بما في ذلك البرمجيات المدمجة.

 البحث والتطوير  تنفيذ وتستعمل فييمكن تحديدها بشكل منفصل التي . يشمل هذا اقتناء برامج الكمبيوتر الحاسوب برمجيات
في إطار البحث  4وحدة بعينهاالبرمجيات المنتجة لحساب  إدراجالبحث والتطوير التجريبي، يتّم  استقصاءاتالتجريبي. لكن في 
المصروفات الجارية األخرى( )دليل فراسكاتي، الفقرة  وأالمناسبة )تكاليف اليد العاملة التكلفة في فئة  والتطوير التجريبي

414.) 

سية ستكون البحث كان موّجها ألنشطة مختلفة دون معرفة ما إذا كانت وظيفته الرئي إذا أو غير معروفة مّدة استعمال أصل ثابت إذا كانت
)مثل أجهزة الكمبيوتر والمرافق المرتبطة بها؛ المختبرات  السائدة التجريبي غير البحث والتطويرأخرى التجريبي أو أنشطة  والتطوير

واألنشطة التجريبي واالختبارات ومراقبة الجودة(، ينبغي توزيع التكاليف بين البحث والتطوير التجريبي  التي تستخدم للبحث والتطوير
التجريبي الذين يستخدمون المرفق مقارنة بعدد الموظفين  األخرى. يمكن احتساب هذه النسبة حسب عدد موظفي البحث والتطوير

التجريبي  الرأسمالية، على سبيل المثال، إلى ميزانية البحث والتطوير النفقاتسناد جزء من إلي أو أي حسابات إدارية سابقة )يمكن اجماإل
 (.410سناد جزء من وقت العمل أو من فضاء العمل للبحث والتطوير التجريبي( )دليل فراسكاتي، الفقرة إأو يمكن 

خرى لتقدير حصص االستثمار في المعدات/التجهيزات واألراضي والمباني التي يمكن أن تعزى إلى البحث والتطوير األتستند اإلمكانية 
لدليل فراسكاتي،  2المرافق. يمكن أيضا تحديدها وفقا لالتفاقيات أو آراء المعاهد )الملحق التجريبي إلى االستخدام المقصود للمعدات أو 

 (.03-02 الفقرات
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 البرمجيات المنتجة للحساب الخاص هي البرمجيات المطّورة من طرف موظفي وحدة ما الستعمالها الخاص.
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التجريبي. إّن اإلنفاق المحلي  به لنفقات البحث والتطوير الموصيهو اإلجمالي  التجريبي اإلنفاق المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير
التجريبي المنّفذ على التراب الوطني خالل فترة  التجريبي هو مجموع اإلنفاق الداخلي على البحث والتطوير اإلجمالي في البحث والتطوير

 لتنفيذ البحث والتطوير األداءاتالتجريبي المنّفذ على التراب الوطني والممّول من الخارج لكّنه ال يشمل  معينة. ويشمل البحث والتطوير
التجريبي من إجمالي النفقات الداخلية لقطاعات األداء األربعة  البحث والتطوير علىفاق المحلي اإلجمالي التجريبي في الخارج. يتكّون اإلن

)التعليم العالي، الدولة، مؤسسات األعمال والقطاع الخاص الذي ال يستهدف الربح(. وغالبا ما يقّدم في شكل مصفوفة تتكّون من قطاعات 
البحث  علىالتجريبي ومصفوفة اإلنفاق المحلي اإلجمالي  البحث والتطوير علىق المحلي اإلجمالي األداء وقطاعات التمويل. إّن اإلنفا

التجريبي. وهما يوّفران أيضا نظام محاسبة يمّكن  التجريبي يشكالن أساس المقارنات الدولية في مجال نفقات البحث والتطوير والتطوير
 (. 323-324 الفقربين( )دليل فراسكاتي، 4.3ية )انظر القسم التصنيفات المؤسسية والتوزيعات الوظيف تطبيقمن 

التجريبي  هو مجموع آخر مفيد. ويضم إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي اإلنفاق القومي اإلجمالي على البحث والتطوير 
لتجريبي المنّفذ في الخارج ولكن بتمويل من ا البحث والتطوير المجموعالممّول من قبل مؤسسات بلد ما خالل فترة معينة. ويشمل هذا 

والممول من الخارج. يتّم احتساب اإلنفاق القومي داخل البلد  التجريبي المنّفذ ستثني البحث والتطويريمؤسسات وطنية أو مقيمين و
التجريبي المنّفذ في  رلبحث والتطويّل قطاعات األداء واالتجريبي بجمع النفقات الداخلية الممولة محليا من ك اإلجمالي في البحث والتطوير

التجريبي معلومات تكميلية عن التعاون في مجال البحث  الخارج لكن بتمويالت وطنية. يوفّر اإلنفاق القومي اإلجمالي في البحث والتطوير
 (.322التجريبي بين أنواع مختلفة من الوحدات )دليل فراسكاتي، الفقرة  والتطوير

التجريبي  هي مؤشر آخر مفيد يقيس قيمة الدعم الحكومي للبحث والتطويرالتجريبي  للبحث والتطوير الحكومةميزانية اعتمادات 
التجريبي وفي  باستخدام بيانات مستخرجة من الميزانيات. ويتمّثل ذلك أساسا في تحديد كافة بنود الميزانية المرتبطة بالبحث والتطوير

تجريبي من حيث التمويل. هذه التقديرات أقل دقة من البيانات المبنية على األداء لكّنها مشتقة  يرقياس أو تقدير ما تحتويه من بحث وتطو
(. بما 372حسب األهداف أو الغايات )دليل فراسكاتي، الفقرة  بتصنيفها الحكوميةمن الميزانية، ويمكن ربطها بمجاالت تدّخل السلطات 

، فإّن هذه البيانات استقصاء التجريبي انطالقا من الميزانية وال تتطلب  للبحث والتطويرحكومة ميزانية الأّنه يتّم تجميع بيانات اعتمادات 
 .التطرق إليهاتقع خارج نطاق هذا الدليل ولن يتم 

  القطاعات االقتصادية.       3.3

وتفسير البيانات في مجال البحث  التجريبي وتحليل مؤسسات لغايات البحث والتطويراللتسهيل جمع البيانات ووصف تدفق األموال بين 
لألنشطة  الموحدةالوحدات اإلحصائية حسب قطاعات االقتصاد، مع احترام التصنيفات /الوحدة التجريبي، ينبغي تجميع  والتطوير

  (.002مكان )دليل فراسكاتي، الفقرة االقتصادية قدر اإل

 سة قطاعات :التجريبي في خم يمكن تجميع الوحدات اإلحصائية للبحث والتطوير

  نتاج السلع إمؤسسات األعمال. يشمل هذا القطاع كافة الشركات والمنظمات والمؤسسات التي يكون نشاطها األساسي تسويق
المؤسسات الخاصة يشمل أيضا ووالخدمات )باستثناء مؤسسات التعليم العالي( التي تعرض للبيع بسعر مميز اقتصاديا للناس 

)دليل فراسكاتي، الفقرة  الحكومية األعمال مؤسسات القطاع تقّدم خدمات لهذه المؤسسات. ويضمّ التي ال تستهدف الربح التي 
024.) 

 .3 التنقيح أو 0.4 التنقيحاألساسي باستعمال التصنيف الصناعي الدولي الموحد  هاحصائية حسب نشاطويتّم تصنيف الوحدة اإل

 مؤسساتالموقع ملكية ؤسسة )وطنية، متعددة الجنسيات، قد تكون هناك حاجة إلى تصنيف فرعي إضافي حسب نوع الم
 (.الحكومية

 لكنها عادة ال للجماعة وغيرها من الهيئات التي تقّدم الخدمات المشتركة دارات والمكاتبالدولة. يتكّون هذا القطاع من كافة اإل ،
بشروط مناسبة واقتصادية. وتشمل هذه الهيئات  ، باستثناء التعليم العالي، والتي ال يمكن تأمينها بطريقة أخرىللمجتمع تبيعها

المؤسسات التي ال تستهدف الربح والتي كذلك تلك التي تنظم شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجموعة و
 البحث م دائرةخاضعة إلدارة قطاع التعليم العالي. يشمل هذا القطاع أقسا تشرف عليها الدولة وتقوم غالبا بتمويلها، لكنها غير

 القائمة بذاتها وغيرها من الهيئات التي تجري بحوثا في مجال الحكوميةومعاهد البحث التابعة للوزارات  البحوث ومعاهد
 (. 013)دليل فراسكاتي، الفقرة  األعمال الحكومية. تستثنى مؤسسات الدولةممتلكات 

 دارس الكبرى ومعاهد التكنولوجيا وغيرها من مؤسسات ما بعد التعليم التعليم العالي. يتكّون هذا القطاع من كافة الجامعات والم
شراف إالثانوي مهما كان مصدر تمويلها أو وضعها القانوني؛ وكافة معاهد البحث والمراكز االختبارية والعيادات العاملة تحت 

أّن هذا القطاع  اإلشارة إلى(. تجدر 202قرة أو بالتعاون معها )دليل فراسكاتي، الف بإدارتهامؤسسات التعليم العالي المباشر أو 
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ال يشمل كّل معاهد البحوث التي هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة مماثلة حتى إذا كان اسم الوزارة يوحي 
البحثية حدى هذه المؤسسات إهذه المؤسسات البحثية في قطاع الدولة. في حال عمل  عادة بالتعليم العالي.  تندرج هابارتباط
دارة المباشرة لمؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات والكليات والمعاهد التقنية ومؤسسات التعليم العالي شراف أو اإلتحت اإل
 تندرج ضمن قطاع التعليم العالي. فإنهااألخرى، 

 ق التي ال تستهدف الربح المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح. يشمل هذا القطاع المؤسسات الخاصة غير التابعة للسو
 (.003)دليل فراسكاتي، الفقرة  األسروالتي تقّدم خدمات لألسر )أي المجتمع ككّل(، واألفراد و

  الخارج. يشمل هذا القطاع كافة المؤسسات واألفراد المتواجدين خارج الحدود السياسية لبلد ما، باستثناء العربات والسفن
، باإلضافة إلى أراضي االختبارات التي اقتنتها المحليةالمستخدمة من طرف المؤسسات  صناعيةالقمار األ فضاءوالطائرات و

والعمليات التي تجري داخل حدود البلد  المرافقهذه المؤسسات؛ كافة المنظمات الدولية باستثناء مؤسسات األعمال، بما في ذلك 
 (.220)دليل فراسكاتي، الفقرة 

 حسب مصدر التمويل فقط. التجريبي توزيع نفقات البحث والتطوير طلوب لمقطاع الخارج  أن اإلشارة إلىتجدر 

 التجريبي التوزيع الوظيفي لموارد البحث والتطوير 4.3

من دليل  3)انظر الفصل وفقا للتوزيع الوظيفي التجريبي عندما تسمح الموارد بذلك، يمكن أيضا قياس موارد البحث والتطوير 
، المجال العلمي واألهداف االجتماعية واالقتصادية وبالنسبة لقطاع التجريبي وتشمل التوزيعات الوظيفية نوع البحث والتطوير فراسكاتي(.

 المنتج.  حقلمؤسسات األعمال فقط األنشطة حسب 

 نوع النشاط

 في بداية هذا القسم. 0ا هو مبّين في المربع يتّم تقسيم البيانات المتعلقة بنوعية النشاط إلى بحث أساسي وبحث تطبيقي وتطوير تجريبي كم

 المجال العلمي

حد ذاته بدال من النشاط الرئيسي للوحدة التجريبي بفي التوزيع حسب المجاالت المفصلة للعلوم والتكنولوجيا، يتم فحص البحث والتطوير 
 (.274المنّفذة )دليل فراسكاتي، الفقرة 

في قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح. قد تكون الوحدات التي يسهل تطبيق التوزيع حسب المجال العلمي 
في  استعماله يتمحسب المجال العلمي لكن نادرا ما التجريبي شملتها الدراسة في قطاع الدولة قادرة على توزيع أنشطة البحث والتطوير 

قطاعات التعليم  وحدات التي تقوم بها التجريبي ف لجميع أنشطة البحث والتطوير قطاع مؤسسات األعمال. لذا ُينصح باعتماد هذا التصني
 (.273العالي والدولة والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح )دليل فراسكاتي، الفقرة 

لنفقات حسب المجال العلمي، بالنسبة لتسعى العديد من الدول أيضا لتحديد توزيع موظفي البحث حسب المجال العلمي. كما هو الحال 
إال في المنظمات التي تطبق إدارة صارمة  ال تتوفر عادةيعتمد هذا التوزيع عادة على تقدير معقول بما أّن سجالت النشاط المفصلة 

ات التكلفة العالية . يمكن أن تكون مثل هذه البيانات التفصيلية متوّفرة للمشاريع الكبيرة، ذالتجريبي لمشاريعها في مجال البحث والتطوير
والمعدات باهظة الثمن التي سيتم االحتفاظ بسجالت استخدام الوقت الخاصة بها. يمكن الحصول على نفس المستوى من التفصيل في 

 نسان والحيوان. التي تشمل معايير أخالقية عالية كما هو الحال بالنسبة للتجارب على اإلالتجريبي مجاالت البحث والتطوير 
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 ت العلمية الرئيسية هي:المجاال

 العلوم الطبيعية 

 الهندسة والتكنولوجيا 

 العلوم الطبية والصحية 

 العلوم الزراعية 

 العلوم االجتماعية 

 نسانيةالعلوم اإل 

 .0.2على التصنيف المفصل على مستوى رقمين في القسم  االطالعيمكن 

 االقتصاديةواألهداف االجتماعية 

ماعية واالقتصادية هو تحليل وظيفي لألهداف االجتماعية واالقتصادية األساسية للبحث والتطوير إّن التوزيع حسب األهداف االجت
بالغ عنها بأثر رجعي من طرف المنّفذ. ويتّم تطبيقه بسهولة في قطاعي الدولة والمؤسسات الخاصة التي ال الداخلي، كما تّم اإلالتجريبي 

 للبحث والتطوير الحكومة(، رغم كونه ُيستعمل كتصنيف رئيسي العتمادات ميزانية 277، الفقرة تستهدف الربح )دليل فراسكاتي
 . التجريبي

 RIDI .RIDI 2007لـ منذ ظهورها في دليل فراسكاتي، تّم تحديث قائمة األهداف االجتماعية واالقتصادية ويتّم تصنيفها اليوم وفقا
االتحاد  داخلالتقارير  إلعدادالميزانيات" وتّم تطويرها و البرامج العلمية رنةفرنسي يعني "مصطلحات لتحليل ومقا مختصرهو 

 ( هي كاآلتي: RIDI 2007األوروبي. القائمة المراجعة )

 استكشاف واستغالل األرض .0

 البيئة .2

 استكشاف واستغالل الفضاء .4

 النقل واالتصاالت وغيرها من البنى التحتية .3

 الطاقة .0

 والتكنولوجياالصناعي اإلنتاج  .2

 الصحة .7

 الزراعة .1

 التعليم .0

 الثقافة، الترفيه، الدين ووسائل اإلعالم .00

 النظم والهياكل واألساليب السياسية واالجتماعية .00

 التقدم العام للمعارف .02

 الدفاع .04

 حقل المنتجات

الذي تقوم به وحدات قطاع مؤسسات األعمال التجريبي يركز التحليل حسب حقل المنتجات على التوجه الصناعي الفعلي للبحث والتطوير 
 (.201)دليل فراسكاتي، الفقرة 

للحفاظ على التماثل مع التصنيف المؤسسي لقطاع مؤسسات األعمال، تم اعتماد قائمة التوزيع نفسها )أي التصنيف الصناعي الدولي 
 (.220( )دليل فراسكاتي، الفقرة 3 التنقيح أو 1.3 التنقيحالموحد 
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 اإلقليمي التوزيع

حسب الموقع الجغرافي. ومن الواضح أن هذا القرار محلي تماما.  التجريبي غالبا ما يطلب صناع القرار معلومات عن البحث والتطوير
 5إلزامي في بعض البلدان. حسب األقاليمأّن التوزيع االحصائي  اإلشارة إلىوتجدر 

 المؤشرات الرئيسية  .5.3

 مذكورة أدناه.  حسابهاالمؤشرات الرئيسية التي يجب 

  عملة محلية( التجريبي البحث والتطوير علىاإلنفاق المحلي اإلجمالي( 

 ماليين الدوالر باألسعار الجارية وفقا لتعادل القوة الشرائية / ) التجريبي بحث والتطويرالعلى  اإلنفاق المحلي اإلجمالي
 ( الشرائيةلقوة اماليين الدوالر باألسعار الثابتة وفقا لتعادل 

  الدوالر باألسعار الجارية وفقا لتعادل القوة الشرائية / لكّل نسمة ) التجريبي والتطوير البحث علىاإلنفاق المحلي اإلجمالي
 (الدوالر باألسعار الثابتة وفقا لتعادل القوة الشرائية

  المحلي اإلجماليكنسبة مئوية من الناتج التجريبي البحث والتطوير  علىاإلنفاق المحلي اإلجمالي 

 (المعادلون بوقت كامل / )عدد الموظفين التجريبي مجموع موظفي البحث والتطوير 

 عدد الموظفين إجمالي العمالة 0000قوى عاملة /  0000لكّل مليون نسمة /  التجريبي مجموع موظفي البحث والتطوير( 
 (المعادلون بوقت كامل /

 (المعادلون بوقت كامل / مجموع الباحثين )عدد الموظفين 

  / (المعادلون بوقت كامل / )عدد الموظفين إجمالي العمالة 0000قوى عاملة /  0000مجموع الباحثين لكّل مليون نسمة 

 ن من اإلناث كنسبة مئوية من مجموع الباحثين )على أساس عدد الموظفين(والباحث 

  الممّول من طرف الصناعة يالتجريب البحث والتطوير علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  الممّول من طرف الدولةالتجريبي البحث والتطوير  علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  الممّول من طرف قطاع التعليم العالي التجريبي البحث والتطوير علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  مّول من طرف قطاع المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الم التجريبي البحث والتطوير علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي
 الربح

  الممّول من طرف الخارج التجريبي البحث والتطوير علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  قطاع مؤسسات األعمالل التجريبي البحث والتطوير علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  قطاع التعليم العاليل التجريبي يرالبحث والتطو علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  قطاع الدولةل التجريبي البحث والتطوير علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  قطاع المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربحل التجريبي البحث والتطوير علىنسبة اإلنفاق المحلي اإلجمالي 

  عملة محلية( – األعمالاإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي لقطاع مؤسسات( 

 ماليين الدوالر باألسعار الجارية وفقا لتعادل القوة  اإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي لقطاع مؤسسات األعمال(
 الشرائية / ماليين الدوالر باألسعار الثابتة وفقا لتعادل القوة الشرائية(

 كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليال اإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي لقطاع مؤسسات األعم 

  عدد الموظفين(مؤسسات األعمال قطاع  في التجريبي البحث والتطوير موظفيمجموع( 

  (المعادلون بوقت كامل) مؤسسات األعمالقطاع موظفي البحث والتطوير التجريبي في مجموع 

  (بوقت كاملالمعادلون  / )عدد الموظفين مؤسسات األعمالقطاع في الباحثون 

  الممّول من طرف الصناعة التجريبي البحث والتطوير على مؤسسات األعمالقطاع  إنفاقنسبة 

  الممّول من طرف الدولة التجريبي البحث والتطوير على مؤسسات األعمال قطاع إنفاقنسبة 

  أخرى  وطنية الممّول من طرف مصادر التجريبي البحث والتطوير على مؤسسات األعمالقطاع  إنفاقنسبة 

  الممّول من طرف الخارج التجريبي البحث والتطوير على مؤسسات األعمالقطاع  إنفاقنسبة 

  التحويليةالمنجز من طرف الصناعة غير  التجريبي البحث والتطوير على مؤسسات األعمالقطاع  إنفاقنسبة 

 عملة محلية(  – التجريبي البحث والتطوير علىالتعليم العالي  إنفاق( 

 ماليين الدوالر باألسعار الجارية وفقا لتعادل القوة الشرائية / ماليين )التجريبي بحث والتطوير ال علىنفاق التعليم العالي إ
 الدوالر باألسعار الثابتة وفقا لتعادل القوة الشرائية(

 كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي التجريبي البحث والتطوير علىالتعليم العالي  إنفاق 

                                            
5

 تصنيفعلى أساس ( Rruoescs) وروبيمكتب إحصاءات االتحاد األلعلى سبيل المثال، يتوّجب على دول االتحاد األوروبي تقديم بيانات إقليمية  
 مصطلحات الوحدات اإلقليمية اإلحصائية.
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 ( المعادلون بوقت كامل / التعليم العالي )عدد الموظفينقطاع في  التجريبي مجموع موظفي البحث والتطوير 

 (/ المعادلون بوقت كامل التعليم العالي )عدد الموظفينقطاع  الباحثون في 

 عملة محلية(  –لقطاع الدولة  التجريبي البحث والتطوير على نفاقاإل( 

 ماليين الدوالر باألسعار الجارية وفقا لتعادل القوة الشرائية / ماليين لقطاع الدولة ) التجريبي البحث والتطوير على نفاقاإل
 الدوالر باألسعار الثابتة وفقا لتعادل القوة الشرائية(

 لقطاع الدولة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي التجريبي البحث والتطوير على نفاقاإل 

 (المعادلون بوقت كامل / في قطاع الدولة )عدد الموظفين التجريبي في البحث والتطويرمجموع موظ 

 (المعادلون بوقت كامل / قطاع الدولة )عدد الموظفين الباحثون في 
 

 توفيرإلى  التجريبيالبحث والتطوير  استقصاء. بشكل عام، يهدف التجريبي البحث والتطوير الستقصاءيغطي هذا القسم الهدف األساسي 
البحث  استقصاءدنى، تواجه الجهة المسؤولة عن هذه القائمة إلى الحد األ تقليصقائمة المؤشرات الرئيسية المذكورة أعاله. حتى في حال 

ض لكل قطاعات األداء في حين يستعر باالستقصاءالمهمة المعقدة المتمثلة في تنفيذه. يقّدم القسم التالي نصائح تتعلّق  التجريبي والتطوير
 القسم الخامس منهجية المشروع التي يمكن أن تساعد في هذه المهمة. 
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 قطاع الحسب  االستقصاءجراءات إ. 3
 

 البحث والتطوير استقصاءاتالجميع إلجراء  مقاس واحد يناسب . وهو ما يجعل فيه بتكاراالنظام فريد من نوعه و كذلك كل بلد يعتبر 
وكّل قطاعاته برمته البلد فعند تطبيق التوجيهات الواردة في هذه الوثيقة.  االعتبارفي  هذاينبغي وضع و .عمليغير حال  التجريبي

لتفاعل المتبادل. يستخدم االقتصاديون مصطلح ادارة  ومقاربات مختلفة لإلأنماط ظهور إلى  يؤديبمرور الوقت، مّما يتطور ومؤسساته 
 تتقلصوالتي بدورها يمكن أن تتعزز أو  وامل الثقافية المؤسسية األساسيةبهذه الع ءاستقصا"التبعية" لوصف هذه الظاهرة. يتأّثر نجاح أي 

 بسبب الثقافة اإلدارية الشاملة.
 

التي تريد من خاللها المنظمات للطريقة  مبديا تفهمهتبادل المعلومات  السائدة التي تنظمالتكّيف مع المعايير  االستقصاءيتوّجب على فريق 
 حماية معلوماتها. 

 
األّول للبحث  االستقصاءطار، من المستحسن أن يقوم في هذا اإل
بجمع البيانات الخاصة به عن طريق المقابالت بدال  التجريبي والتطوير

لمزيد من التفاصيل ل 4.0 )انظر القسم على أساليب أخرى عتماداالمن 
 إطار. في االستقصاءهذا يرفع من تكلفة  وسائل جمع البيانات(. حول

مكّثفا فحسب بل يجب أن يضّم  االستقصاءهذه المقاربة، ال يكون عمل 
أشخاصا يملكون ثقة بالنفس وبالغة كافية ويفّضل أن  االستقصاءفريق 

يكونوا من حاملي الشهادات. يجب أن يكون هؤالء األشخاص قادرين على التفاوض والتفاعل مع كبار موظفي المنظمات التي يستهدفها 
 . االستقصاء

 
األول للبحث ه ستقصاءا؟ بالنسبة لبلد يجري ةو/أو خاصحكومية ت التي يجب تغطيتها: يجب أن يتم اتخاذ قرار بخصوص القطاعا

والخاص )أي مؤسسات األعمال، الحكومة، التعليم العالي  الحكوميكال القطاعين  أن يغطي، من المستحسن التجريبي والتطوير
قاعدة بيانات. على افتراض وجوب تغطية جميع القطاعات، يتعلّق القرار التالي  إنشاءوالمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح( قصد 

 في كل قطاع.  االستقصاءبأساليب 
 

الدولة والتعليم العالي كل ثالث أو أربع  تغطي قطاعي. فيمكن أن االستقصاءال ُتغطي بعض البلدان الصناعية جميع القطاعات في نفس 
لى قطاع مؤسسات األعمال كّل سنتين. وغالبا ما يكون العكس صحيحا في البلدان النامية التي تكون سنوات مع التركيز بدال من ذلك ع

. غالبا ما التجريبي البحث والتطوير علىفيها مساهمة قطاع مؤسسات األعمال في مجال البحث والتطوير ضعيفة في إجمالي اإلنفاق 
المسؤول عن تعبئة االستمارة وكون نظم االبتكار الناضجة  إرهاقلتخّوف من هذه االستراتيجيات معقدة وتشمل اوراء سباب األتكون 

 صغيرة من سنة إلى أخرى. التغيراتتتطّور ببطء بحيث تكون 
 

)أي  المعاييرو أنسب المناهجواحتياجاته الخاصة. يختلف اختيار  البلدالوضع في  ،وتغطيته االستقصاءوتيرة  تراعيوبالتالي، ينبغي أن 
، عينة السكان المستهدفة، المسؤولون عن تعبئة االستمارة، الخ( حسب كّل قطاع وحسب حجمه ودرجة تعقيد المنظمات الستقصاءاأساليب 

 قيد التقييم. لذلك من المفيد التعامل مع هذه القرارات كّل قطاع على حدة.

 قطاع التعليم العالي.    1.4

، تتمّثل الوظيفة األساسية لمؤسسات التعليم العالي في التعليم، الحكوميةأو معاهد البحوث  معاهد البحوث التابعة للوزاراتعلى عكس 
الذي يبقى وظيفة ثانوية في معظم الجامعات. في العديد من البلدان النامية، تكون مؤسسات التعليم العالي المقر الرئيسي ووليس البحث 

 جهد ممكن لضمان تغطية جيدة لهذه الهيئات.  ؛ لذلك يجب بذل كلّ التجريبي لنشاط البحث والتطوير
 

جميع الجامعات والمؤسسات المماثلة، وخصوصا تلك التي تمنح شهادات  التجريبي البحث والتطوير استقصاءبشكل عام، يجب أن يغطي 
 التجريبي تطويرالبحث والبالمؤسسات األخرى في القطاع التي ُيعرف أو ُيفترض أنها تقوم  إدراجعلى مستوى الدكتوراه. وينبغي أيضا 

 (. 337)دليل فراسكاتي، الفقرة 
 

  

بطبيعتها جهودا  التجريبي البحث والتطوير استقصاءات تتطّلب
التفاعل بين المكتب اإلحصائي الوطني أو غيرها من  إن مكّثفة.
جمع البيانات والمسؤولين عن تعبئة االستمارة أمر  وكاالت

 ضروري للتعّلم وبناء الثقة. 
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لهذه  مسحعادة، تكون مؤسسات التعليم العالي معروفة ويمكن تمييزها بسهولة. على غرار تغطية قطاع الدولة، من المعتاد إجراء في ال
 استقصاءقطاع التعليم العالي من خالل  دراسةم تتيوجد عدد كبير من الجامعات، يمكن أن  حيثالمنظمات. في حالة االقتصادات الكبيرة 

عند  مراعاتها، والحصول على البيانات المطلوبة منهم مباشرة. تشمل العوامل التي ينبغي التجريبي تحديد منّفذي البحث والتطويرل هادف
 ما يلي:استقصاء هادف اختيار العينة في 

  ؛التجريبي البحث والتطويرالجامعات األقدم أكثر انخراطا في مجال عادة ما تكون 

 ؛التجريبي الجامعات التي تقدم شهادات عليا قد تكون أكثر انخراطا في مجال البحث والتطوير 

 الجامعات الخاصة غالبا ما تكون أكثر تركيزا على التعليم؛ 

  ؛ السابقة  ريبيالتج البحث والتطويراستقصاءات من خالل  التجريبييمكن تحديد المنفذين المعروفين للبحث والتطوير 

  إلجراء البحوث؛  من الحكومة الجامعات أمواال تتلقىيمكن أن 

 .يمكن أن يوّفر عدد من المنشورات التي تظهر في المجالت المتخصصة مرشحين جيدين للعينة 
 

وبصفة وزارة التعليم العالي أو لجنة المنح الجامعية أو مؤسسة مماثلة.  لدىينبغي أن تكون قائمة مؤسسات التعليم العالي متوّفرة بسهولة 
المنشورات العلمية  الناتج منالعملية، يمكن أن تبّين دراسة  ومن الناحيةعادة ما تكون أقدم الجامعات من بين أبرز منفذي البحوث. عامة، 

لمعلومات اي يترّكز فيها نشاط البحث. ستكون مصادر المناطق الت IaofreWأو  lb op IahlMalW™في قواعد البيانات مثل 
 أيضا.  اإلطارالمذكورة في قطاع الدولة، مثل سجالت موظفي الجامعة، مفيدة في هذا األخرى 

 
 Gecscpouec lcssleعلى سبيل المثال،  –للباحثين  السيرة الذاتيةيقوم عدد متزايد من البلدان النامية بوضع قاعدة بيانات لجمع 

 IRGC (IoMeleio RcahoMce dl BlelMooeohelMso IhlMsdphao l TlaMoeeKhao)البرازيلية المعروفة التابعة لـ
وكذلك قواعد البيانات في المكسيك وبلجيكا. ويمكن استخدام قواعد البيانات هذه لتعزيز نشاط البحث وكقاعدة إلدارة المعلومات. إّن 

لذاتية. في الممارسة العملية، قد يكون لعدم المحافظة على سيرة ذاتية محّينة آثار سلبية، مثل تحديث سيرتهم ا عنالباحثين مسؤولون 
الحول دون حصول الباحث على منح. وستكون قواعد البيانات هذه مفيدة لتحديد األنشطة البحثية في مؤسسات التعليم العالي والجهات 

 .التجريبي رتطويالبحث والالفاعلة ذات الصلة التي تقوم بأعمال 
 

مستوى الكلية. عادة ما  علىالمصلحة/القسم أو أو ملء االستبيانات في المنظمة،  يمكناعتمادا على درجة تعقيد مؤسسات التعليم العالي، 
فريق  داخلفي أحيان كثيرة نقطة نقاش  سيشكلوداخليا  االمنظمة االستبيانات قراربها يكون القرار النهائي بشأن الطريقة التي ستدير 

 . سيلعب التنظيم الداخلي للجامعات، مثل مدى استقالل الكليات عن بعضها البعض، دورا في هذا القرار.االستقصاء
 

تملك الجامعات والمعاهد الفنية وحتى األكاديميات العلمية في بعض البلدان درجات متفاوتة من االستقاللية. في بعض البلدان، يكون 
تشغيل  يتم. في نظم أخرى، متاحة أّنه، مبدئيا، ينبغي أن تكون قائمة موظفي كل مؤسسات التعليم العالي ، أيمدنيينالعاملون موظفين 

األكاديميين مباشرة من قبل مؤسسات التعليم العالي المعنية وقد يكون الحصول على سجالت الموظفين محميا من قبل القانون أو اللوائح 
يجب  –ال سيما في الجامعات  –عدم وجود سجل مركزي لموظفي مؤسسات التعليم العالي  الخاصة بمؤسسات التعليم العالي. في حال

التعامل مع مؤسسات التعليم العالي الفردية من خالل مكتب نائب رئيس الجامعة/الرئيس للمساعدة في الحصول على المعلومات الالزمة. 
نائب المستشار، عميد البحوث أو رئيس إدارة البحوث.  التحديد على وجهمسؤولة عن البحث،  مناصب عليافي بعض الجامعات، هناك 

 في هذه الحاالت، سيكون التعامل معهم مباشرة أكثر عملية وسهولة للحصول على المعلومات الالزمة.
 

ات للمشاركة في كما يعتبر نضج مؤسسات التعليم العالي وعالقتها التاريخية مع الحكومة عامال مهما في تحديد مدى استعداد هذه المؤسس
، قد يكون من والمؤسسات األكاديميةآخر. في حال وجود خالف سابق بين الدولة  استقصاءأو أي التجريبي البحث والتطوير  استقصاء

 .االستقصاءالصعب الحصول على االلتزام الضروري إلجراء 
 

 خمسة منفذين معروفين للبحث والتطويرال يقل عن وجود ما عندما يكون هناك عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي في البالد مع 
، قد يكون من المفيد تهيئة األرضية الستكمال االستبيان من خالل دعوة المسؤولين الرئيسيين عن تعبئة االستمارة للمشاركة في التجريبي

 ورشة عمل مركزية. إّن بناء الثقة والشعور بالهدف المشترك أمر ضروري.
 

 إلجماليأبحاثهم للحصول على تقدير جيد  يقضونه فيالوقت الذي  روتقدي نشطوند الموظفين الذين هم باحثون من الضروري تحديد عد
معادل بوقت للمحّددة سلفا بعض البلدان )مثل الواليات المتحدة وكندا( تستخدم عوامل ف. هذه ليست مهمة سهلةوالبحوث.  نفاق علىاإل

ها مقدار الوقت المخصص لألبحاث جزءا من العقود الرسمية لموظفي التعليم العالي، يمكن استخدام كامل. في البلدان األخرى التي يمّثل في
وقت كامل. عندما يسمح الوقت بذلك وفي حال وجود استعداد للتعاون، يمكن أن يقوم الموظفون األكاديميون بحفظ بمعادل الذلك لتقدير 

قول على المستوى الفردي. أّثرت مسألة الحصول على عدد دقيق للموظفين سجل يومي يسمح بالحصول على تقدير دقيق إلى حد مع
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يعتمد على  الستقصاءا تعلى سبيل المثال( وجعل Ihuheeh 0001)انظر  االستقصاء اتسلبا على قياسلفترة طويلة  المعادلون بوقت كاملو
برقمين بعد الفاصلة أمر مشكوك فيه. يمكن االطالع على المعادلون بوقت كامل تقديرات. لهذا السبب، فإن العادة المتمّثلة في تقديم بيانات 

لدليل فراسكاتي  2في قطاع التعليم العالي" في الملحق  التجريبي المبادئ التوجيهية حول "الحصول على بيانات البحث والتطويرمزيد من 
)معامالت البحث  التجريبي ساليب تقدير حصص البحث والتطويرالذي يتّم في إطاره مناقشة استقصاءات استخدام الوقت وغيرها من أ

 ( في مجموع أنشطة قطاع التعليم العالي.التجريبي والتطوير

 قطاع الدولة.        2.4

البحث والتطوير في قطاع الدولة كّل مؤسسات التجريبي البحث والتطوير  استقصاءدراجها في إبشكل عام، تشمل الوحدات التي يجب 
التي تهتّم بالخدمات  الحكوميةالمنظمات فضال عن (، 6اتلوزارالتابعة لبحوث الومعاهد  الحكومية)مثل معاهد البحوث  بي الحكوميةالتجري

العامة، المتاحف، الخ(  الخدمات)على سبيل المثال الخدمات اإلحصائية واألرصاد الجوية والجيولوجيا وغيرها من  العلوم والتكنولوجيا
 (.334، الفقرة )دليل فراسكاتي

 
إجراء تعداد للمنظمات التي ُيعرف أو ُيفترض أّنها تنفّذ أعمال بحث  القاعدة هيمبدئيا، هذه المؤسسات الحكومية مفهومة بشكل جيد بما أّن 

محتملين المنفذين ال تحديدالحكومية ومعاهد البحوث والهيئات النظامية في  اإلدارات. يمكن أن تساعد سجالت/دالئل تجريبي وتطوير
في قطاع الدولة. يمكن أن تكون مصادر المعلومات األخرى أكاديمية أو مهنية وأن تنبع من الجمعيات العلمية؛ التجريبي للبحث والتطوير 

؛ سجالت أو قواعد بيانات العلماء والمهندسين؛ وقواعد بيانات المنشورات العلوم والتكنولوجياجمعيات البحوث؛ قائمات مؤسسات خدمات 
 علمية وبراءات االختراع وغيرها من وثائق الملكية الفكرية.ال

  
كذلك لمحة عامة عن نظام البحث و يمكن أن يعطيوالتكنولوجيا موجودا وإدارة المعلومات للعلوم في بعض المجاالت، قد يكون نظام 

 .التجريبي البحث والتطوير استقصاءاتعينات لعمل إلنشاء السجالت كقواعد الإطار 
 

من قبل الوزارة المسؤولة عن العلم والتكنولوجيا أو ما يعادلها أو مندوبها التجريبي البحث والتطوير  استقصاءمرجح أن يتم إجراء من ال
الحصول على فإن  بعد أحد مكونات اإلحصاءات الوطنية،  االستقصاءالمكتب الوطني لإلحصاءات. حتى لو لم يكن  إشرافتحت 

لألسف، حتى عندما يكون الموظفون على استعداد لكن عملية سهلة إلى حد ما. يمكن أن يكون مية األخرى المعلومات من الدوائر الحكو
معاهد البحوث التابعة ل بالنسبةاالفتقار إلى معلومات متوّفرة في شكل مجّمع قد يعيقهم عند ملء االستبيان. وهذا هو الحال  للتعاون، فإنّ 
هو موظف كبير مثل المدير  معاهد البحوث التابعة للوزاراتلالتي يتم فيها توظيف العاملين كموظفين عموميين. ويكون المدخل  للوزارات

 العام أو األمين الدائم. 
 

كهيئات نظامية مستقلّة. في هذه الحالة، يكون الرئيس  إنشاؤهابعض الشيء وخصوصا عندما يتم  الحكوميةتختلف حالة معاهد البحوث 
 التنفيذي أو المدير المسؤول عن إدارة البحوث هو المدخل. 

 
 يقاربأو  يساويأّن جميع موظفيها يقومون ببحوث وأّن المعادل بوقت كامل لديها  الحكوميةمعاهد البحوث  تصّرحأن  المألوفمن 
العلوم وخدمات التجريبي في أنشطة البحث والتطوير  الحكوميةالعديد من معاهد البحوث  %. وهي مشكلة يصعب حلّها. يشارك000

التجريبي. ، أو ال تكون، جزءا من مشاريع البحث والتطوير العلوم والتكنولوجياواالستشارات. قد تكون أنشطة خدمات والتكنولوجيا 
أنشطة بحث وتطوير. على  عادة لواضعي السياسات، والتي ال تشكلوأنشطة االستشارات غالبا ما تنجز بهدف تقديم وثائق ودراسات 

قد يكون من الصعب تطبيق هذا األمر على أرض الواقع.  ،التجريبي تطويرالبحث وال ال تعد منالرغم من وجوب استبعاد األنشطة التي 
يهم % من مهني  70جدي مثال التعميم والقول بأّن في توجهاتها وثقافاتها المؤسسية بحيث يكون من غير الم الحكوميةتختلف معاهد البحوث 

 باحثون. يجب القيام بعملية احتساب منهجي.
 

بحوث بعض الفي كثير من األحيان بالعلوم والتكنولوجيا التي ترتبط مهمتها األساسية بخدمات  لحكوميةامن ناحية أخرى، تقوم المنظمات 
 البحث والتطوير استقصاءفي إطار هذا النشاط. ينبغي تحديد األنشطة البحثية بوضوح وأخذها بعين االعتبار بصورة منهجية في 

 .التجريبي

                                            
6

لي أو تختلف كيفية إنشاء هذه المعاهد من بلد إلى آخر. ويمكن أن يشمل ذلك أيضا أقسام/وحدات البحث والتطوير على المستوى المركزي أو الفدرا 
 البلدي.
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 قطاع مؤسسات األعمال.        3.4 

شركات أخرى بها وم في حين تق التجريبي بصورة منتظمةتطوير البحث وال بأنشطةفي قطاع مؤسسات األعمال، تقوم بعض الشركات 
، سواء تعلّق األمر بنشاط متواصل التجريبي تطويرالبحث والجميع الشركات التي تنّفذ أعمال  إدراج. لكن من المستحسن من حين آلخر
 (. 340)دليل فراسكاتي، الفقرة  التجريبي البحث والتطوير استقصاءاتأو متقطع، في 

 
، من المفيد مالحظة خصائص أو طبيعة البحث والتطوير في قطاع مؤسسات األعمال في التجريبي تطويرالبحث وال استقصاءعند إجراء 

في معظم التجريبي من البحث والتطوير  الجزء األكبرالبلدان النامية واالقتصادات الناشئة. على الرغم من أّن مؤسسات األعمال تمّثل 
 على  مؤسسات األعمال إنفاقفي كثير من االقتصادات النامية والناشئة، يكون ف، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديدول 

عكس يفي قطاعي الدولة والتعليم العالي. قد التجريبي في أحيان كثيرة أقّل بكثير من نفقات البحث والتطوير  التجريبي البحث والتطوير
مال مشاكل تنظيمية. عندما تتعامل الشركات في المقام األول مع في قطاع مؤسسات األع التجريبي لبحث والتطويراالهتمام الضعيف با

في السوق المحلية، قد تكون أنشطة البحث والتطوير المتواصلة هي االستثناء وليست القاعدة، بما أّن البحث والتطوير ينّفذ بشكل مناسباتي 
 .(2002، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالعديد من الشركات )

 
هو  التجريبي البحث والتطوير ( يشير إلى أنّ 2000) Dcresهدف االبتكار ولكّن ل يعد أمرا مركزيا بالنسبةإّن قطاع مؤسسات األعمال 

فقط من الشركات قامت بنشاط بحث وتطوير بشكل منتظم. العديد من الشركات التي تبتكر  %0حدث نادر؛ ففي كندا، على سبيل المثال، 
يتوّجب  لكن بحث وتطوير داخلية. هذا ال يعني أنه ال يوجد بحث وتطوير منجز في البلدان النامية أو االقتصادات الناشئة، ال تنفذ أعمال 

 علينا البحث بعناية فائقة.
 

ن أن يواجه من الحكم االستعماري أو االحتالل األجنبي، يمكحديث  منها تاريخ لدى العديدفي البلدان النامية واالقتصادات الناشئة، التي 
المخططون واالقتصاديون ورجال األعمال مشكلة بناء وتشجيع الشركات المحلية الصغيرة. في مجال التكنولوجيا العالية والمتوسطة، 
تكون الشركات المبتدئة والشركات الناضجة قليلة العدد. تتجّمع الشركات المحلية الكبيرة في الصناعات الناضجة نسبيا مثل الصناعة 

 عادة مجاالت أعمال بحث وتطوير كبيرة.  ال تشكلية، مواد البناء والتشييد، النقل والخدمات واالتصاالت، وهي الغذائ
 

البلدان التي أصبحت فجأة مصّدرة للسلع األساسية قد فعلت ذلك من خالل طلب مشاريع جاهزة من شركة متعددة فإن باإلضافة إلى ذلك، 
 الجنسيات تشمل التطور السريع لموارد تستغّل منجما أو منشأة مع البنية التحتية الالزمة لتصدير المنتجات الخام أو المكررة جزئيا. في

نادرا ما يتّم وأعمال البحث والتطوير الضرورية في مختبرات معروفة تابعة للشركات متعددة الجنسيات مثل هذه الحاالت، يتم تنفيذ معظم 
 تحويل نشاط البحث والتطوير هذا إلى البلدان النامية أو االقتصادات الناشئة. 

 
ل. حيث شهدت كل من الصين والهند هناك بالطبع استثناءات لما سبق كما في حاالت الصين والهند، وعلى نحو متزايد بالنسبة للبرازي

ذوي مهارات  موظفي األبحاثفر االتي سعت في البداية لالستفادة من توولشركات متعددة الجنسيات  ةإنشاء مختبرات بحث وتطوير تابع
وقطاع التحويلية الصناعات لكل من قيمة العالية في مجال البحوث لكن بتكلفة أقّل. مع مرور الوقت، اندمجت هذه المختبرات في سالسل 

 التجريبي التمييز بين البحث والتطويركذلك الناتج فيما يتعلق بالملكية والتجريبي البحث والتطوير  تتبعرغم ذلك، من المهم والخدمات. 
دة يالء االهتمام لضّم مراكز البحث التابعة للشركات متعدّ إالشركات األجنبية. يجب أيضا  مقابلالذي يحدث في الشركات المحلية 
 نتاج محلية. إالجنسيات والتي ال تملك وحدات 

 
 ؟ التجريبي كيف يمكن الكشف عن أنشطة البحث والتطوير

 
البحث  تقوم بأنشطةال يوجد سجل شامل ومحّين للشركات وال يوجد دليل للشركات التي  –الصناعية والنامية  –في العديد من البلدان 

ويستبعد الشركات الوهمية أو  النشيطةجل للشركات، من المهم التأكد من كونه يشمل الشركات . حتى في حال توّفر سالتجريبي والتطوير
الصغيرة. في حال  الشركاتالنائمة. عالوة على ذلك، السجالت التجارية في أحيان كثيرة ال تأخذ بعين االعتبار القطاعات المتقلبة مثل 

ر عينة عشوائية سيكون ضربا من المستحيل. رغم ذلك، فإّن أخذ العينات جراء تعداد عبإعدم وجود سجل شركات موثوق به، فإّن 
البحث والتطوير ألّن الشركات التي تبدو متشابهة من حيث ما أنشطة تحديد  أفضل طريقة يمكن االعتماد عليها فيالعشوائية قد ال يكون 

 االعتبار.  بعينتقدمه للسوق قد تملك في الواقع استراتيجيات بحث وتطوير جّد مختلفة وأخذ العينات العشوائية قد ال يأخذ هذا 
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يسعى لتحديد منّفذي البحث  استقصاء هادفتتمّثل المقاربة البديلة في إجراء 
ومن ثّم استخالص البيانات المطلوبة منهم مباشرة. هذا  التجريبي والتطوير

جميع الشركات التي ُيعرف أو ُيفترض أّنها تنّفذ أعمال  استقصاءيعني محاولة 
 7ير.بحث وتطو

 
في أقرب وقت ممكن. إّن  التجريبي تطويرالبحث والأعمال بعلى أكمل وجه، يجب ملء سجل الشركات التي تقوم  باستقصاء هادف للقيام

 المستقبلية.  االستقصاءاتويمّثل استثمارا هاما في الحصول على هذه المعلومات وتجميعها يستهلك الكثير من الوقت 
 

عمل رجال المباحث. يمكن البحث  يعادلفي قطاع مؤسسات األعمال، يجب القيام بعمل التجريبي في غياب سجل لمنفذي البحث والتطوير 
 عن معلومات الشركات من خالل استجواب مصادر المعلومات التالية حول سلوك الشركات:

  .بحث عن مختلف الجمعيات واستجواب المسؤولين عن ال إنغرفة التجارة/الصناعة وجمعيات التجارة والجمعيات المهنية
 . يشكل نقطة انطالقة جيدة أنشطة البحث والتطوير في الشركات حولالمعلومات فيها عّما يعرفونه 

 إّن العمل على الشركات المدرجة في البورصة الرئيسية هو مهمة ضرورية. .البورصة الوطنية 

  تقوم. يمكن إنشاء قائمة للشركات التي التجريبي ، ودالئل مختبرات البحث والتطويرةالتجاريالتقارير السنوية للشركة، المجالت 
في التقارير المالية أو النظم  التصريح بهاالتي يتم التجريبي من خالل مراجعة نفقات البحث والتطوير التجريبي تطوير البحث وبال

للحصول على معلومات محددة تتعلق بأنشطة البحث والتطوير، ال سيما المحاسبية العادية. وينبغي أيضا إعادة النظر في هذه المصادر 
  .بناء النماذج األولية، وإنشاء محطات تجريبية، الخ

  يمكن أن تملك تطورا. في بيئات أكثر من طرف الحكومةالممّولة التجريبي سجالت المساعدات المالية/عقود البحث والتطوير ،
 االبتكار. وأمساعدات البحث قائمة للشركات المستفيدة من منح البحث الجهة الوطنية التي تمنح وزارة العلوم والتكنولوجيا أو 

  االستقصاءوثيق بين التعاون ال. قد يساعد التجريبي البحث والتطوير تحت إطارقوائم الشركات التي تطلب تخفيضات ضريبية 
بحث والتطوير وتسهيل االستيراد وتشجيع التصدير والرقابة على المن أجل واإلدارات الحكومية المسؤولة عن الحوافز الضريبية 

 .التجريبي األسعار في تحديد منفذين آخرين للبحث والتطوير

  في والسابقة، التجريبي البحث والتطوير  استقصاءاتفي  التجريبي تطويرالبحث والأنشطة ب صّرحتشركات التي القوائم
 .ى للشركاتاالستقصاءات األخراالبتكار و استقصاءات

  سجالت التجارب السريرية المعتمدة؛ سجالت التجارب المعتمدة للمكتب الطبي الحكومي/سجالت الموافقة األخالقية. تمّثل
 مصادر أخرى للمعلومات.للمكتب الطبي الحكومي سجالت التجارب السريرية أو السجالت التي تنظم التجريب 

من خالل عمل مكتبي، بدءا من الشركات الكبيرة في القطاعات الفرعية التي تشمل عادة  التجريبي يتم ملء سجل شركات البحث والتطوير
لكترونيات ، مثل البتروكيماويات والكيماويات والتعدين ومعالجة المعادن واألدوية والكهرباء واإلالتجريبي بعض أنشطة البحث والتطوير
ترخيص، قد تكون أنشطة البحث والتطوير غائبة أو ضئيلة. عند التعامل  يقع التصنيع المحلي بموجب عندماوالبرمجيات. بصفة عامة، 

من المرافق و البيع بالتجزئةومئات من الشركات الكبيرة، يمكن القيام بخطوة أولى لتحديد واستبعاد الشركات القابضة وكذلك البناء المع 
. بالنسبة لقطاع فرعي معين، يجب أن يولّد التحديد األول منعدمةضئيلة أو فيها تطوير البحث والأنشطة  التي قد تكونالقطاعات الفرعية 

 وكيف يمكننا االتصال بهم؟ التجريبي لمنّفذ البحث والتطوير السؤال التالي: في قطاعكم الفرعي، من يقوم أيضا بالبحث والتطوير
 

  

                                            
7

 منظمةمن دليل فراسكاتي ) 332-342ات في قطاع مؤسسات األعمال في الفقر ستقصاءعينة االالممكنة لتحديد  هجياتالمنمناقشة بعض  يتم 
 (.2002، التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

قطاع مؤسسات األعمال من خالل  استقصاءيمكن 
من خالل  القيام بذلك عينة عشوائية، أو من المستحسن

 . استقصاء هادف
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 تطويرالبحث والركات للتحقق من وجود أنشطة التفاعل المباشر مع الش فإنما لم تؤكد معلومات منشورة وجود أنشطة بحث وتطوير، 
باستعمال استبيان  التجريبي مرحلتين لتحديد منّفذي البحث والتطويرعلى  استقصاءجراء إممكنة في ال إحدى الطرق. تتمّثل يبقى ضروريا

أكثر تفصيال. بشكل عام، يكون من خالل استبيان  التجريبي تطويرالبحث والبسيط للغاية، ثّم استهداف الشركات التي تبلغ عن أنشطة 
االتصال بالشركات الكبرى، الوطنية ومتعّددة الجنسيات، واالجتماع مع  يستندقسم. الالمدخل للشركات من خالل الرئيس التنفيذي أو رئيس 

جراء مقابالت مع المدير المالي أو الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، حسب توّفرهما، إلى الهيكل الصناعي وتركيز الشركات. سيساعد إ
شركة كبيرة عند  نسيانالشركات الرئيسية على فهم وظائف البحث والتطوير لديها والحصول على صورة واضحة عن نشاطها. قد يسّبب 

 تحديد منّفذي البحث والتطوير أخطاء هامة. 
 

من الضروري فهم بنية الشركات.  –دراج النفقات الخارجية عند احتساب النفقات الداخلية إتجنب  وال سيما –لتجنب احتمال العّد المزدوج 
في حالة الشركات القابضة أو المجموعات الصناعية المتنوعة. ولذا من المهم دائما تحديد وحدة القياس المناسبة  خاصةهذا صحيح و

حةبعناية. ينصح باستعمال الشركة كوحدة إحصائية رئيسية وكوحدة   البحث والتطوير الستقصاءاتفي قطاع مؤسسات األعمال  مصر 
كّل كيان عن (. في أفضل الحاالت، ينبغي أن يتم الحصول على البيانات 340والفقرة  074-070 ات)دليل فراسكاتي، الفقر التجريبي

ية لمختلف الشركات التي تشكل شركة قابضة لتحديد الوضعية الضريب ستقالليةاال اختبار. يمكن التجريبي مستقل ينّفذ البحث والتطوير
 . االستقصاءمتنوعة. كّل الشركات الفرعية التي تدفع ضرائب تندرج، مبدئيا، ضمن 

 
تعتبر أنشطة  4و  2و  0يطرح إجراء التجارب السريرية مجموعة من التحديات. من المهم أن نتذكر أّن التجارب السريرية في المراحل 

. في بعض البلدان، التجريبي البحث والتطوير استقصاءوأّنه ينبغي أخذ مدخالت هذا النشاط بعين االعتبار في  تجريبي بحث وتطوير
يمكن أن تكون تدفقات األموال لمثل هذا النشاط كبيرة ويمكن أن تغني عن االستثمارات األخرى. هذا هو الحال خاصة عندما تقوم 

على طرق معالجة  االطالعالرئيسية في مجال األمراض المعدية أو غير المعدية. يمكن  شطةاألنالمنظمات المانحة أو الخيرية بتمويل 
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،من ملحق دليل فراسكاتي ) 2.0بيانات التجارب السريرية للبحث والتطوير في القسم 

2002 .) 
 

هماله في العديد من البلدان المصنعة والنامية. تضّم الخدمات نشاط ابتكار مهّم وقد إ قطاع الخدمات هو قطاع مهّم في كّل مكان، لكن يتمّ 
منظمة التعاون لبلدا قدموا هذه البيانات  44، بالنسبة لـ2000. في العام التجريبي يمّثل القطاع مستويات هامة من البحث والتطوير

في قطاع  التجريبي البحث والتطوير على)غير المرجحة( إلنفاق الشركات توسطة كانت النسبة المئوية الم والتنمية في الميدان االقتصادي
 (. 2004، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي% )42.2الخدمات في حدود 

 
البيع بالتجزئة قدرة كبيرة على اإلدارة الوطنية  سالسلحتكارات في مجاالت الهواتف النقالة والبنوك المحلية والتأمين وااليظهر نمو شبه 

من القيمة غير  اجزءً  تعتبروكذلك القدرة على تطوير ودمج الحلول البرمجية. قد تنطوي هندسة البرمجيات على بناء خوارزميات فريدة 
إذا كان يؤدي إلى تجريبي بحث وتطوير الملموسة للشركة. يؤدي تطوير هذه الملكية الفكرية إلى منافع تجارية ويمكن تعريفه بأنه نشاط 

 استقصاءإلى تركيز  في العديد من البلدان تقّدم/زيادة رصيد المعرفة في مجال برامج الكمبيوتر. تميل المكاتب اإلحصائية الوطنية
 عد للتعاون ممؤسسات األعمال على شركات التصنيع بحيث يتم تجاهل الخدمات أو التقليل من شأنها. لذلك ينصح بشّدة ببذل جهو

 الشركات الكبرى في مجال البنوك والتأمين والهواتف النقالة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 

لكّنها قد ُتحجم  تجريبي تقوم الشركات النشطة في مختلف جوانب الدفاع )األنظمة البرية والبحرية والجوية( عادة بأنشطة بحث وتطوير
 في مجال الدفاع. التجريبي لبلدان ال تقدم أي تقرير عن أنشطة البحث والتطوير عن الكشف عن أية معلومات. بعض ا

 قطاع المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح .    4.4

في قطاع المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح بشكل ملحوظ من بلد إلى آخر ويطرح تحديات التجريبي يختلف البحث والتطوير 
قد يكون كافيا. هذه الصعوبات ال تنبع  هادف استقصاءجراء إقياس مشابهة لتلك الموجودة في قطاع مؤسسات األعمال، وهو ما يعني أن 

يمكن تقدير حجمها، ولكن ترتبط تجريبي بح التي تنجز أنشطة بحث وتطوير فقط من مهمة تحديد المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الر
 أيضا بوضعها القانوني.

 
هي تقريبا نفس المصادر بالنسبة لقطاع الدولة.  االستقصاءجابة على إّن المصادر التي يجب استخدامها لتحديد الوحدات التي من شأنها اإل

في القطاعات البحث  إدارات وأبمعلومات يقّدمها الباحثون  كمالهااستشموال، لكن يمكن  قد تكون البيانات المستمّدة من السجالت أقل
إذا كان لديهم أية  التجريبي البحث والتطوير استقصاء(. يمكن أن تطلب منهم المؤسسة التي تجري 332)دليل فراسكاتي، الفقرة األخرى 

أنشطة البحث والتطوير. يمكن أن تكون  تدعميعرف عنها أنها تجري أو  معلومات عن المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح والتي
البحث  من أجلبعض المصادر المستخدمة في قطاع مؤسسات األعمال ذات فائدة )أي قوائم المؤسسات التي تتلقى المنح الحكومية 

تجارب السريرية المعتمدة؛ االختبارات البحث والتطوير؛ سجل ال من أجلوالتطوير؛ قوائم المؤسسات التي تطلب تخفيضات ضريبية 
 الزراعية الميدانية؛ فضال عن مصادر أخرى مثل سجالت المنظمات غير الحكومية والمؤسسات/الجمعيات، الخ(.
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. إّن مجاالت نشاطها واسعة، بدءا لجهات أجنبيةأو مملوكة  من جهات محليةقد تكون المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح مملوكة 

لألنشطة الداخلية  ألموال طائلةالفقر ومراقبة وحماية البيئة وصوال إلى البحوث الصحية. يمكن أن تكون قنوات  حدةالتخفيف من  من
 علىقد يهيمن تماما على االسهامات الوطنية األخرى في اإلنفاق المحلي اإلجمالي  إلى حد أن هذاولعقود البحث والتطوير الخارجية، 

كبيرة  للتجارب السريرية  أموال لبحث والتطوير في مجال الصحة، حيث توجد تدفقاتل بالنسبة. هذا هو الحال تجريبيال البحث والتطوير
على وجه الخصوص. قد تنشأ هذه االختالالت أيضا في مجاالت أخرى عندما يمتلك معهد أبحاث مقره الواليات المتحدة أو االتحاد 

 ؤسسة خاصة ال تستهدف الربح.األوروبي شركة فرعية أجنبية تتشّكل كم
 

. في التجريبي البحث والتطوير بالنسبة الستقصاءتوافق المسائل  لجهات أجنبيةتطرح المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح المملوكة 
 بعض الحاالت، يتم تسديد أجور جميع الموظفين المحترفين في البلد األم لكن يمكن أيضا أن تتم معالجة البيانات الناتجة عن أعمال البحث

العملية المحلية في جوهرها على جمع البيانات. مساهمة هذه األنشطة في الجهود الوطنية في  تقتصروالتطوير المحلية في الخارج بحيث 
على أفضل التجريبي البحث والتطوير  استقصاءأمر مشكوك فيه. في مثل هذه الحاالت، يجب أن يحصل  التجريبي ل البحث والتطويرمجا

يمكن إدراج هذه البيانات في تقرير والبيانات المتاحة بخصوص البحث والتطوير الذي تنّفذه المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح؛ 
 في فئة منفصلة ترافقها مالحظات حول معنى البيانات.التجريبي  يروالتطوالبحث  استقصاء

 فراسكاتي وأوسلو  استقصاءاتفي  التجريبي البحث والتطوير علىمعالجة إنفاق الشركات .       5.4 

من فئة أوسلو. من االبتكار  استقصاءاتمن فئة فراسكاتي والتجريبي البحث والتطوير  استقصاءاتثمة نقطة أخيرة تتعلق بالعالقة بين 
من فئة أوسلو إلى عينة عشوائية طبقية من الشركات. ويقع التركيز فيها على سلوك الشركات الذي  االستقصاءات حيث تصميمها، تستند

يستوجب في أغلب الحاالت تقييما ذاتيا من طرف المسؤولين عن تعبئة االستمارة. إّن المسؤولين عن تعبئة االستمارة المستهدفين في 
، يكون التجريبي البحث والتطوير استقصاءالدراسات االستقصائية حول االبتكار هم الرؤساء التنفيذيون. من ناحية أخرى، في حالة 

 أو إدارة التكنولوجيا.  التجريبي المشاركون المستهدفون هم المسؤولون عن البحث والتطوير
 

، وتعتمد بدال من ذلك على أسئلة التجريبي حول االبتكار معلومات مستفيضة حول ما يتضّمنه البحث والتطوير االستقصاءال تشمل أدوات 
 .  2المربع في  2002لعام  في المجتمعات المحليةاالبتكار  استقصاءمن  مقتطفعامة. انظر على سبيل المثال 

 
في التجريبي والضعف العام لسجالت نفقات البحث والتطوير تجريبيا  اويروتط انظرا لعدم وجود مبادئ توجيهية دقيقة حول ما ُيعتبر بحث

من فئة أوسلو  االستقصاءاتالمحّصل عليه من  التجريبي البحث والتطوير علىنفاق الشركات إالشركات، في أغلب األحيان يختلف تقدير 
، فإن تقديرات أوسلو هي أعلى بكثير من القيمة . بشكل عامالتجريبي البحث والتطوير استقصاءاتفي عليه عن التقدير المحّصل 

يمكننا القيام به هو  اس صحيحا. في هذه الحاالت، أقّل مفراسكاتي. لكن هناك بعض البلدان التي يكون فيها العك استقصاءاتالمحسوبة في 
 تبّين القيم المختلفة.  اتمالحظ إضافة

 
من فئة فراسكاتي. عندما تكون  استقصاءباستخدام التجريبي البحث والتطوير  علىنفاق الشركات إ، ينبغي تقدير في أفضل الظروف

 يتم، سيكون ذلك كافيا. التجريبي البحث والتطوير علىنفاق الشركات االبتكار هو مصدر البيانات الوحيد إل استقصاءموارد محدودة وال
واالبتكار، والمبادئ التوجيهية لمثل  التجريبي البحث والتطويربين  التي تجمع لالستقصاءاتمناقشة عدد من الحجج المؤيدة والمعارضة 

 (.2000، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمن دليل أوسلو ) 300-307 اتفي الفقر االستقصاءاتهذه 
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     2012 استقصاء االبتكار في المجتمعات المحليةفي التجريبي معالجة البحث والتطوير  .2المربع 

 ، هل شاركت شركتكم في أنشطة االبتكار التالية:2002إلى  2000خالل السنوات الثالثة من  0.0

 داخلي تجريبي بحث وتطوير 

التطوير الداخلي  إدراجالتي تقوم بها المؤسسة لخلق معارف جديدة أو لحل مشاكل علمية أو تقنية ) التجريبي أنشطة البحث والتطوير
 الشرط(.للبرمجيات الذي يستوفي هذا 

 :2002-2000خالل السنوات الثالث  تجريبي إذا كانت االجابة نعم، هل قامت شركتكم بأعمال بحث وتطوير

 (التجريبي بصورة متواصلة )تملك شركتكم موظفين دائمين مختصين في البحث والتطوير

 أحيانا )حسب الحاجة فقط(

 خارجي تجريبي ربحث وتطوي  

شركتكم مع شركات أخرى )بما في ذلك شركات أخرى في مجموعتكم( أو مؤسسات بحثية  تم بتعاقدالبحث و التطوير التجريبي الذي 
 أو خاصة؟ حكومية

 )أنشطة ابتكار أخرى( ... 

 إدراجأعاله.  0.0فقط؟ تّم تعريف أنشطة االبتكار في السؤال  2002كم أنفقت شركتكم على كّل واحد من أنشطة االبتكار التالية في عام  2.0
التعاقد من الباطن، والتكاليف األخرى ذات الصلة(، وكذلك النفقات التي تتم بنشطة األوفات الجارية )بما في ذلك تكاليف اليد العاملة، والمصر

 الرأسمالية على المباني والمعدات.

  المصروفات الجارية، بما في ذلك تكاليف اليد العاملة والنفقات الرأسمالية على المباني  إدراجالداخلي )التجريبي البحث والتطوير

 (التجريبي والمعدات المخّصصة للبحث والتطوير

 خارجيالتجريبي التطوير البحث وال 

 )أنشطة ابتكار أخرى( ... 

 (2002) (Rruoescs) وروبياأل االتحادمكتب إحصاءات  المصدر:
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 ستية والعملية : الحوكمة، اللوجالتجريبي البحث والتطوير استقصاء .5
 

مجّرد مثال على هذا يعد أّن  اإلشارة إلى. تجدر التجريبي تطويرالبحث وال استقصاءجراء إمشاريع بهدف الدارة إل ايقّدم هذا القسم إطار
أخرى مّتبعة من طرف مكاتب اإلحصاء الوطنية والتي جراءات ثابتة إكون هناك ت، قد التجريبي تطويرالبحث وال استقصاءجراء إكيفية 

 يمكن اعتمادها من قبل بلد ما.
 

أو، بعبارة أخرى، يجمع  الوطني االبتكارفي نظام  النظيرةهو مشروع يدرس المؤسسات التجريبي البحث والتطوير  استقصاءإّن 
على مدى فترة زمنية محددة وسيستخدم موارد مختلفة.  صاءاالستق. وسيجرى الوطني االبتكارفي نظام  الجهات المعنيةالمعلومات من 

. في هذا التجريبي البحث والتطوير استقصاءج نهائي: تقرير وعمليات التعلم الخاصة به وسيؤدي إلى منت االستقصاءجراء إسيشمل 
 اعتماد منهجية إدارة مشاريع معترف بها.  يستحسنالصدد، 

 
المشروع يشمل نجاز إتستند المنهجية المناسبة إلدارة المشاريع إلى أساس أن 

ج النهائي واألشخاص والمنظمة المعنية. تتطلب المنهجية وللمنت اموازي اتطوير
مسارات لفقا "طار منظم وإفي أبسط أشكالها بناء خطة مشروع بعدة مراحل/

الخاصة به سلسلة من المراحل يملك كل واحد منها عديدة " مشروعنتائج/خطوط 
  (.1الشكل )انظر 

 
 ستية: وكمة والعملية واللوجحول ثالث مسارات نتائج، وهي الحالتجريبي البحث والتطوير  استقصاءأظهرت التجربة أّنه يجب هيكلة 

  والجهات الراعية  االستقصاء. وتوفر آليات للتعلم والمراقبة بين االستقصاءوالمشورة وسلطة  الرقابةتعالج الحوكمة مسائل
 والشركاء.

  لالستقصاءتتناول اللوجستية الموارد المالية والبشرية والمادية . 

 االستقصاءتناول العملية األعمال الرئيسية لتصميم وتنفيذ ت . 

 هنا، يضّم مسار النتائج الخاص بالخدمات اللوجستية ست مراحل في حين أّن خط مشروع في الخطة ذات المراحل المتعّددة المعروضة
من  ايضّم عشر مراحل والحوكمة سبعة مراحل. رغم تقديم الخطة ذات المراحل المتعّددة على هذا النحو في الدليل، فإّن عدد العملية

خاصا بها. تمّثل كل مرحلة هدفا فريدا كّل مرحلة معّرفا  إعطاءتّم المراحل والتسلسل في كل خط مشروع قد يختلف. لتسهيل العملية، 
الخطة ذات المراحل المتعّددة كنموذج على بينها، وُتعتمد  فيمامنشودا فريدا من نوعه يملك تاريخ انتهاء. إّن المراحل متسلسلة ومترابطة 

ذات المراحل المتعّددة لتشمل المواعيد المستهدفة إذا لزم  . يمكن تحسين الخطةلالستقصاء الجدول الزمنيالعمل بهدف احترام  لتدفق
 األمر.

 
 االستقصاءجراء إوتحديد وتخصيص موارده حاسمة لنجاحه. ينبغي إشراك األطراف التي طلبت  االستقصاءإّن المراحل األولية في إعداد 

ممارسة العملية، سيقوم مدير المشروع وموظفو واالتفاق عليه. في ال االستقصاءفي المراحل األولى من التخطيط عند وضع نطاق 
التعامل مع المشروع معا بتطوير الخطة ذات المراحل المتعّددة وبتحديد المواعيد المستهدفة لكل مرحلة. ينبغي النظر في استراتيجيات 

واستخدامها كآلية مراقبة خالل  ءاالستقصاالمترتبة عن التأخير. يمكن تقسيم الخطة ذات المراحل المتعّددة بين أعضاء فريق  النتائج
 المشروع.  تنفيذاجتماعات المشاريع الدورية أثناء 

  

 التجريبي البحث والتطوير استقصاءمن المفيد تنفيذ 
 وفقا لمنهجية إدارة مشاريع مقبولة. 
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 التجريبي البحث والتطوير الستقصاءالخطة ذات المراحل المتعّددة  .1 الصورة

 

 . تعيين لجنة المراقبة1ح

 نهاء السجالتإ. 5ع

. الموافقة على االستبيانات 4ع
 وطباعتها

قواعد البيانات  ءمعالجة أخطا. 6ع
 وتشغيلها

 . النشر والجمع7ع

 الحساب، التحّقق والجمع. 8ع

 . تجميع النتائج9ع

البحث  استقصاء. تقرير 10ع
 التجريبي والتطوير

على لجنة المراقبة . موافقة 4ح
 المرحلة الميدانية 

على  لجنة المراقبة . موافقة5ح
 النتائج 

 استقصاءطالق تقرير إ. 6ح
 التجريبي البحث والتطوير

 . التقييم واالختتام7ح

. النطاق، المنهجية واالستبيانات 1ع
 التجريبية

. تحديد مواصفات متطلبات 2ع
 المستخدم لقاعدة البيانات

 التجريبي البحث والتطوير استقصاء

 ستيةاللوج الحوكمة العملية

 . تعيين مدير المشروع1ل

 االستقصاء التجريبيإنهاء . 3ع

 . ضمان الوصول والسرية2ح

. ورشة عمل ألصحاب 3ح
 المصلحة

. تأمين مكان العمل، تعيين 2ل
 الموظفين وتكوينهم

 . تعيين مطّور قاعدة البيانات3ل

 . التعاقد مع المطبعة4ل

. تدريب الموظفين والعدادين على 5ل
 االستبيانات النهائية والعمل الميداني

 . االختتام المالي6ل
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خالل مرحلة جمع البيانات، يمكن أن تكون أسبوعية ويوميا.  تحدثوتيرة اجتماعات المشروع بعناية. في البداية، يمكن أن  النظر فييجب 
ال تصرف مع تكثيف العمل والحاجة لحّل المشاكل، يمكن أن تصبح مرة أخرى أكثر تواترا. ينبغي أن يكون لالجتماعات هدف واضح وأو

احل االنتباه عن الحاجة إلى تحقيق المراحل الضرورية. ستعالج األقسام الفرعية التالية مسارات النتائج الثالثة التي تشكل الخطة ذات المر
 المتعّددة: الحوكمة واللوجستية والعملية.

 الحوكمة.    1.5

الحوكمة من بلد إلى آخر، لذلك سيخضع هذا القسم  منهجيات. تختلف ة فيهحوكمالنظام  بواسطةإّن المشروع مهيكل وموجه ومحمي 
من الباطن. هناك  المتعاقدينوبطبيعة الحال لتفسيرات مختلفة. تشمل الحوكمة كل الجوانب القانونية للمشروع، مثل العقود مع الموظفين 

 . هذه النتيجةسبعة مراحل مقترحة لمسار 

 : تعيين لجنة المراقبة0ح

ثارة االهتمام إجمع المعلومات من مختلف الجهات المعنية والجهات الفاعلة والمنظمات التي تشكل نظام االبتكار. إّن إلى المشروع  يدعو
 أمر ضروري لكسب تعاونهم طوال دورة حياة المشروع.  المجيبين على االستقصاء وبناء الثقة وااللتزام مع

 
"المعلومات تمّثل مصدر قوة" هي مقولة بديهية ومعروفة لكن لألسف تعتبر بعض 
المنظمات أّن تسليم المعلومات حتى على مستوى منخفض يمّثل خطرا. قد يرى آخرون 

غير مفيد. لهذه األسباب، التجريبي حث والتطوير بال استقصاءأّن تركيز المعلومات في 
ستزداد  الدعوة. هذه ضرورية مشروعال إلنجازألرضية قوية لتمهيد ا فإن الدعوة لمساندة

مشروع. بطل المشروع قد يكون الوزير المختص أو موظفا سام آخر مرتبط بشكل وثيق بقرار طلب لل رفيع المستوى تحديد بطل عندقوة 
 ى التسليم النهائي.من بدايته إل االستقصاء. يستحسن أن يقوم بطل المشروع بمتابعة التقدم المحرز في االستقصاءجراء إ

 
. من المستحسن أن إلعالماينبغي أن يقوم بطل المشروع بإطالق المشروع خالل اجتماع ألصحاب المصلحة الرئيسيين وبحضور وسائل 

 . التي تظهر مع تقدم المشروع والمساعدة في التغلب على العقبات االستقصاءللمساعدة عند تقدم  حاضرايكون بطل المشروع 
 

في شروع بتعيين لجنة مراقبة ممثلة. ستضم هذه اللجنة أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين لإلشراف على حوكمة المشروع. ينطلق الم
يستفيد المشروع أيضا من مدخالت اللجنة االستشارية  يمكن أنللجنة أو عضوا فيها.  رئيسابطل المشروع  يكون، أفضل الظروف

)أي مراقبة  لالستقصاءهذا المشروع وتقديم المشورة بشأن الجوانب التقنية لبمبادئ الحوكمة الشاملة  للمشروع أو أي هيئة مماثلة لالهتمام
(. قد تتكون اللجنة االستشارية للمشروع من كبار الشخصيات في منظومة االبتكار والمكتب الوطني النتائج النهائيةالجودة ومعايير تقييم 

ارسين في مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. قد تقرر البلدان أيضا دمج هاتين اللجنتين في لإلحصاء، وتشمل الخبرات األجنبية للمم
 لجنة رقابية/استشارية واحدة.

 
 : ضمان الوصول والسرية2ح

في مسار  0ع. وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمرحلة التصميم االستقصاء إلجراءوقواعد السرية  الالزمتشمل هذه المرحلة تأمين الوصول 
 العملية.  نتيجة

 
 أويشمل مجيبين بشريين  استقصاءحمل أي األولى التي يجب معالجتها، نجد اإلطار القانوني لتنفيذ المشروع. ي الحوكمة من بين مسائل

ء أو إلى واسعة النطاق إلى المكتب الوطني لإلحصا استقصاءات. عادة ما تعهد السلطة إجراء بإنجازهمسؤولية خاصة تتعلق  ،منظمات
من قبل الوزارة المسؤولة عن العلوم والتكنولوجيا )أو هيئة  التجريبي البحث والتطوير استقصاءات نجز. لكن كثيرا ما تمماثلةهيئة 

لتحديد التشريعات التي تضمن مشاركة أصحاب المصلحة في  ءالعمل مع المكتب الوطني لإلحصا يستحسنمماثلة( أو مندوبها. لذلك 
 استقصاءي تنظيم توفير البيانات من الجهات المعنية وضمان احترام القواعد الدائمة المتعلّقة بالسرية والتي قد تنطبق على ، أاالستقصاء

 على الميدان. التجريبي البحث والتطوير  استقصاءنجاز إقبل التجريبي البحث والتطوير 
 

في الكشف عن المعلومات المطلوبة. يجب أن  المجيبون يترددبدون ضمان السرية، قد 
يخضع جميع أعضاء فريق المشروع إلى القانون المنظم لسرية البيانات ويتوّجب عليهم 

يتّم الحفاظ عليه في سجل آمن. ينبغي أن يكون حيث سرية، العند الحاجة توقيع َقَسم 
 إذا لزم األمر. هذا السجل متوّفرا للتفتيش 

 

 مشروع لل رفيع المستوى بطل وتعيينتحديد 

ينبغي أن يوقع جميع أعضاء المشروع على 
 َقَسم يخص السرية.
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حتى في حال احترام جميع القواعد المعمول بها، لن يقّدم بعض المشاركين البيانات هي حقيقة مؤسفة إذ على الرغم من كل االحتياطات و
 ألسباب غير معلنة. 

 
 صحاب المصلحة عمل أل: ورشة 4ح

 من أجلومقاصده،  االستقصاءعلى بينة من أهمية  حتى يكون المجيبون المستهدفونصحاب المصلحة ألينصح بتنظيم حلقات عمل 
خالل ورشة عمل واحدة؛ التجريبي جمع كل منّفذي البحث والتطوير  يمكن. في بعض البلدان، الحقاالحصول على انخراطهم وتعاونهم 

يكون من الضروري تنظيم في بلدان أخرى، قد يكون من الضروري عقد حلقات عمل منفصلة لمختلف القطاعات. في األنظمة الكبيرة، قد 
 عمل إقليمية.  ورشات

 
 :أن تغطي الورشة المسائل التاليةيمكن 

  ة.السياسات ذات الصلو التجريبي البحث والتطوير استقصاءاتأصول وهدف 

 ؟التجريبي  ما الذي يعتبر من قبيل البحث والتطوير 

  التجريبي والتطويرونفقات البحث التجريبي ما الذي يتّم قياسه؟ موظفو البحث والتطوير. 

  والمعادلون بوقت كاملعدد الموظفين. 

  والتوزيع حسب المجال العلمي.التجريبي نوعية البحث والتطوير 

 س: فرد، مجموعة، مصلحة، كلية؟اوحدة القي 

 .)توّفر مصادر بيانات ثانوية )قواعد بيانات تتعلّق بالتمويل 

 .السرية 

  االستقصاءخطة. 

  ؤولياته.ومس االستقصاءتقديم فريق 

 الجدول الزمني للعمل الميداني. 

 توقعات، الموارد المطلوبة، المؤسسات المجيبةالتعاون، ال... 

 .مناقشات ثنائية مع المؤسسات المشاركة لمناقشة جداول زمنية مؤقتة وأية قضايا أخرى 

 .مشروع االستبيان 
 
 موافقة لجنة المراقبة على المرحلة الميدانية :3ح

 الالزم للمضي قدما في العمل الميداني بأكمله.  لتصريحايهدف اجتماع اللجنة هذا للحصول على 
 

في هذه المرحلة، تم اختبار التصميم على الميدان، وتم إجراء التعديالت الضرورية وأصبحت قواعد البيانات جاهزة، وتم تدريب 
 نوعية.الموظفين ويتركز كل االهتمام على الحصول على بيانات 

 
  موافقة لجنة المراقبة على النتائج :0ح

 والموافقة على اإلطالق العام ونشر النتائج. االستقصاءيسمح هذا االجتماع للجنة بمراجعة نتائج 
 
 التجريبي البحث والتطوير استقصاء : إطالق نتائج2ح

، ويوفر فرصة لبطل المشروع ليتفاعل مع أصحاب المصلحة التجريبي البحث والتطوير الستقصاءيمّثل هذا الحدث االطالق الرسمي 
 الرئيسيين. 

 
 : التقييم واالختتام 7ح

تقييما خارجيا إذا سمح الوقت والموارد بذلك. كما يمكن أن يشمل  التجريبي البحث والتطوير استقصاءيمكن أن يشمل اختتام مشروع 
المستقبلية  االستقصاءاتة بالوصول إلى البيانات وير النهائي والمعلومات المتعلقرسال رسالة شكر لجميع المشاركين تضّم التقرإاالختتام 

 للحفاظ على ثقتهم وانخراطهم. 
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 ستيةاللوج. 2.5

تغطي لوجستية المشروع كل شيء من تعيين الموظفين، إلى تأمين الفضاءات والمعدات مرورا بطباعة االستبيانات والتقارير. تشكل 
تحقيق مراحل اللوجستية سيتسبب في حدوث تأخيرات كبيرة. تهم العديد من  اإلخفاق فياللوجستية عنصرا أساسيا من المشروع، ألن 

إدارة الموارد البشرية. من المفترض أّن المشروع يعمل ضمن منظمة أكبر من شأنها أن توفر الجوانب المراحل اللوجستية جوانب 
 اإلجرائية إلدارة الموارد البشرية.

 : تعيين مدير المشروع0ل

شخصا من  . يجب أن يكون مدير المشروعالتجريبي البحث والتطوير استقصاءتتعلق هذه المرحلة األولية بتحديد وتعيين مدير مشروع 
ذوي المهارات في إدارة المشاريع المعقدة ولديه فهم جيد لنظام االبتكار، والجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة. سيدير تنفيذ 

 . التجريبي البحث والتطوير استقصاءالمشروع وسيكون رئيس الفريق المشارك في 

 : تأمين مكان العمل، تعيين الموظفين وتكوينهم2ل

أمر ضروري. ينبغي أن يشمل فضاء نطاق ترددي عريض وير فضاء عمل مناسب مجّهز بالمعدات المكتبية الالزمة واالتصاالت إّن توف
 العمل منطقة آمنة لتخزين المعلومات المطبوعة. 

 
ئك الذين يعملون في يمكن التفكير في تهيئة مساحة العمل للحصول على نمط يشبه مراكز النداء. هذا يعني أن بعض الموظفين )خاصة أول

، وهو ما سيمّكنهم من القيام بمقابالت هاتفية والمتابعة مع محادثاتهممجال جمع/معالجة البيانات، الخ( سيعملون في مقصورات ستعزل 
هاتف الالمشاركين بسالسة ودون انقطاع. كما سيمّكنهم ذلك من الحّد من التعب ومن حماية السرية. كحد أدنى، يجب توفير سماعات 

 للموظفين.
 

هو عمل مكّثف التجريبي البحث والتطوير  استقصاء. إّن الستقصاءاتشمل هذه المرحلة األولية أيضا اختيار وتعيين وتدريب موظفي 
من أشخاص يتمتعون  ستقصاءضروري لنجاح المشروع. يجب أن يتكّون فريق االأو الخريجين  شواهدللغاية. إّن وجود موظفين يحملون 

 .ستقصاءالنفس وبالبالغة الالزمة وقادرين على التفاوض والتفاعل مع كبار موظفي المنظمات التي يستهدفها اال بثقة في
 

ينبغي أن يقع تدريب الموظفين جنبا إلى جنب مع تطوير واختبار االستبيانات االستقصائية. يوّفر ذلك وسيلة لبناء فهم مشترك لألساس 
 ي يمكن مواجهتها عند الحصول على بيانات نوعية من المسؤولين عن تعبئة االستمارة. وللصعوبات الت ستقصاءالمنطقي لال

 
 : تعيين مطّور لقاعدة البيانات 4ل

على الميدان وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وصيانتها من استخدام قواعد البيانات المناسبة. لذلك ينصح  ستقصاءسيستفيد اال
 بتعيين/تحديد مطّور/مسؤول داخلي عن قواعد البيانات لتصميم وتطوير قواعد البيانات.

 
، من المستحسن تطوير أدوات خاصة النموذجية لمكتبيةا البرمجياتبيانات الموجودة في الول ارغم أّنه من الممكن االستفادة من وظيفة جد
 بقواعد البيانات لدعم ثالثة متطلبات رئيسية:

  لكّل قطاع. سيعمل كقاعدة بيانات للتسجيل. المجيبين المحتملينسجل 

 وتتبع حالة الردود. ي لالستقصاءأداة لمتابعة  إدارة العمل الميدان 

  البيانات مع واجهة تحليلية لمعالجة البيانات.قاعدة بيانات للسجالت تسّهل تخزين 

في  0عمرحلة اليجب أن تكون قاعدة بيانات السجالت محمية بكلمة سر مع حقوق الوصول المناسبة. هذه المرحلة مرتبطة ارتباطا وثيقا ب
 العملية. نتيجةمسار 
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 8: التعاقد مع المطبعة3ل

تخدام آلة طابعة مكتبية. لكن إذا سمحت الموارد بذلك، يمكن أن يتم تصميم االستبيانات يمكن تنفيذ تصميم وطباعة االستبيان داخليا باس
 التي حظيت بالموافقة من طرف أخصائي تصميم خارجي ومن ثم طباعتها في مطبعة تجارية.

 
 : تدريب الموظفين والعدادين على االستبيانات النهائية والعمل الميداني 0ل

نطوي على مزيد من التدريب. اعتمادا على حجم تمسألة تطوير لفريق المشروع و ُتعدالستبيانات ل ائيةالصيغة النهإّن عملية وضع 
إضافيين، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التدريب. كما هو الحال بالنسبة لموظفي  مؤقتينوضرورة توظيف عدادين  ستقصاءاال
يساعد تدريب الموظفين والعدادين على اكتساب فهم أفضل وشرح المفاهيم . سالخريجين، ينبغي أيضا أن يكون العدادون من ستقصاءاال

والتواصل  المجيبينلغير المتخصصين. ينبغي أن يركز التدريب على كيفية الوصول إلى  التجريبي البحث والتطوير استقصاءالتقنية في 
  .ميداني بطريقة فعالة، الخالعمل المقابالت والمعهم، وكيفية إجراء 

 
 االختتام المالي: 2ل

كما هو الحال في أي مشروع، يجب أن يكون هناك اختتام مالي. يتضمن هذا االختتام التخلص من األصول فضال عن ضمان التخزين 
 اآلمن للمعلومات السرية.

 العملية.       3.5

 من التصميم إلى اختتام المشروع. التجريبي البحث والتطوير استقصاءالعملية الجانب األكبر من عمل  نتيجةيشّكل مسار 

 : النطاق والمنهجية؛ االستبيانات التجريبية0ع

 ستقصاء، طريقة االالتي سيتم تغطيتهاالمرحلة بالغة األهمية وتمّثل النقطة التي يتّم فيها اتخاذ القرارات الرئيسية، أي القطاعات  ههذ
 والبيانات الموضوعية المنشودة.  ستقصاءالمستخدمة، عينة السكان المستهدفة، من سيمأل اال

 
 الموصى بها لمختلف قطاعات األداء في القسم السابق.  ستقصاءتمت تغطية إجراءات اال

 
 تصميم االستبيان

ها، تطرح مسألة تصميم االستبيان نفسها. إذا كانت الموارد المالية المخّصصة للمشروع محدودة ؤاستقصابعد اختيار القطاعات المراد 
ون من المنطقي استخدام استبيان واحد لجميع القطاعات يتضمن تعليمات دقيقة للمجيبين من قطاعات محددة بخصوص األجزاء جدا، يك

التي يجب ملؤها. على سبيل المثال، سيتجاهل قطاع مؤسسات األعمال العناصر المتعلقة بالطالب في حين ستتجاهل القطاعات األخرى 
. غير أّنه ينصح في الممارسة العملية بتوزيع استبيانات خاصة بكّل قطاع )مؤسسات األعمال، التعليم المنتجات حقلالعناصر المرتبطة ب

 العالي، الدولة والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح( حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع طفيف في التكاليف.
 

وبالنظر إلى . التجريبي سئلة األساسية حول نشاط البحث والتطويرعددا من األكحد أدنى  ستقصاءيجب أن يضّم االستبيان المستعمل في اال
مهيكال بطريقة منطقية وترافقه تعريفات وتعليمات و ، يجب أن يكون االستبيان بسيطا وقصيرا قدر اإلمكان، عبء الرد على االستبيان

 بالنسبة اإلجابة. عموما، كلّما زاد طول االستبيان كلّما انخفضت نسب تراضيةبما في ذلك المالحظات التوضيحية واألمثلة االف واضحة
 (.322-320 ات، الفقر300للوحدات الصغرى )دليل فراسكاتي، الفقرة  يمكن استعمال استبيان مبّسط .والبندوحدة لل
 

ال والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح( لكّل قطاع )التعليم العالي، الدولة، مؤسسات األعمالعامة تّم تقديم االستبيانات النموذجية 
 .2في القسم 

 
  

                                            
8

 للحصول على تفاصيل 7ع)انظر ال تنطبق هذه الخطوة فإن شبكة اإلنترنت،  عبرالبريد اإللكتروني أو المراسالت  بواسطة االستقصاءإذا تم نشر  
 المختلفة(. االستقصاءطرق 
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 : تحديد مواصفات متطلبات المستخدم لقاعدة البيانات2ع

والعمل  ستقصاءاللوجستية. هناك صلة وثيقة بين استبيان اال نتيجةفي مسار  4لتّمت مناقشة تعيين مطور قاعدة البيانات في المرحلة 
 المحتملين والتي ستحوي وتحمي البيانات في المستقبل.  بالمجيبينجيل وقاعدة بيانات السجالت الخاصة لتساالميداني وقاعدة بيانات 

 
نشاء قواعد إيجب إيالء اهتمام خاص لتنفيذ مواصفات متطلبات المستخدم قبل 

حباط إالبيانات. فاستعمال مواصفات متطلبات مستخدم غير مناسبة قد يتسّبب في 
الحق عند محاولة البحث في قاعدة البيانات عن معلومات لم تصّمم هذه القواعد 

 لدعمها. 
 

معلومات  مثل ،المجيبينمعلومات وصفية عن  ،المستهدفين. تضم قاعدة البيانات هذه المجيبينهناك حاجة إلى قاعدة بيانات لتسجيل كافة 
هادف، ستتوسع قاعدة بيانات التسجيل مع  استقصاء. في حالة الخ ،ستقصاءاالتصال، هوية الشركة، الشخص المسؤول عن استكمال اال

ملين في الميدان بمتابعة تسمح للعاحيث أداة إلدارة العمل الميداني كقاعدة بيانات التسجيل  يمكن استخدامضافي إتحسين كمرور الوقت. 
 االستبيان. إعادةالفرديين والتقدم المحرز في  المجيبينحالة 

 
لبيانات المعنيين. ينبغي أن يسمح اتطوير مواصفات متطلبات المستخدم لقاعدة بيانات السجالت بالتعاون مع مستخدمي أن يتم ينبغي 

ويجب توفير صيغة محددة الستعالم المستخدم نصح باعتماد فة إلى ذلك، يُ هيكلها بتجميع سهل للمجموعة الموحدة من المؤشرات. باإلضا
 الموارد بذلك.  إذا سمحتهذه الميزة 

 
على االستفسارات التي ال يسمح هيكلها بمعالجتها. بطبيعة الحال، ال يمكن  اإلجابة، ال يمكن لقاعدة البيانات سبقت اإلشارة إلى ذلككما 

بسيط من طرف صناع القرار )على سبيل المثال ما هو عدد  باستعالمالتنبؤ بجميع االستفسارات المستقبلية المحتملة. غالبا ما يتعلّق األمر 
 ال يمكن معالجة مثل هذه االستعالماتتوّقع أن تجيب عليه قاعدة البيانات. الباحثين اإلناث الالتي يجرين بحوثا على األمراض المعدية؟( ي

دون تصنيف صحيح للبيانات وروابط مناسبة بين حقول البيانات. عالوة على ذلك، ينبغي تنظيم قاعدة بيانات السجالت بطريقة تسهل 
 التقاط البيانات الوصفية المتعلقة بالبيانات التي تم جمعها.

 
 التجريبي ستقصاءاالإنهاء  :4ع

مواد االستبيان. يمكن أن تكون  صحةاستبيان أولي للتحقق من  بإنجازأفضل الممارسات  وصيإذا كانت الموارد والوقت تسمح بذلك، ت
 فيخمس شركات كبيرة، فرع إلى ثالث  منتغطية هذا االستبيان األّولي محدودة للغاية، على سبيل المثال كلية واحدة في أكبر جامعة، 

التجريبي هو تحديد الوضوح وإزالة االلتباس وليس اختبار الموثوقية اإلحصائية. ويمكن أن  ستقصاء. الهدف من االحكوميةمنظمة بحوث 
بشأن الصعوبات التي واجهتهم في ملء االستبيان، أي أية  المجيبينيتضّمن االستبيان التجريبي أيضا قسما لجمع تعليقات دقيقة من 

  .ريقة طرح األسئلة، الخمالحظات على ط

 : الموافقة على االستبيانات وطباعتها 3ع

التجريبي، ينبغي مناقشة التغييرات المطلوبة في االستبيانات بشكل كامل في اجتماعات المشروع.  ستقصاءبناء على الردود بخصوص اال
 مر لطباعتها.يعطى األو المشروعيجب أن تتم الموافقة على االستبيانات النهائية من قبل لجنة 

 نهاء السجالتإ :0ع

سجالت "مغلقة" بالنسبة إلضافة سجالت جديدة. هذا ال يمنع من تصحيح األخطاء أو إضافة ال يعلن على أنيجب أن يتم اتخاذ قرار 
 معلومات إضافية إلى سجالت معينة.

 قواعد البيانات وتشغيلها معالجة أخطاء: 2ع

التجريبي إلى بعض التغييرات في قاعدة بيانات السجالت. بعد  ستقصاءاال نتيجةعلى االستبيانات  دخالهاإقد تؤدي التعديالت التي يتّم 
دخال هذه التعديالت من طرف مطور قاعدة البيانات، يجب أن يتم اختبار قواعد البيانات وإعالنها مناسبة لالستعمال المرتقب. يمكن إ

 إلى الميدان للنشر والجمع. ستقصاءحينها أن ينتقل اال
 

  

تحديد مواصفات متطلبات المستخدم بستؤتي العناية 
 المدى الطويل.  علىثمارها 
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 : النشر والجمع7ع

منظمة التعاون والتنمية في )جمع البيانات والعمل الميداني(، الذي يقّدم دليل فراسكاتي ) ستقصاءتمّثل هذه المرحلة العمل الرئيسي لال
الوثيقة التقنية لمعهد اليونسكو لإلحصاء ( و2002، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي( والملحق )2002، الميدان االقتصادي

 نجاز هذه المرحلة إلى االنتهاء من العمل الميداني.إ( توجيهات بشأنه. يشير 2000)معهد اليونسكو لإلحصاء،  0 رقم
 

 ؟ ستقصاءمن سيكمل استبيان اال

 إلى منظمة تنشط في مجال البحث والتطويرفي أفضل الحاالت، ينبغي أن ُيستكمل االستبيان من قبل شخص مّطلع وعلى دراية ينتمي 
جد البيانات الالزمة ومخول له الكشف عن البيانات المجمعة. يمكن أن يكون هذا الشخص إما من وحدة/مصلحة اتوت، يعرف أين التجريبي

أو وحدة/مصلحة المحاسبة أو الموارد البشرية بالمنظمة. لكّل حّل من هذه الحلول مزاياه وسلبياته )دليل  التجريبي البحث والتطوير
 (.302فراسكاتي، الفقرة 

 
في حالة الشركات، قد يكون هذا الشخص الرئيس التنفيذي أو مدير التكنولوجيا/اإلنتاج أو شخصا يشغل منصبا مماثال. من النادر أن يمتلك 

تطوير البحث وال منموظفو الموارد البشرية أو المالية مثل هذا المستوى من المعرفة والمعلومات. ال يعتبر دليل فراسكاتي أبحاث السوق 
صلب  التجريبي أن يساعد قسم أبحاث السوق في تحديد حجم ونطاق أنشطة البحث والتطوير المستبعدوفي كثير من الحاالت من بي التجري

 الشركة. 
 

تعاون رئيس قسم األبحاث أو مدير األبحاث. حيث يمكنه التواصل مع وحدة  التماسأو الجامعات، ينبغي  الحكوميةفي معاهد البحوث 
البشرية لتجميع البيانات. في الجامعات، يمكن لهذا الشخص أن يكون عميد البحث أو عميد كلية أو رئيس قسم يعمل  المحاسبة/الموارد

 بمساعدة من قسم المحاسبة/الموارد البشرية.
 

والجامعات  كوميةالحالستكمال االستبيان على األقّل بالنسبة لمعاهد البحوث  منسقينإذا سمح الوقت والموارد بذلك، ينبغي تحديد وتعيين 
 من خالل التواصل المسبق مع المؤسسات المعنية.

 
  االتصال مع المنظمات

 .ستقصاءللعمل الميداني لال يةية بسيطة للتوزيع عندما يتم إعداد األرضئيستفيد المشروع من وجود حزمة دعا
 

مباشر بين الموظفين في الميدان التفاعل ير من القدر كبالذي ينطوي على  التجريبي البحث والتطوير استقصاءمثل  استقصاءفي عملية 
تدريب لالميدانيون  الموظفون، تنطبق القاعدة الذهبية، التي تقول أّن االنطباع األول هو األهّم. لهذا السبب يجب أن يخضع والمجيبين
وعدم استبعاد أي  ستقصاءفي االدراج كّل مجيب محتمل إ. سيسهر مدير المشروع على ضمان المجيبينقبل أّول اتصال لهم مع  صارم

 أحد بسبب تفاعالت مؤسفة مع الموظفين الميدانيين المبتدئين. ينبغي اختيار الموظفين الذين يؤدون العمل الميداني على أساس قدرتهم على
 التفاعل مع اآلخرين والتعامل مع كبار المديرين الذين يفتقدون إلى الصبر.

 
 البحث ستقصاءالرسالة رسمية إلى المنظمة. بالنسبة  ينبغي إرسال، االتصال الخاصة به ياناتوالحصول على ب تحديد المجيببعد 

جمع البيانات عن طريق المقابالت بدال من االعتماد على أساليب أخرى، مثل االتصاالت الهاتفية  يستحسن، األول التجريبي والتطوير
المقابلة الهاتفية والتي يمكن متابعتها بمقابلة ميدانية. قد يرفع هذا من تكلفة  والبريد اإللكتروني أو االتصال البريدي. أسهل طريق هو

 احتماالت نجاحها.  سيؤدي إلى تحسين هالدراسة لكن
 

فية المستهدف. إّن إجراء المكالمات الهات المجيبيجب القيام بالمقابلة الهاتفية بعناية ولباقة. بالتالي، يجب التخطيط لهذا االتصال األّول مع 
في تدريب الموظفين. عند إجراء المقابالت الهاتفية، ُينصح بتطوير نص مكتوب لتوجيه الموظفين  اأساسي اعنصر يعدوالمقابالت 

الميدانيين ومساعدتهم على الحصول على االستجابات المطلوبة. يقع نّص الحوار الذي يمكن اتباعه خارج نطاق هذا الدليل ولكن السيناريو 
 اء المقابالت مع مسؤول عن البحث والتطوير يمكن أن يكون على النحو التالي:األساسي إلجر
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 …………….التحية 

 داخل منظمتكم. التجريبي شكرا على وقتكم. نحن نسعى لتقييم حجم أنشطة البحث والتطوير

 ؟تجريبي هل تنجز شركتكم أنشطة بحث وتطوير

 الذي تعملون عليه؟هل يمكن أن تعطوني فكرة عن نشاط البحث والتطوير 

 حسنا... وهل ينجز هذا العمل بصورة داخلية؟

 كم عدد الموظفين الذين يشاركون في هذا العمل؟ مهنيين، فنيين؟

 وقت جزئي؟ / وقت كامل

 ما هي الكلفة في الوقت الحالي؟

 ...ستقصاءأن تقوموا باستكمال استبيان اال منكم ممتاز. نودّ 

 
 بيانا واضحا للسلطة وللغرض وكذلك بيانا بشأن سرية المعلومات. ،أثبتت فائدتها في بعض البلدانتشمل العناصر المشتركة التي 

 
كل التفسيرات المطلوبة، مثل الغرض من  إعطاءإذا تم جمع البيانات عن طريق مقابالت ميدانية، يجب أن يكون العداد قادرا على 

، حيثما كان ذلك مناسبا العداد بملء االستبيان بنفسه على أساس الردود الشفوية يمكن أن يقوم .نطاقه ومعنى أي سؤال، الخو، ستقصاءاال
 (.0013bأية وثائق إضافية مقدمة )اليونسكو، باالستعانة  وينبغي أيضا

 
. خالل المقابلة، يمكن أن يكون أسابيع ببضعة قبل بدء العمليات الميدانية ستقصاءرسال استبيانات االإالوقت وخفض التكاليف، يمكن  لربح

وملء االستبيان على أساس الوثائق  المجيبطلبها يالتفسيرات التي  تقديمللعداد المهام التالية: جمع االستبيانات التي تّم ملؤها بشكل كامل، 
 (.0013bالموجودة واإلجابات الشفوية المناسبة )اليونسكو، 

 
 ستقصاءالبريد اإللكتروني، االمثل المراسالت ) من خالل، ستقصاءأخرى لالمكن التفكير في طرق ، يلم يكن باإلمكان إجراء المقابالتإذا 

 الوقت للمجيبينرسال االستبيان في وقت مبكر بحيث يكون إ. في مثل هذه الحاالت، ينبغي ي أو مزيج من هذه الطرق، وغيرها(البريد
ستالم. في الظروف العادية، االمن تأكيد  المجيبوناالستبيان حتى يتمّكن استالم مع رفاق استمارة إجابات الالزمة. يمكن إلعداد اإل الكافي

االستبيان. قبل شهر واحد تقريبا من الموعد النهائي المحدد لهذا  المجيبتكون مّدة تتراوح بين شهرين أو ثالثة أشهر كافية ليكمل 
ليحصل الغرض، يمكن إرسال تذكير لجميع المنظمات المجيبة لضمان جمع الردود في الوقت المناسب. ينبغي اتخاذ الترتيبات الالزمة 

 (.0013bالنصائح والتفسيرات بخصوص ملء االستبيان )اليونسكو،  المجيبون على
 

. ستقصاءعلى شبكة اإلنترنت كخيار آخر إلجراء اال استقصاءاستخدام إمكانيات متقدمة في الوصول إلى األنترنت يمكن للبلدان التي تملك 
البحث  استقصاء  م يبلغ. عندبالنسبة لدورات االستقصاء األولي أخرى أكثر مالءمة اعتماد منهجياتكون يلكن كما هو مبين فيما سبق، قد 

 قائمة على شبكة اإلنترنت. منهجية، ينبغي أن تفّكر البلدان في االنتقال إلى و الرسوخ مرحلة النضجالتجريبي  والتطوير
 

  تتبع الحوادث

لتدقيق/مراجعة  والمجيبين ستقصاء. يجب تسجيل جميع التفاعالت بين االيمثل تتبع الحوادث أحد الجوانب المهمةفي مرحلة جمع البيانات، 
 مستقبلية. 

 
ّنها تملك قيمة كبيرة إذا تم إالّ أ، المعلومات واالتصاالت ما قبل تكنولوجياعهد تنتمي إلى  يبدو أنهاقد  المطبوعةم أن االستبيانات رغ

. يمكن دمج هذه الوظيفة في قاعدة بيانات اوتصحيحه األخطاءبكشف  تسمح عمليات المراجعة هاته. حادثةتصميم االستبيان لتسجيل كل 
 على الميدان. ستقصاءاال تنفيدسيكون مكلفا وقد يتسّبب في تأخيرات هامة في ذلك إلكترونية، لكن 

 
 مواصلةفي تبسيط نقل العمل من موظف ميداني إلى آخر. يمكن أن يتغّير الموظفون الميدانيون لكن يجب أيضا  الحوادثتسجيل  يساهم
 كلما كانت الوثائق المتعلقة بالمجيب جيدة كلما قل احتمال تعطيل االختتام واختالل جودة البيانات. . بشكل سلس قدر اإلمكان ءستقصااال
 

االتصال بها؛ تاريخ وتوقيت االتصال؛  تم؛ الجهة والمنظمة التي ستقصاءعضو فريق االاسم وإدراج  المجيبكل محادثة مع  تدوينيجب 
 مة )تذكير، تحقق من البيانات، الخ(.وتبرير وجيز للمكال
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سناد كل استبيان لفرد من فريق إيجب  .خطوات المتابعة، الخو، المجيبمن قبل  استالمهكما أّنه من المهم تسجيل تاريخ إرسال االستبيان و
لنهائية من قبل عضو ثان من فريق ، بما في ذلك التحقق النهائي والموافقة االحوادث. سيشمل االستبيان مكانا لتسجيل مثل هذه ستقصاءاال
 . ستقصاءاال
 

. هذا من شأنه الخالفية الصعبة حل الحاالت كيفية، مثل للمجيبينمن المهم أيضا تسجيل/الحفاظ على الوثائق المتعلّقة بالتوجيهات المقّدمة 
 المستقبلية. بالنسبة لالستقصاءاتالخبرة وتحسين التوجيهات  بناءأن يساعد على 

 
 كماله.إالحصول على نسخة من االستبيان النهائي الذي تّم  للمجيبين. فيحق والمجيبين ستقصاءاالستبيانات هي مورد مشترك بين االإّن 
 

 ما يلي.على سبيل المثال ال الحصر تشمل بعض القضايا الرئيسية التي من المحتمل مواجهتها أثناء العمل 
 
 داخلية؟ ما هي أنشطة البحث والتطوير التجريبي ال 

 في االستبيانات النموذجية.  وهو مدرج 4في القسم  التجريبي تّم تعريف البحث والتطوير
 

مبدئيا، لن يصعب على مديري البحوث الجامعية تحديد ما إذا كان الموظفون يقومون بأنشطة بحث وتطوير. سيكون لديهم معرفة بوجود 
عن البحث والتطوير في شكل خريجي الدكتوراه والتقارير العلمية والمقاالت والكتب  ناجمةالمؤسسية المخرجات البحثية والمنح التدفقات 

 وأشكال أخرى من المنح الدراسية.
 

بحث أنشطة ال؛ لذا ينبغي أن يكون دليل وجود التجريبي تطويرالبحث والهذا اللقب ألنها تقوم بأعمال  الحكوميةتحمل معاهد البحوث 
يجب الحرص على التمييز و والمنشورات العلمية وغيرها من أشكال الملكية الفكرية.اليدوية تطوير واضحا في التقارير والمصنوعات الو

 .العلوم والتكنولوجياوخدمات التجريبي بين البحث والتطوير 
 

المجال  تحديدالمجيب ببالتنسيق مع  تقصاءسأنشطة بحث وتطوير. يجب أن يقوم عداد اال تنجز أو ال تنجزيمكن للشركات والمؤسسات أن 
 .التجريبي الواسع لنشاط البحث والتطوير

 
  وحساب المعادلين بوقت كامل التجريبي  عدد الموظفين في البحث والتطوير

=  يبيالتجر مجموع: نفقات البحث والتطويرلوفقا ل التجريبي لنفقات البحث والتطوير حساب تصاعدي على ستقصاءتستند منهجية اال
ث تكلفة اليد العاملة + المصروفات الجارية األخرى + النفقات الرأسمالية. لتقدير تكلفة اليد العاملة، يجب تحديد عدد الموظفين في البح

 . لتقدير تكلفة اليد العاملة، يجب تحديدالتجريبي المطّبق على البحث والتطويرالمرتبط بهم معادل بوقت كامل الو التجريبي والتطوير
، لعّل التجريبي تطويرالبحث والبالنسبة للباحثين والفنيين وغيرهم من الموظفين. باستثناء الكشف عن وجود أنشطة  المعادلين بوقت كامل

 . توّفر االستبيانات النموذجية توجيهات للمجيبين حول كيفيةالتجريبي البحث والتطوير استقصاءهذه المهمة هي الجانب األصعب في 
 .لين بوقت كاملحساب المعاد

 
  التجريبي مصادر تمويل البحث والتطوير

القطاعات  عبرمع مصادر التمويل. تختلف هذه المصادر إلى حد ما  التجريبي البحث والتطوير علىإجمالي اإلنفاق  يتوافقيجب أن 
 .ستقصاءالرئيسية األربعة لال

 
في  بسهولة متوفرة المعلوماتتعليم العالي. ألسباب تاريخية، قد ال تكون هذه يتمّثل التقدير األكثر صعوبة في تقدير "التمويالت الخاصة" لل

التعليم العالي على أموال من مصادر وطنية أخرى  يحصلمن التقارير السنوية المنشورة. نادرا ما  عليهابعض البلدان ويمكن الحصول 
 في مجال التعليم العالي.

 
  حسب المجال العلمي والهدف االجتماعي واالقتصادي التجريبي البحث والتطوير على نفاقاإل

 اإلنفاقووفقا للهدف االجتماعي واالقتصادي ونسبة  خماسي األرقامحسب المجال العلمي التجريبي التطوير عادة ما يتّم تصنيف البحث و
 .يتم تقديم هذه المعلومات حسبما يرتئيه المجيب المرتبطة به. من المتوقع أن

 
 .المجيبيناالستبيانات والتوقيع عليها من قبل  إكماليمكن اعتبار مرحلة جمع البيانات منتهية بمجرد 
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 و الحساب، التحّقق الجمع:1ع

، ال بد من التحقق من البيانات وتنظيفها. وبمجرد االنتهاء من حل جميع التناقضات، المجيبيناالستبيانات والتوقيع عليها من قبل  إكمالبعد 
. في أفضل سجالت قاعدة البياناتيتوّجب على الموظفين الميدانيين التوقيع على االستبيان النهائي وسيتم إدخال البيانات التي تم جمعها في 

 تقل من الموظفين الميدانيين.الحاالت، ستتم كذلك مراجعة االستبيان من قبل عضو مس
 

ت في هذه المرحلة، انتهت عملية جمع البيانات األولية، ويمكن التحقق من االستبيان للتأكد من دقته واكتماله. يجب التحقق من كل الحسابا
 عند توضيح جميع التناقضات. المجيبينوالمجاميع. ينبغي استشارة 

 
 ية:ينصح باعتماد مراقبة اتساق العناصر التال

  أقّل من عدد الموظفين. يكون المعادلون بوقت كامليجب أن 

 الحكوميأقل أو يساوي إجمالي إيرادات المنظمة، خاصة في القطاع  التجريبي ينبغي أن يكون إنفاق البحث والتطوير. 

 السابقة عند وجودها.  االستقصاءاتعلى  اإلجاباتمن  التحقق 

 لمعادلة بالوقت الكامل مع المستوى العام لألجور.ينبغي أن تتماشى العالقة بين األجور وا 
 

 إجابات. في الحاالت القصوى، سيقع استبعاد التعامل معهاإذا كانت العناصر غير مكتملة أو مفقودة، ال بد من اتخاذ قرار بشأن كيفية 
 . معين في مجملهامستجيب 

 
  9بصفة عامة، هناك ثالث طرق للتعامل مع حقول البيانات الشاغرة.

  تتمّثل الطريقة األولى في إيجاد مصدر عمومي بديل قد يوّفر تلك البيانات. على سبيل المثال، العثور على التقرير السنوي
 للشركة قد يوّفر العنصر المنشود. مهما كانت نتائج هذا البحث، يجب أن يتم تسجيله كحدث. 

  السابق.  ستقصاءللمنظمة المستمّدة من االتتمّثل المقاربة الثانية في التحقق من البيانات التاريخية 

  تحديد الشركات  اإلسناد. في أبسط أشكاله، يفترض اإلسناد )تقدير البيانات المفقودة(تفترض المقاربة الثالثة استعمال تقنيات
ركات مماثلة المشابهة للشركة التي تكون بياناتها غير متوفرة واستخدام خصائصها كوسيلة للتقدير. فإذا تبين أّن أربع ش

تنطبق على الشركة التي واعتبار أنها هذه النسبة  إسنادمن المعقول ف%، 0نفاق/مبيعات بحث وتطوير في حدود إلديها 
اإلسناد في أّن هذه البيانات قد خضعت لعملية حقيقة  تسجيل. يجب مفقودةتكون بياناتها في مجال البحث والتطوير 

األسباب التي  منالكيانات غير المجيبة تملك نفس خاصيات الكيانات المجيبة. لكن  أنّ  إلسنادا. تفترض عملية االستبيان
ال تنّفذ أنشطة بحث وتطوير وتفترض أّنه ليس من المهم أو المفيد  كونهاتجعل المؤسسات قد ال تستجيب على اإلطالق هو 

م بتحليل حاالت عدم االستجابة. يستلزم هذا االستبيان وإرساله. لتحليل هذا األمر، من الضروري القيا إكمالبالنسبة لها 
 أعمال بحث وتطوير أي من غير المجيبين ومعرفة أسباب عدم االستجابة وما إذا كانوا ينّفذون معقولاألمر االتصال بعدد 

 .تجريبي

لمعلومات التي تدعم البيانات تساهم في البيانات الوصفية، أي ا فإنها ،ستقصاءخالل االالمرتبطة بكّل مجيب  الحوادثمختلف  تدمج ماعند
 تقرير حول البيانات الوصفية. وإصدار . يجب تسجيل كّل البيانات الوصفية وتخزينهاستقصاءالضرورية لتفسير المعنى الكامل لال

 
 .منطقة تخزين آمنةودع جميع االستبيانات في تينبغي أن البيانات في قاعدة بيانات مناسبة،  وجمعكّل االستبيانات وتوقيعها،  إكمال بمجرد

 
  

                                            
9

 (.   372-324 اتتناقش بعض إجراءات التقدير الممكنة في دليل فراسكاتي )الفقر 



 - 32 - 

 : تجميع النتائج 0ع

بعد اختتام عملية جمع البيانات، تبدأ عملية التجميع. والهدف هنا هو تجميع مجموعة موحدة من المؤشرات الالزمة ألغراض إعداد 
 . التجريبي البحث والتطوير ستقصاءعلى مستوى عال العامة التقارير وتكوين لمحة 

 
، هناك أمران يجب تذكرهما. أوال، تتم تغطية ستقصاءباستخدام نتائج اال التجريبي م منّفذي البحث والتطويرعند تجميع المجاميع لعال

اإلنفاق على البحث و على البحث والتطوير لقطاع الدولة اإلنفاقنتائج  حيث أن)الدولة والتعليم العالي( عبر تعداد  الحكوميالقطاع 
 استقصاءقطاع مؤسسات األعمال عبر  استقصاءتقديرات لعينة السكان. ثانيا، إذا تم مبنية على لقطاع التعليم العالي ليست والتطوير 

هو تحديد  الهادف ستقصاءيجعل عملية تقدير السكان غير مناسبة. إّن الهدف من اال ممابالمعنى الدقيق للكلمة، عينة هذا ال يمّثل ف، هادف
 درجة غير معروفة من االكتمال. بتذّكر أّن هذا الهدف سيتحّقق أن نالمهّم أكبر عدد ممكن من منّفذي البحث والتطوير ومن 

 
كنسبة مئوية  التجريبي البحث والتطوير علىمؤشر الحارس هو اإلنفاق المحلي اإلجمالي ال. إّن المؤشرات األكثر شيوعا وفيما يلي أنواع

البحث والتطوير  علىمن اإلنفاق المحلي اإلجمالي  الحصص النسبيةهو  األكثر استخداما ولعل المؤشر الثانيمن الناتج المحلي اإلجمالي. 
اإلنفاق على و لقطاع التعليم العالياإلنفاق على البحث والتطوير و، مؤسسات األعمالاإلنفاق على البحث والتطوير لقطاع في التجريبي 

أو  بالنسبة للسكان المعادلين بوقت كامل من الباحثينوع االستعمال الشائع هو مجم فيلقطاع الدولة. المؤشر الثالث  البحث والتطوير
خرى، مثل الكلية األمؤشرات ال، تكفي هذه المعلومات، إلى جانب ستقصاء. إلطالق إعالمي لالالمستخدمة العاملةبالنسبة لمجموع القوة 

التوزيع اإلقليمي والجنسية وكذلك ومستوى التأهيل، وقطاع العمل، وحسب الجنس،  التجريبي إحصاءات توزيع موظفي البحث والتطوير
مصدر التمويل ونوع وحسب المجال العلمي الرئيسي )لموظفي البحث والتطوير كذلك(،  التجريبي البحث والتطوير علىتوزيع اإلنفاق 

 التكلفة ونوع النشاط.
 
 التجريبي البحث والتطوير استقصاء: تقرير 00ع

هذه النتائج في أقرب فرصة ممكنة، وبالتالي الحفاظ على ثقتهم وانخراطهم. ينبغي أن يشارك بطل المشروع بالغ المشاركين بإمن المهم 
صدار تقرير أكثر تفصيال في إ يتم. والتجريبي البحث والتطوير ستقصاءرفيعة المستوى العامة عالمي للمحة عن كثب في اإلطالق اإل

 مرحلة الحقة.
 

كذلك و ستقصاءاال عمليةبعد استالم تقييم تلخيصي، وهو ما قد يوّفر تقريرا أكثر تفصيال عن  ستقصاءيمكن إعداد تقرير نهائي عن اال
 جداول بيانات أكثر تفصيال.

 
)إن لم  ستقصاء وموقع المكتب الوطني لإلحصاءمن المنتظر أن يتّم استضافة هذا التقرير على الموقع اإللكتروني للمؤسسة التي تجري اال

توفير نسخ ورقية لتوزيعها على المشاركين صحبة رسالة شكر وتقدير لمساهمتهم. في هذه المرحلة، تم االنتهاء من يكن نفسه(، و
 .التجريبي البحث والتطوير استقصاء
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 استبيانات نموذجية .6
 

هدف يقّدم هذا القسم استبيانات نموذجية لقطاعات األداء األربعة: التعليم العالي، الدولة، مؤسسات األعمال والمؤسسات الخاصة التي ال تست
الربح. هذه االستبيانات عامة وتحتاج إلى تكييفها لتناسب الظروف الوطنية الخاصة. على سبيل المثال، يتم استخدام التصنيفات الدولية 

لجمع البيانات وتحويل البيانات المجّمعة إلى التصنيف الدولي في  االخاص به الوطنيوحدة هنا ولكن يجب أن تستخدم البلدان التصنيف الم
 وقت الحق عند تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية.

 
العنوان التالي:  على على موقع معهد اليونسكو لإلحصاء، Word دمستن االستبيانات النموذجية متوّفرة في

issf://sss.rhe.rMleao.ouK/IahlMalTlaiMoeoKu/GcKle/ulelcuai-cMd-dloleofelMs-escsheshae.cefs . 
 دون تكييفها مع ظروفهم الخاصة. هذا يسمح للبلدان بتحميل النسخة التي يريو
 

ستسمح المعلومات التي تم جمعها باستخدام هذه االستبيانات النموذجية أو نسخ معدلة منها للدول بالرّد على استبيان معهد اليونسكو 
د من التفاصيل ، تشمل النسخة المعدلة المزياالستقصاء الموحدباإلضافة إلى  10.التجريبي البحث والتطوير إحصاءاتلإلحصاء حول 

طرحها في استبيان معهد اليونسكو لإلحصاء ولكن يمكن أن تكون ذات  يتمضافية التي لم المطلوبة لبعض الجداول وعدد من األسئلة اإل
فائدة لصانعي السياسات الوطنية. يشار إلى كون تلك األسئلة اختيارية. تشمل األمثلة سؤاال حول التوزيع حسب سن الباحثين، تصنيف 

مجال العلمي على مستوى رقمين )في العادة، يجمع معهد اليونسكو لإلحصاء هذه المعلومات على مستوى رقم واحد فقط( وسؤال حول ال
 .الخارجي التجريبي البحث والتطوير

 
دون تدخل  المجيبيندراج المفاهيم والتعاريف الرئيسية في االستبيانات. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يتم إرسال االستبيانات إلى إتّم 

 مدربين. محاورين

 قطاع التعليم العالي 1.6
 

من هذا االستبيان من موقع معهد اليونسكو  Wordيبدأ االستبيان النموذجي لقطاع التعليم العالي بعد هذه المقدمة. يمكن تحميل نسخة 
-issf://sss.rhe.rMleao.ouK/IahlMalTlaiMoeoKu/GcKle/ulelcuai-cMdلإلحصاء على العنوان التالي: 

dloleofelMs-escsheshae.cefs  
 

 التالية ضرورية: يمكن أن تكون التعديالت الوطنية. اوظروفه ايجب على البلدان التي تعتمد هذا االستبيان تكييفه ليناسب حاجياته

  عادة تصميم الصفحة األولى بالكامل من طرف وكالة جمع البيانات.إيجب 

  .قد تستبدل البلدان السنة المالية بالسنة التقويمية أو بأية فترة مرجعية مدّتها سنة واحدة 

 حول نوعية الوحدة  2ال إذا كانت وضعية الوحدة غير معروفة بالنسبة لوكالة جمع البيانات، يمكن إدراج سؤال بعد السؤ
 المجيبة ومستوى استقالليتها. 

  ألشخاص الذين ل المتوّسط عددالتقديم  المجيبطلب من ، يُ التجريبي المتعلّق بموظفي البحث والتطوير 2في الجزء
لكن يشاركون في البحث والتطوير التجريبي خالل السنة المرجعية. يمكن تكييف هذا السؤال ليناسب أية مقاربة أخرى. 

 سلمشابهة لتلك المستعملة في جمع سال التجريبي ُينصح باعتماد مقاربة لقياس بيانات عدد الموظفين في البحث والتطوير
)دليل  التجريبي البحث والتطوير سلحصائية أخرى حول عدد الموظفين )الوظيفة، التعليم( والتي يمكن مقارنتها بسالإ

 (.420فراسكاتي، الفقرة 

  فراسكاتي البحوث التي يقوم بها طلبة الماجستير. في البلدان التي يقوم فيها طالب الماجستير بتنفيذ أنشطة يستثني دليل
 ، يمكن إضافة سؤال للحصول على هذه المعلومة بشكل منفصل. تجريبي بحث وتطوير

 من إسكد، بالمستويات  2000 اإلصدار، يمكن أن تستبدل الدول مستويات التأهيل، التي تستند إلى 0.0و 0.3 في األسئلة
 المعتمدة في بلدانهم.

  ناسب الظروف المحلية. تل 7يمكن تكييف مصادر التمويل في السؤال 

                                            
10

 issf://sss.rhe.rMleao.ouK/TAIsrleshoMMchule/GcKle/IahlMalTlaiMoeoKu.cefsمتوفّر على  

http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx
http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx
http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/ScienceTechnology.aspx
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. إذا تم تحويل المجيبكمالها من طرف إتشير المربعات الرمادية إلى البيانات الملخصة أو إلى بيانات سبق ذكرها في االستبيان وال يجب 
 تلقائياً. ، يجب احتساب وترحيل هذه المربعاتExcel مستندشبكة اإلنترنت أو استبيان على االستبيان إلى استبيان على 

 
 وصانعإذا رغب  إدراجهابيانات لمعهد اليونسكو لإلحصاء ولكنها مع ذلك ذات أهمية ويمكن البعض األسئلة ليست ضرورية لتوفير 

 السياسات في ذلك. تنتمي األسئلة التالية إلى تلك الفئة:

 التجريبي حول سن موظفي البحث والتطوير 4.3 السؤال. 

  االطالع على الرموز المفصلة  المجيبحول المجاالت العلمية المفصلة. في ما يخّص هذا السؤال، يتعين على  0السؤال
ستبيان من اال لففي الملحق أ دائرتها /ختصاصات ومجاالت الدراسات األكاديمية في دائرتهالللمجاالت العلمية في كّل ا

نطبق يفي االستبيان. بما أّنه  لفالملحق أ إدراجإلى جانب النسبة المئوية المناسبة. يجب  0ونسخ هذا الرمز في السؤال 
 .0.2 مّرة واحدة في هذا الدليل في القسم إدراجهعلى االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات األداء، وقع 

  البحث عن رمز جميع  المجيباالقتصادية. بالنسبة لهذا السؤال، يتعّين على المتعلّق باألهداف االجتماعية و 00السؤال
إلى جانب النسبة  00من االستبيان ونسخ هذا الرمز في السؤال  اءفي الملحق ب دائرتها /األهداف التي تنطبق على دائرته

نطبق على االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات األداء، يفي االستبيان. بما أّنه  اءالملحق ب إدراجالمئوية المناسبة. يجب 
 .0.2 مّرة واحدة في هذا الدليل في القسم إدراجهوقع 

  التجريبي المتعلّق بالتوزيع االقليمي إلنفاق البحث والتطوير 00السؤال. 

  الخارجي. التجريبي بخصوص البحث والتطوير 04و 02السؤالين 
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 سري للغاية

 >شعار المؤسسة<

 استقصاء وطني حول مدخالت البحث 
 والتطوير التجريبي

 التعليم العالي
 )سنة/سنة(…………….. السنة المالية: 

 يرجى تغيير بطاقة العنوان )في حال وجودها( المنظمة

  

 

 السلطة
لحساب..........  التجريبيللمدخالت في مجال البحث والتطوير  )اسم المركز/الوكالة /المديرية( المكلفة بإجراء استقصاء

 )الوزارة(. 
 

كّل البيانات التي تم جمعها في إطار هذا االستقصاء هي سرية. فريق االستقصاء وحده يّطلع على بيانات كّل منظمة على حدة. 
هذا االستقصاء سرية إال في حال أعطت المنظمة إذنا خطّيا للكشف عن بياناتها ألطراف إطار البيانات األولية التي جمعت في 

 أخرى. 
 

 هدف ونطاق االستقصاء
الداخلي التي تنّفذها  التجريبي بيانات عن المدخالت في أنشطة البحث والتطوير التجريبي يجمع استقصاء البحث والتطوير

ي، الدولة، مؤسسات األعمال والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح(. تستعمل جميع المنظمات )بما في ذلك التعليم العال
 العالمية.  البيانات ألغراض التخطيط والمتابعة ولقياس التنافسية

 
 يغطي هذا االستقصاء السنة المالية: من يوم/شهر/سنة إلى يوم/شهر/سنة )أو السنة المالية أو الجامعية الكاملة األقرب(.

 
 االستحقاقتاريخ 

، ]العنوان التجريبي يرجى ملء االستبيان وارساله قبل ........................................ إلى: استقصاء البحث والتطوير
 الكامل[

 
 مساعدة

 على األسئلة، يرجى االتصال بأحد مسؤولي االستقصاء: جابةلمساعدتكم على اإل
 

 البريد االلكتروني رقم الهاتف االسم

   

   

 الشخص الذي يقوم بإكمال االستبيان

 )            (  الهاتف   المنظمة

 )            (      الفاكس   االسم )مع الصفة(

 )            (   الهاتف النقال   الوظيفة

  البريد االلكتروني   التاريخ

  الموقع االلكتروني   التوقيع
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 إلكمال االستبيان:إّن التعريفات التالية مهّمة 

 تعريف البحث والتطوير التجريبي: 
إلجراء االستقصاءات على مدخالت  لدليل فراسكاتياالستقصاء المبادئ التوجيهية  يّتبع هذا 

 (. 2002، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالتجريبي ) البحث والتطوير
 وهي تعّرف البحث والتطوير التجريبي كالتالي: 

هو العمل اإلبداعي واألصلي المنهجي بهدف زيادة مخزون المعرفة، بما في  البحث •

 ذلك معرفة اإلنسان والثقافة والمجتمع.

في تطبيق نتائج البحث أو المعارف العلمية بهدف إنتاج  التطوير التجريبييتمّثل  •

 منتجات أو تطبيقات أو أساليب جديدة أو لتحسينها بشكل كبير.

ألساسي لتمييز البحث والتطوير التجريبي عن األنشطة ذات الصلة هو احتواؤه إّن المعيار ا
على عنصر ال يستهان به من التجديد وتبديد شّك علمي و/أو تكنولوجي، أي عندما ال يبدو 

حّل مشكلة ما بديهيا بالنسبة لشخص مّطلع على جملة المعارف والتقنيات األساسية المستعملة 
 في القطاع المعني.

 
   نطاق االستقصاء

  الداخلي المنجزة من طرف  التجريبي البحث والتطويربيانات عن  ستقصاءااليطلب

 على التراب الوطني. منظمتكم

 التجريبي الخارجي". يشمل القسم الخامس بعض األسئلة حول "البحث والتطوير 

 التجريبي في مؤسسات التعليم العالي: البحث والتطوير
بأصالته؛ ينبغي أن يكون البحث هدفه  تجريبي كبحث وتطويريتميز أّي نشاط مصّنف 

نتائج تسمح بزيادة رصيد المعارف )النظرية و/أو  إنتاج األساسي، أن يمتلك القدرة على
 العملية( للبشرية. 

 
 التجريبي ما يلي دون االقتصار عليها: يشمل البحث والتطوير

 التجريبي. والتطويرأنشطة األفراد الذين يعملون بوضوح في مجال البحث 
 باإلضافة إلى ذلك، يتضمن النشاط البحثي:

في  مباشرةتقديم دعم مهني، تقني أو اداري أو مساعدة للموظفين الذين يشاركون  •

 .التجريبي البحث والتطوير

أو تقديم  التجريبي إدارة الموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر في البحث والتطوير •

 التجريبية والفنية أو االدارية ألنشطة البحث والتطوير الدعم أو المساعدة المهني

 التي يقوم به الطالب في إطار دروس الدراسات العليا. 

 تطوير برمجيات عندما يكون هدف هذا المشروع هو تبديد شّك علمي. •

مجال العلوم الطبيعية، الهندسة، العلوم الطبية، العلوم الزراعية، العمل البحثي في  •

 االجتماعية والعلوم اإلنسانية.العلوم 

 المنجز في إطار مشروع مشترك ال يتّخذ شكل شركة. التجريبي البحث والتطوير •

 التجريبي:  يستثني البحث والتطوير
يتم استبعاد األنشطة المحددة التالية إال إذا تم استخدامها في المقام األول لدعم أو كجزء 

 :صّرحةفي هذه الوحدة الم نجزت التجريبي التي من أنشطة البحث والتطوير
 االعداد للتعليم. •

 أنشطة التطوير الجامعية. •

 خدمات المعلومات العلمية والتقنية. •

 الهندسة والخدمات التقنية. •

 جمع البيانات لألغراض العامة/الروتينية. •

 التجارب الروتينية وأعمال توحيد المعايير. •

 (.لتجريبيا دراسات الجدوى )ما عدا مشاريع البحث والتطوير •

الرعاية الطبية المتخصصة الروتينية، على سبيل المثال خدمات علم األمراض  •

 الروتينية.

الجوانب التجارية والقانونية واإلدارية ألنشطة تسجيل براءات االختراع وحقوق  •

 التأليف أو التراخيص.

 برمجيات الكمبيوتر الروتينية، وعمل األنظمة أو صيانة البرامج عندما ال يوجد •

 شكوك تكنولوجيا تستوجب تبديدها.

  االستقصاء: تصنيف المؤسسات الواقعة على حدود
يجب فحص معاهد البحوث )مثل عيادات الرعاية الصحية المتخصصة أو مؤسسات 
البحوث "المرتبطة"( التي ال تهتّم مباشرة بالتدريس في المستوى العالي غير أّنها 

ا، مرتبطة بشكل وثيق بقطاع التعليم تستضيف أنشطة بحث وتطوير تجريبي وغيره
 العالي بعناية:

الكيانات التي تعاقدت معها مؤسسة التعليم العالي ولكنها أصبح في وقت الحق  •

شركة أو مؤسسة ال تستهدف الربح يجب تصنيفها على ذلك النحو وفحصها 

ضمن قطاعي مؤسسات األعمال ومؤسسات خاصة ال تستهدف الربح حتى لو 

 ابط وثيقة مع مؤسسات التعليم العالي.كانت هناك رو

 عند حصولها.  التجريبيتكلفة اليد العاملة والبحث والتطوير ب التصريحينبغي  •

الموظفين ضمن رواتب مؤسسة التعليم العالي )مثل رؤساء ب التصريحينبغي  •

 األقسام( من قبل مؤسسة التعليم العالي المعنية.

الموظفين الذين يظهرون في دفوعات المؤسسة الواقعة على ب التصريحينبغي  •

 من قبل المؤسسة المعنية وليس مؤسسة التعليم العالي.  ستقصاءاالحدود 

 األمر نفسه ينطبق على المعدات وتكاليف التشغيل. •

من قبل ها ؤاستقصايتم  حتىمن المستحسن اعالمنا حول جميع هذه المؤسسات  •

 ل من ازدواجية الحساب.القطاعات المناسبة والتقلي

 المستشفيات الحكومية/الجامعية:
ُيطلب من مؤسسات التعليم العالي االبالغ عن جميع الموظفين األكاديميين والتقنيين 

تجريبي مع تعيينات مشتركة بين المستشفيات  الذين ينجزون أنشطة بحث وتطوير
 ونالموظفين، المعادلالحكومية/الجامعية ومؤسسات التعليم العالي. وهذا يشمل عدد 

 بالوقت الكامل، تكاليف اليد العاملة، التجهيزات وتكاليف التشغيل. 
 

بطبيعة الحال، ال يمكن عكس بعض هذه التكاليف في بيانات نظام معلومات اإلدارة في 
مؤسسات التعليم العالي أو البيانات المالية لكننا نطلب أن يتم تضمين أفضل تقدير عند 

 الضرورة.

 
  



 - 37 - 

 : معلومات عامة1الجزء 

 

  . اسم مؤسسة التعليم العالي1

 

  )على سبيل المثال الكلية( صّرحة. اسم الوحدة الم2

 
 داخلي خالل السنة المالية؟ بحث وتطوير تجريبي. هل أنجزت الوحدة المصّرحة 3
 

 نعم   .4المواصلة مع السؤال 

 

إذا دفعتم أمواال ألطراف أخرى مقابل  5انتقلوا إلى الجزء 
 تجريبي )اختياري(. أنشطة بحث وتطوير

 ال   

 

 إذا كانت المنظمة/الوحدة ال تنجز أنشطة بحث وتطوير
داخلي و/أو خارجي، ضعوا عالمة في هذه الخانة  تجريبي

 وأعيدوا االستبيان كإجابة سلبية.
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 الداخليموظفو البحث والتطوير التجريبي  :2الجزء 

 

 التجريبي موظفو البحث والتطوير
 في البحث والتطوير التجريبي أو يقّدمون دعما  مباشرةكلّ الموظفين الذين يشتغلون ب، مقارنة بالفئات المذكورة أدناه، التصريح

% من وقتهم على األقلّ. عدم احتساب الموظفين الذين ال  5التجريبي على مستوى  أو خدمات مباشرة للبحث والتطوير

 يدعمون البحث.

 التجريبي خالل السنة المرجعية. يرجى ذكر متوّسط عدد األشخاص الذين يشاركون في البحث والتطوير 

 بدوام كامل أو جزئي أو المتعاقدين.  مؤقتينادراج الموظفين الدائمين وال يرجى 

 
 . الباحثون1

 تضمين:
  الموظفون الجامعيون الذين يعملون على تصميم وابتكار معارف ومنتجات وأساليب وأنظمة جديدة وكذلك في

 إدارة المشروعات المعنية.
 واإلداريون العاملون في تخطيط وإدارة الجوانب العلمية والتقنية لعمل الباحثين. عادة ما تكون رتبهم  طراأل

 مساوية أو أعلى من األشخاص العاملين مباشرة كباحثين وغالبا ما يكونون باحثين سابقين أو باحثين بدوام جزئي.
  ب في مستوى الماجستير أو الدكتوراه ضمن الطالدراج إالموظفون الجامعيون الذين يشاركون في البحث ويجب

 موظفي البحوث )من غير الطلبة(.
 .طلبة ما بعد الدكتوراه مهما كانت الصفة التي تعطى لهم من طرف المؤسسة 
  التجريبي الذين يعملون في مجال البحث والتطويرطلبة الدكتوراه. 
 

 استثناء:
 دارة المشروع أو إن الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية بدال من وواإلداري طراأل

 بشكل مباشر"(. التجريبي محتواه )خاصة في "موظفين آخرين يدعمون البحث والتطوير
 .طلبة مستوى الماجستير 
 
 . الفنيون2

 تضمين:
 عادة تحت إشراف ورقابة باحث.التجريبي األشخاص الذين يؤدون مهام تقنية لدعم البحث والتطوير ، 
 
 التجريبي بصفة مباشرة . موظفون آخرون يدعمون البحث والتطوير3

 تضمين:
 المستوى التنفيذي واإلداري 1.3 
 الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية بدال من ادارة  المدراء والمسؤولون اإلداريون

 المشروع.
 داريون وموظفو الدعمالموظفون اإل 2.3
 ن وغير المؤهلين الذين يدعمون البحث بصورة مباشرة.ون المؤهلوالحرفي 
 دارة والمكتب الذين يدعمون/يشاركون في مشروعات البحث والتطوير التجريبي أو موظفي األمانة واإل

 المرتبطين مباشرة بمثل هذه المشروعات.
 

 استثناء:
  يجب استثناء األشخاص الذين يقدمون خدمات غير مباشرة، مثل موظفي األمن والصيانة وموظفي المكتبات

دراج نسبة حصة تكاليف اليد العاملة الخاص إالمركزية، وأقسام الكمبيوتر أو المكاتب الرئيسية، لكن ينبغي 
 ب.2بهم في إطار "التكاليف الجارية األخرى" في السؤال 
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 ظفي البحث والتطوير التجريبيعدد مو. 4

  البحث والتطوير التجريبي حسب الفئات الثالث ومستوى التأهيل األعلى عدد الموظفين في 1.4

 ( الباحثون1)

 المجموع ثانإ  روذك  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى أو ما يعادله ) مستوى البكالوريوس

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

من  4)المستوى بما في ذلك برامج ما بعد ثانوي غير التعليم العالي جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  إسكد(

   

    (1الباحثين )مجموع 

 

 ( الفنيون2)

 المجموع  إناث  روذك المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي ال التعليم بما في ذلك برامج ما بعدجميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد(

   

     (2الفنيين )مجموع 

  

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع  إناث  ذكور  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد(

   

    ( 3مجموع موظفي الدعم )

 
 

 المجموع  إناث  ذكور 

    (3+2+1مجموع موظفي البحث والتطوير التجريبي )

 احتساب بيانات عدد الموظفين

أو جزئي في مجال البحث والتطوير التجريبي.  رئيسيعدد األشخاص الذين يعملون بشكل  الموظفين تغطي البيانات المتعلّقة بعدد
 ال البحث والتطوير التجريبي.جيعملون بدوام كامل أو جزئي في م وهي تشمل األشخاص الذين

 5ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 

 5ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 

 5ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 
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  التجريبي حسب الفئات الثالث والمجال العلمي البحث والتطوير عدد الموظفين في 2.4

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    نسانيةالعلوم اإل

    غير محّدد في مكان آخر

    ( 1.4 على السؤال جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    نسانيةالعلوم اإل

    غير محّدد في مكان آخر

    ( 1.4على السؤال جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( موظفو الدعم  3)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    نسانيةالعلوم اإل

    غير محّدد في مكان آخر

     ( 1.4على السؤال جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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 البحث والتطوير التجريبي حسب الفئات الثالث والسن )اختياري( عدد الموظفين في 3.4

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    ( 1.4على السؤال جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    ( 1.4على السؤال جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

     ( 1.4على السؤال جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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  بوقت كامل وتكلفة البحث في مؤسسات التعليم العالي المعادلون .5
 

 حسب الفئات أدناه. سنة لجهود البحث والتطوير التجريبي )أو ما يعادلها بوقت كامل(-شخصتقديم تقدير بحساب 
 

  ، تقدير المعادل3موظفي البحث والتطوير التجريبي في السؤال إجمالي في باستخدام عدد الموظفين من الذكور واإلناث 
لليد العاملة في مجال  اإلجمالية  لتجريبي(. ثم حساب التكاليفبوقت كامل للبحث )الوقت المخّصص للبحث والتطوير ا

بدوام كامل )بما في ذلك  بالنسبة للموظفينللشركة  للتكلفة اإلجمالية التجريبي باستخدام المتوسط السنوي  البحث والتطوير
األجور السنوية والرواتب وجميع التكاليف المرتبطة بها أو المزايا االجتماعية مثل المكافآت، والمساهمات في المعاشات 
والمساعدات الطبية والضريبة على الرواتب وصندوق التأمين ضد البطالة وجميع المدفوعات النظامية األخرى( لكل فئة 

 .أدناه

 

 
 

  

 ن بوقت كامل يالمعادلحساب 
معادل بوقت كامل هو مساو  0التجريبي.  بوقت كامل حجم الموارد البشرية في مجال البحث والتطوير ينمعادلالتقيس بيانات 
التجريبي  شخص يعمل بدوام كامل في البحث والتطوير 0بوقت كامل يساوي  معادل 0سنة. وهذا يعني أن -لواحد شخص

 سنة.-أشخاص يعملون بدوام جزئي أو لفترة أقصر تساوي شخصسنة أو عّدة  0لمدة 
 

 ، يمكن لموظف أن يعمل معادل بوقت كامل واحد في السنة على أقصى تقدير. االستقصاءفي ما يتعلّق بهذا 
 
 معادل بوقت كامل:الما يلي مقاربة نظرية الحتساب في
  

 خالل التجريبي التطويرالبحث و في  طانسبة مدة النش × ): دوام كامل/دوام جزئي( التفرغ للعملالمعادل بوقت كامل: )
 التجريبي( والتطوير الجزء المقضي على البحث)الوقت أو ( × السنة

 
 أنظر األمثلة التالية:

  معادل  0( = 0×  0×  0خالل سنة: ) التجريبي % من الوقت في البحث والتطوير 000موظف بوقت كامل يقضي
 بوقت كامل 

 0.4( = 0.4×  0×  0التجريبي خالل سنة: ) % من الوقت في البحث والتطوير 40يقضي  موظف بوقت كامل 
 معادل بوقت كامل 

  من الوقت في البحث والتطوير التجريبي ويعمل في مؤسسة  000موظف البحث والتطوير التجريبي بوقت كامل %
 بوقت كاملمعادل  0.0( = 0×  0.0×  0أشهر فقط: ) 2البحث والتطوير التجريبي مدة 

  أشهر  2التجريبي خالل نصف سنة )شخص ينشط  % من الوقت في البحث والتطوير 30موظف بوقت كامل يقضي
 معادل بوقت كامل 0.2( = 0.3×  0.0×  0في السنة فقط(: )

  000% من السنة بوقت كامل( يعمل فقط في البحث والتطوير التجريبي )يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل  %
 معادل بوقت كامل 0.3( = 0×  0×  0.3والتطوير التجريبي( خالل السنة: ) في البحث

  التجريبي  % من الوقت في البحث والتطوير 20% من السنة بوقت كامل( يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل
 معادل بوقت كامل 0.02( = 0.2×  0.0×  0.3أشهر في السنة فقط(: ) 2خالل نصف سنة )شخص ينشط 

 20 ( 0.3×  0×  0× ) 20% من الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل السنة:  30وقت كامل يقضون موظفا ب
 معادل بوقت كامل 1= 

 
 التجريبي. يرجى احتساب المعادل بوقت كامل لجميع موظفي البحث والتطوير مالحظة
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 المعادلون بوقت كامل لكل فئة من الموظفين 1.5

  فئة الموظفين
 عدد الموظفين

 (  1.4)من السؤال

 بوقت كامل ونمعادلال
  )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 

 ( الباحثون1)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى ) مستوى البكالوريوس أو ما يعادله

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

ثانوي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج المرحلة الثانية  من إسكد( 4)المستوى غير التعليم العالي 
 من إسكد( 3)المستوى من التعليم الثانوي 

      

       (1مجموع الباحثين )

 

 ( الفنيون2)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (إسكدمن  5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

ثانوي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج المرحلة الثانية  من إسكد( 4)المستوى غير التعليم العالي 
 من إسكد( 3)المستوى من التعليم الثانوي 

      

       (2مجموع الفنيين )

 

 ( موظفو الدعم 3)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

ثانوي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج المرحلة الثانية  من إسكد( 4)المستوى غير التعليم العالي 
 من إسكد( 3)المستوى من التعليم الثانوي 

      

       ( 3مجموع موظفي الدعم )

 

  فئة الموظفين

 عدد الموظفين

 (  1.4)من السؤال

 بوقت كامل ونمعادلال
  )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور

       (3+2+1مجموع موظفي البحث والتطوير التجريبي )
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 معادلون بوقت كامل حسب المجال العلميال 2.5 

  المجال العلمي
 عدد الموظفين

 (  2.4)من السؤال

 بوقت كامل ونمعادلال
 )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 ( الباحثون1)

       الطبيعية العلوم

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

       (1.5على السؤال  جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( الفنيون2)

       الطبيعية العلوم

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

       (1.5على السؤال  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( موظفو الدعم اآلخرين 3)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على السؤال  جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
1.5) 
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 المعادلون بوقت كامل لكل فئة من الموظفين وتكلفة اليد العاملة 3.5 

  فئات الموظفين

 
 معادلون بوقت كاملال

  )معادل بوقت كامل(

 ( 1.5)من السؤال 
(A) 

متوّسط تكلفة اليد 
 العاملة لكلّ شخص
العملة المحلية 

000'  

ض.ق.م  دون
11

) 
(B) 

العاملة تكلفة اليد 
المحتسبة للبحث 

 التجريبي والتطوير
العملة المحلية 

’000 
 دون ض.ق.م(

(A x B) 

 

    (1مجموع الباحثين )

    (2مجموع الفنيين )

    (3مجموع موظفي الدعم  )

    ( 3+2+1مجموع تكلفة اليد العاملة )

 
 
 

  

                                            
11
 على القيمة المضافة.الضريبة .ق.م = ض 

 أ6ترحيل المجموع الفرعي إلى السؤال 
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 الداخلي البحث والتطوير التجريبي على نفاقاإل :3الجزء 

 تعريف واحتساب نفقات البحث والتطوير التجريبي الداخلي

 المصروفات الجارية األخرى

 تشمل لكنها ال تقتصر على:

  ،المصروفات المباشرة للمشروع، المواد االستهالكية للمشروع وتكاليف التشغيل المرتبطة بالبحوث

 المدخالت، بما في ذلك الهاتف والطباعة.مثل المواد والوقود وغيرها من 

 .مصروفات السفر واالقامة 

  صالح والصيانة.اإل مصروفات 

  الدفوعات إلى المنظمات الخارجية الستخدام مرافق لالختبار المتخصصة، العمل التحليلي، الهندسة أو

هذه الوحدة  غيرها من الخدمات المتخصصة في دعم مشاريع البحث والتطوير التجريبي التي تنجزها

 المصّرحة.

 .مصروفات العموالت/االستشاريين للمشاريع البحثية التي تقوم بها هذه الوحدة المصّرحة 

  النسبة المئوية المعنية من التكاليف غير المباشرة والمؤسسية وتكاليف المرافق، مثل اإليجار ورسوم

 والنفقات العامة األخرى.فضاء العمل والتأجير ونفقات التوظيف واألثاث والماء والكهرباء 

  النسبة المئوية المعنية من تكاليف اليد العاملة لألشخاص الذين يقدمون خدمات غير مباشرة مثل

المكتب الرئيسي والموارد البشرية والمالية وموظفي األمن والصيانة باإلضافة إلى موظفي المكتبات 

 المركزية وأقسام تكنولوجيا المعلومات.

     باستثناء:

 قات البحث والتطويرنف 
التجريبي المنجز بموجب عقد 

عندما يتم تنفيذ مشروع بحثي 

مكان آخر من قبل آخرين في 

 باسم هذه الوحدة المصّرحة. 

  الدفوعات لشراء الدراية

 التقنية )الشهرة التجارية(.

 .رسوم الترخيص 

 .اعتمادات لالستهالك 

  المشروع والمواد االستهالكية المباشرة للبحث والتطوير التجريبي فقط، قوموا بتخصيص عندما يتم استخدام النفقات الجارية مثل تكاليف

 التكلفة الكاملة لهذه المواد.

  التجريبي. تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطوير إدراجإذا تم استخدام هذه النفقات الجارية ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط 

  فقط عندما يكون تقدير هذه الحصة المستخدمة في البحث والتطوير التجريبي غير متوفر، مثل التكاليف غير المباشرة والمرافق العامة

النسبة المئوية للوقت  االستبيانوتكاليف اليد العاملة للموظفين الذين يقدمون خدمات غير مباشرة، ينصح أن يطبّق المسؤولون عن تعبئة 

 الباحثون في الوحدة المصّرحة للبحث والتطوير التجريبي على مجموع هذه النفقات الجارية.  الذي يخصصه

 ين الذين إذا أظهر االبالغ عن مداخيل ونفقات الكلية أن المصروفات الجارية للنفقات غير المباشرة والمرافق العامة وتكلفة اليد العاملة للموظف

% من وقتهم للبحث 22دوالر أمريكي وأن الباحثين أنفقوا في المتوسط  1700000في حدود يقدمون الخدمات غير مباشرة للسنة كانت 

 374000دوالر أمريكي =  1700000×  0.22التجريبي ، يمكن تقدير المصروفات الجارية للبحث والتطوير التجريبي كاآلتي  والتطوير

 دوالر أمريكي.

 
 المصروفات الرأسمالية

 الرأسمالية في سنة الشراء )يجب عدم االستهالك(. مصروفاتة للجمالياإلالتكلفة ب التصريحيجب 

 تشمل لكنها ال تقتصر على:

 لهذه الوحدة  اإلنفاق المتعلّق باألصول الثابتة المستخدمة في مشاريع البحث والتطوير التجريبي

 المصّرحة.

  استخدامها ألكثر من سنة واحدة.اقتناء البرمجيات، بما في ذلك رسوم الترخيص، التي من المتوقع 

   

 .شراء قواعد البيانات المتوقع استخدامها ألكثر من سنة واحدة 

 على األراضي والمباني. الرئيسية صالحات، التحسينات والتغييرات اإل 

 استثناء:

 صالح والصيانة مصاريف اإل

 األخرى.

  الستهالك.ااعتمادات 

  عائدات بيع أصول البحث

 والتطوير لتجريبي.

  لهذا العنصر. اإلجماليةحيث يتم استخدام عنصر من رأس المال فقط للبحث والتطوير التجريبي فقط، خصصوا التكلفة 

  التجريبي. على  تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطوير إدراجإذا تم استخدام عنصر من رأس المال ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط

المعدات سيتم استخدامها للبحث والتطوير التجريبي )مشمولة(، لالختبارات )مستبعدة(، ومراقبة الجودة سبيل المثال، قطعة جديدة من 

% من االستخدام الكلي )أي أّن 40التجريبي هو  )مستبعدة(. مثال، إذا كان االستخدام المقصود للمعدات الجديدة ألغراض البحث والتطوير

 % فقط من إجمالي تكلفة المعدات كنفقات ذات صلة بالبحث والتطوير التجريبي.40ي اعتبار % المتبقية ستخّصص ألنشطة أخرى(، ينبغ60

 التجريبي غير متوفر، طبقوا النسبة المئوية للوقت الذي خصصه باحثو الوحدة  عندما يكون تقدير الحصة المستخدمة للبحث والتطوير

 المصّرحة للبحث والتطوير التجريبي على تكلفة العنصر. 
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 التجريبي الداخلي البحث والتطوير على نفاقاإل. 6
 

... تضمين النفقات الممولّة من جميع  خالل السنة المالية... >س.س.س.س<الداخلي التجريبي  لبحث والتطويراتجميع نفقات 
 المصادر: الداخلية والخارجية )العقود والمنح( والمنجزة من طرف الوحدة المبلغة لحسابها الخاص ولحساب أطراف أخرى. 

 
 . 0الخارجي في الجزء  والتطوير التجريبييجب التصريح بالبحث  مالحظة 
 

رأسمالية. وبالتالي يمكن إجراء تمييز بين المعدات "الرئيسية"  مصروفات جارية و مصروفاتنظريا، يمكن تصنيف اقتناء المعدات ك
"الجارية" على التوالي( من خالل إقامة نوع من الحدود  المصروفات ")يجب تضمينها في المصروفات "الرأسمالية" و و"الثانوية

 النقدية. يرجى تقديم هذا التحديد كما هو مستعمل في مؤسستكم. 

  المحلية:  العملة

 
 نفقات اليد العاملة للبحث والتطوير التجريبي

  ض.ق.م ' دون000العملة المحلية  

  A (4.0مجموع النفقات لموظفي البحث والتطوير التجريبي )مرّحل من السؤال 

 
 خرىاأل الجارية التجريبيتطوير البحث والنفقات 

 الجارية المخصصة للبحث والتطوير التجريبي في الصفحة السابقة( )أنظر تعريف النفقات الجارية وكيفية احتساب النفقات

 
 التجريبي البحث والتطويرعلى النفقات الرأسمالية 

 في الصفحة السابقة()أنظر تعريف النفقات الرأسمالية وكيفية احتساب النفقات الرأسمالية المخصصة للبحث والتطوير 

 ' دون ض.ق.م000العملة المحلية  

   C المركبات والمنشآت واآلالت والمعدات

   D األراضي والمباني والمنشآت األخرى

  E البرمجيات

 
 

 
 

  

 ض.ق.م ' دون000العملة المحلية  

   B النفقات الجارية األخرى

 ' دون ض.ق.م000العملة المحلية   

  F ( A + B + C + D + E) التجريبي مجموع نفقات البحث والتطوير

 7( إلى السؤال F) التجريبي نفقات البحث والتطويرترحيل مجموع 
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  لبحث والتطوير التجريبي الداخليا. مصادر تمويل 7
 

وفقا لمصادر األموال الواردة أدناه )مالحظة: المطلوب هو الجزء من  لبحث والتطوير التجريبي ا على اإلنفاق إجماليتقديم توزيع 
 وليس إجمالي الدخل لكل مصدر(ها فقط، إنفاقتم بالفعل األموال التي 

 ف مع السياق الوطنييللتكي
 

 

 * تشمل مصادر الجامعة الخاصة مداخيل األوقاف، االشتراكات، األمالك، تسجيل الطلبة واالشتراكات في المجالت.

 

 احتساب األموال العامة للجامعات
 

( من إجمالي نفقات البحث Gالحتساب األموال العامة للجامعة، يرجى طرح مجموع جميع المصادر الخاصة والخارجية المذكورة أعاله )

لجامعة، وهي حّصة البحث والتطوير ل(. يمكن اعتبار النتيجة كاألموال العامة F) 1والتطوير التجريبي الداخلي المبلّغ عنها في السؤال 

 نحة الحكومة للجامعات. التجريبي في م
 ف مع السياق الوطنييللتكي

 

 

  

 دون ض.ق.م '000العملة المحلية  المصادر الخاصة والخارجية المخصصة للبحث والتطوير التجريبي

  المصادر الخاصة بالجامعة*

   المنح المباشرة من الحكومة الفدرالية والوطنية واإلقليمية والمحلية

  الحكوميةمعاهد البحوث 

  منظمة التمويل

  بما في ذلك التمويالت الصناعية  الشركات الوطنية

  المصادر الوطنية األخرى

  مؤسسات التعليم العالي األخرى• 

  منظمة ال تستهدف الربح• 

  الهبات والوصايا المقدمة من األفراد• 

  المصادر الخارجية

  G والخارجيةالمجموع الفرعي للمصادر الخاصة 

  F (6)مرّحل من السؤال  التجريبي مجموع نفقات البحث والتطوير

 المجموع الفرعي )المصادر الخارجية(
 خ أعاله(7)مرّحل من السؤال 

G  

  F – G  األموال العامة للجامعات
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 الداخليفئات نفقات البحث والتطوير التجريبي  4: الجزء 

 
 التجريبي . نفقات البحث والتطوير التجريبي الداخلي حسب نوع البحث والتطوير8

)المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية( الداخلي  التجريبيمجموع نفقات البحث والتطوير تحديد النسبة المئوية لـ: أ( 
الداخلي  التجريبي الجارية للبحث والتطويرالنفقات و)اختياري( ب( مجموع  التجريبيحسب نوع البحث والتطوير 

  التجريبي )مصاريف اليد العاملة والمصاريف الجارية األخرى( حسب نوع البحث والتطوير

 العمود ب   

 اختياري                                                                                                             البحث األساسي 

  يتمّثل البحث األساسي في العمل التجريبي أو النظري الذي
يهدف أساسا الكتساب معارف جديدة عن األسس الكامنة 

وراء الظواهر والحقائق المشاهدة، دون أي تطبيق أو استخدام 
 معين في البال. 

  تحليل الخصائص والهياكل والعالقات بهدف صياغة نظريات
 أو قوانين واختبارها.

 دة ما يتّم نشر نتائج البحوث األساسية في مجالت علمية.عا 

 

 
أ(. استنادا إلى 

النفقات  مجموع
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية( 

 

ب(. استنادا 
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية( 

 

 
      

 
 التطبيقي البحث

 تمّثل البحث التطبيقي أيضا في عمل مبتكر يهدف الكتساب ي
 معارف جديدة موّجهة إلى تطبيق محّدد.

 .أنشطة تحّدد االستعماالت الممكنة لنتائج البحوث األساسية 

  تهدف نتائج البحث التطبيقي في المقام األول لتكون صالحة
 لمنتج أو عملية أو أسلوب أو نظام واحد أو لعدد محدود منها. 

 .يحّول البحث التطبيقي األفكار إلى حقيقة ملموسة 

  نشر المعلومات أو المعارف المستمدة من البحث يمكن
التطبيقي في المجالت العلمية أو أن تخضع ألشكال أخرى 

 من حماية الملكية الفكرية.

 

(. استنادا إلى أ 
 مجموع
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

(. استنادا ب 
إلى النفقات 
الجارية فقط 

)النسبة 
 المئوية(

 

       

 
 التطوير التجريبي

  العمل المنهجي المبني على المعارف الحالية بهدف إنتاج
مواد ومنتجات أو أجهزة جديدة، انشاء أساليب وأنظمة 

 وخدمات جديدة أو لتحسينها بشكل كبير.

(. استنادا إلى أ 
 مجموع
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

(. استنادا ب 
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية(

       

 

 0 0 1  0 0 1   المجموع
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 . المجاالت العلمية المفصلة )اختياري(9

 (لفتصنيف أنشطة البحث والتطوير التجريبي حسب المجال العلمي برقمين مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر الملحق أ

  ومجاالت الدراسة الجديدة.تستند رموز المجاالت العلمية على التخصصات األكاديمية المعترف بها 

 

 النسبة المئوية   رموز المجاالت العلمية  النسبة المئوية  رموز المجاالت العلمية

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

 0 0 1  المجموع          

 االقتصادي )اختياري(االجتماعي و. الهدف 10
 (.اءملحق بالالتجريبي حسب الهدف االجتماعي واالقتصادي مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر  تصنيف البحث والتطوير

  تصنيف الهدف االجتماعي واالقتصادي المستفيد الرئيسي من أنشطة البحث والتطوير التجريبي الخاصة بكم.يبّين 

 

رموز األهداف االجتماعية 
 واالقتصادية

 
 النسبة المئوية

رموز األهداف  
 االجتماعية واالقتصادية

  
 النسبة المئوية

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

 0 0 1  المجموع          

 الحكومة الفدرالية أو اإلقليمية على البحث والتطوير التجريبي )اختياري( إنفاق. 11

التجريبي  القسم/الوحدة بتنفيذ أنشطة البحث والتطويريرجى ذكر الموقع الجغرافي )من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية( عندما يقوم 
 التجريبي.  والنسبة المئوية من مجموع نفقات البحث والتطوير

 عند الحاجة(ضافية إسطور نشاء إالتجريبي من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية ) توزيع نفقات البحث والتطوير
 التجريبي، بدال من مكان إدارتها/تمويلها. حث والتطويريرجى تحديد المكان الذي تّم فيه حّقا تنفيذ الب

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

 % 100 المجموع   االسم 
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 : البحث والتطوير التجريبي الخارجي )اختياري(5الجزء 

 

 

 
 القيمة التقريبية

 .ق.م(ض ' دون000العملة المحلية )

  محلياذكر تفاصيل البحث والتطوير التجريبي المدفوع األجر  .12

  في الخارجالتجريبي المدفوع األجر  ذكر تفاصيل البحث والتطوير .13

 
 
 
 
 
 

 وجهدكمشكرا على وقتكم 

 الخارجي إلى:  التجريبي يشير البحث والتطوير 
  النفقات الخارجية هي المبالغ التي دفعتها الوحدة المصّرحة أو تعّهدت بدفعها إلى منظمة أخرى ألداء البحث

 التجريبي خالل فترة محددة.  والتطوير 
 التي تقوم بها وحدات أخرى و/أو المساعدات المالية المقّدمة  وهي تشمل اقتناء أعمال البحث والتطوير التجريبي

 (.301تطوير )دليل فراسكاتي، الفقرة البحث والفيذ أعمال لمنظمات أخرى لتن
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 قطاع الدولة 2.6

من هذا االستبيان من موقع معهد اليونسكو لإلحصاء  Wordيبدأ االستبيان النموذجي لقطاع الدولة بعد هذه المقدمة. يمكن تحميل نسخة 
-issf://sss.rhe.rMleao.ouK/IahlMalTlaiMoeoKu/GcKle/ulelcuai-cMd-dloleofelMsعلى العنوان التالي: 
escsheshae.cefs. 

 
 الوطنية. يمكن أن تكون التعديالت التالية ضرورية: اوظروفه اياتهيجب على البلدان التي تعتمد هذا االستبيان تكييفه ليناسب حاج

  تصميم الصفحة األولى بالكامل من طرف وكالة جمع البيانات.عادة إيجب 

 .قد تستبدل البلدان السنة المالية بالسنة التقويمية أو بأية فترة مرجعية مدّتها سنة واحدة 

  الستبيان تقديم متوسط عدد االتجريبي، يطلب من المسؤول عن تعبئة  المتعلّق بموظفي البحث والتطوير 2في الجزء

التجريبي خالل السنة المرجعية. يمكن تكييف هذا السؤال ليناسب أية مقاربة  األشخاص الذين يشاركون في البحث والتطوير
أخرى. لكن ينصح باعتماد مقاربة لقياس بيانات عدد الموظفين في البحث والتطوير التجريبي مشابهة لتلك المستعملة في 

 البحث والتطوير بسالسل احصائية أخرى حول عدد الموظفين )الوظيفة، التعليم( والتي يمكن مقارنتها سالسلجمع 
 (.420التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة 

  من إسكد، بالمستويات  2000، يمكن أن تستبدل الدول مستويات التأهيل، التي تستند إلى نسخة 1.6و 1.5في األسئلة
 المعتمدة في بلدانهم.

  ليناسب الظروف المحلية. 1يمكن تكييف مصادر التمويل في السؤال 

من طرف المسؤول عن تعبئة كمالها إعات الرمادية إلى البيانات الملخصة أو إلى بيانات سبق ذكرها في االستبيان وال يجب تشير المرب

، يجب احتساب وترحيل هذه المربعات Excelإذا تم تحويل االستبيان إلى استبيان على شبكة اإلنترنت أو استبيان على ورقة  .الستبيانا

 بصورة آلية.
 

إذا رغب واضعو  إدراجهاولكنها مع ذلك ذات أهمية ويمكن  حصاءاألسئلة ليست ضرورية لتوفير بيانات لمعهد اليونسكو لإلبعض 
 السياسات في ذلك. تنتمي األسئلة التالية إلى تلك الفئة:

  التجريبي. حول سن موظفي البحث والتطوير 3.5السؤال 

  الستبيان االطالع اا يخّص هذا السؤال، يتعين على المسؤول عن تعبئة حول المجاالت العلمية المفصلة. في م 00السؤال

من  لفعلى الرموز المفصلة للمجاالت العلمية في كّل اختصاصات ومجاالت الدراسات األكاديمية في منظمته في الملحق أ
في االستبيان. بما  لفالملحق أ إدراجإلى جانب النسبة المئوية المناسبة. يجب  00االستبيان ونسخ هذا الرمز في السؤال 

 .5.6مّرة واحدة في هذا الدليل في القسم  إدراجهنطبق على االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات األداء، وقع يأّنه 

  الستبيان البحث االمتعلّق بالهدف االجتماعي واالقتصادي. بالنسبة لهذا السؤال، يتعّين على المسؤول عن تعبئة  00السؤال

إلى جانب  00من االستبيان ونسخ هذا الرمز في السؤال  اءجميع األهداف التي تنطبق على منظمته في الملحق ب عن رمز
نطبق على االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات يفي االستبيان. بما أّنه  اءالملحق ب إدراجالنسبة المئوية المناسبة. يجب 

 .5.6ل في القسم مّرة واحدة في هذا الدلي إدراجهاألداء، وقع 

  المتعلّق بالتوزيع االقليمي إلنفاق البحث والتطوير التجريبي. 02السؤال 

  بخصوص البحث والتطوير التجريبي الخارجي. 03و 04السؤالين 
  

http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx
http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx
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 سري للغاية

 >شعار المؤسسة<

  وطني حول مدخالت البحثستقصاء ا
 والتطوير التجريبي

  ،الحكوميةقطاع الدولة : معاهد البحوث 
  التجريبي وزارات أخرى/وحدات مشاركة في البحث والتطوير

 والتكنولوجيا العلوم لخدماتوالمؤسسات الحكومية 
 )سنة/سنة(…………….. السنة المالية: 

 يرجى تغيير بطاقة العنوان )في حال وجودها( المنظمة

  

 
 السلطة

)اسم المركز/الوكالة /المديرية( المكلفة بإجراء استقصاء للمدخالت في مجال األبحاث والتطوير التجريبي لحساب.......... 
 )الوزارة(. 

 
وحده يّطلع على بيانات كّل منظمة على حدة.  هي سرية. فريق االستقصاء كّل البيانات التي تم جمعها في إطار هذا االستقصاء

سرية إال في حال أعطت المنظمة إذنا خطّيا للكشف عن بياناتها   هذا االستقصاءإطار التي جمعت في  البيانات األولية
 ألطراف أخرى. 

 
  موضوع ونطاق االستقصاء

التجريبي بيانات عن المدخالت في أنشطة البحث والتطوير التجريبي الداخلي التي تنّفذها  البحث والتطوير يجمع استقصاء
جميع المنظمات )بما في ذلك التعليم العالي، الدولة، مؤسسات األعمال والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح(. تستعمل 

 البيانات ألغراض التخطيط والمتابعة ولقياس التنافسية الوطنية. 

 غطي هذا االستقصاء السنة المالية: من يوم/شهر/سنة إلى يوم/شهر/سنة )أو السنة المالية الكاملة األقرب(.ي

 تاريخ االستحقاق
البحث والتطوير التجريبي، ]العنوان  يرجى ملء االستبيان وإرساله قبل ........................................ إلى:  استقصاء

 الكامل[
 

 مساعدة
 على األسئلة، يرجى االتصال بأحد مسؤولي البحث: جابةدتكم على اإللمساع

 البريد االلكتروني رقم الهاتف االسم

   

   

 : الشخص الذي يقوم بإكمال االستبيان

 )            (  الهاتف   المنظمة

 )            (      الفاكس   االسم )مع الصفة(

 )            (   الهاتف النقال   الوظيفة

  البريد االلكتروني   التاريخ

  الموقع االلكتروني   التوقيع
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 إّن التعريفات التالية مهّمة إلكمال االستبيان:

 التجريبي:  تعريف البحث والتطوير
على  إلجراء االستقصاءات لدليل فراسكاتييّتبع هذا االستقصاء المبادئ التوجيهية 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان مدخالت البحث والتطوير التجريبي )

 (. 2002، االقتصادي
 وهي تعّرف البحث والتطوير التجريبي كالتالي: 

هو العمل اإلبداعي واألصلي المنهجي بهدف زيادة مخزون  البحث •

 المعرفة، بما في ذلك معرفة اإلنسان والثقافة والمجتمع.

في تطبيق نتائج البحث أو المعارف العلمية بهدف  ير التجريبيالتطويتمّثل  •

 إنتاج منتجات أو تطبيقات أو أساليب جديدة أو لتحسينها بشكل كبير.

إّن المعيار األساسي لتمييز البحث والتطوير التجريبي عن األنشطة ذات الصلة هو 
تكنولوجي،  احتواؤه على عنصر ال يستهان به من التجديد وتبديد شّك علمي و/أو

أي عندما ال يبدو حّل مشكلة ما بديهيا بالنسبة لشخص مّطلع على جملة المعارف 
 والتقنيات األساسية المستعملة في القطاع المعني.

 
 نطاق االستقصاء: 

البحث والتطوير التجريبي الداخلي المنجزة ستقصاء بيانات عن يطلب اال •

 على التراب الوطني. من طرف منظمتكم

القسم الخامس بعض األسئلة حول "البحث والتطوير التجريبي يشمل  •

 الخارجي".

 البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات البحثية العامة:
تجريبي بأصالته؛ ينبغي أن يكون البحث  يتميز أّي نشاط مصّنف كبحث وتطوير
نتائج تسمح بزيادة رصيد المعارف إنتاج هدفه األساسي، أن يمتلك القدرة على 

 لنظرية و/أو العملية( للبشرية. )ا
 

 يشمل البحث والتطوير التجريبي ما يلي دون االقتصار عليها:
 التجريبي. أنشطة األفراد الذين يعملون بوضوح في مجال البحث والتطوير

 باإلضافة إلى ذلك، يتضمن النشاط البحثي:
تقديم دعم مهني، تقني أو اداري أو مساعدة للموظفين الذين يشاركون  •

 التجريبي. مباشرة في البحث والتطوير

التجريبي  إدارة الموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر في البحث والتطوير •

أو تقديم الدعم أو المساعدة المهنية والفنية أو االدارية ألنشطة البحث 

 التجريبي التي يقوم به الطالب في إطار دروس الدراسات العليا. والتطوير

 ا يكون هدف هذا المشروع هو تبديد شّك علمي.تطوير برمجيات عندم •

مجال العلوم الطبيعية، الهندسة، العلوم الطبية، العلوم العمل البحثي في  •

 الزراعية، العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.

البحث والتطوير التجريبي المنجز في إطار مشروع مشترك ال يتّخذ شكل  •

 شركة.

ريبي المنجزة بصورة تعاقدية لحساب كيانات مشاريع البحث والتطوير التج •

 قانونية أخرى، مثل مؤسسات األعمال.

التي تهدف إلى حل المشاكل التي  التجريبي " "ردود الفعل للبحث والتطوير •

على سبيل المثال،  –التجريبي األصلية  تحدث بعد مرحلة البحث والتطوير

 األولي.المشاكل التقنية الناشئة خالل أشواط اإلنتاج 

 يستثني البحث والتطوير التجريبي: 
يتم استبعاد األنشطة المحددة التالية إال إذا تم استخدامها في المقام 
األول لدعم أو كجزء من أنشطة البحث والتطوير التجريبي التي 

 تجرى في هذه الوحدة المصّرحة:
 عداد للتعليم.اإل •

 أنشطة التطوير الجامعية. •

 ية والتقنية.خدمات المعلومات العلم •

 الهندسة والخدمات التقنية. •

 جمع البيانات لألغراض العامة/الروتينية. •

 التجارب الروتينية وأعمال توحيد المعايير. •

دراسات الجدوى )ما عدا مشاريع البحث والتطوير  •

 التجريبي(.

الرعاية الطبية المتخصصة الروتينية، على سبيل المثال  •

 خدمات علم األمراض الروتينية.

جوانب التجارية والقانونية واإلدارية ألنشطة تسجيل ال •

 براءات االختراع وحقوق التأليف أو التراخيص.

برمجيات الكمبيوتر الروتينية، وعمل األنظمة أو صيانة  •

 البرامج عندما ال يوجد شكوك تكنولوجيا تستوجب تبديدها.

 األمثلة:
البحث في التوصيل الكهربائي للبلورات يندرج ضمن  •

البحوث األساسية؛ تطبيق علم البلوريات على خصائص 

 السبائك يندرج ضمن البحوث التطبيقية.

 النماذج الجديدة من الرقائق تشمل عملية تطوير.  •

تقع دراسة العوامل التي تحد من عملية وضع عناصر  •

الرقائق على الحدود بين البحوث األساسية والتطبيقية، 

 تكنولوجيا النانو.وتحتوي على نسبة متزايدة من 

تشمل العديد من خدمات البحث والتطوير التجريبي تطوير  •

برمجيات عندما يعتمد انجاز المشروع على احراز تقّدم 

علمي أو تكنولوجي وعندما يكون الهدف من المشروع هو 

 التبديد المنهجي لشك علمي أو تكنولوجي.

 حاالت تقع على الحدود: 
ث العامة والدوائر تملك المؤسسات )مؤسسات البحو •

الحكومية األخرى التي تعمل في البحث والتطوير 

 التجريبي( التي يكون نشاطها الرئيسي هو البحث والتطوير

التجريبي في كثير من األحيان أنشطة ثانوية، غير البحث 

التجريبي )مثل المعلومات العلمية والتقنية،  والتطوير

ائق اعالمية االختبارات، مراقبة الجودة، التحليل، وث

والدراسات لصانعي السياسات(. في حال انجاز النشاط 

التجريبي ، يجب  الثانوي أساسا لمصلحة البحث والتطوير

التجريبي ؛ إذا وقع  تضمينه في أنشطة البحث والتطوير

تصميم النشاط الثانوي أساسا لتلبية حاجيات ال تتعلّق 

 التجريبي ، يجب استبعاده. بالبحث والتطوير

م والتكنولوجيا التي يكون هدفها وم مؤسسات خدمات العلتقو •

 الرئيسي خدمة/نشاط علميا يرتبط بالبحث والتطوير

إطار التجريبي في كثير من األحيان ببعض األبحاث في 

هذا النشاط. ينبغي عزل هذه البحوث وتضمينها عند قياس 

  التجريبي. البحث والتطوير
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 : معلومات عامة1الجزء 

 

  المنظمة/الوزارة الرئيسية. 1

 

  . اسم الوحدة/المنظمة المصّرحة2

 

         الموظفين عددمجموع  . 3

 
 
 خالل السنة المالية؟  داخلي تجريبي بحث وتطوير. هل أنجزت الوحدة المصّرحة 4
 

 .5المواصلة مع السؤال    نعم

 

  ال
تجريبي  إذا دفعتم أمواال ألطراف أخرى مقابل أنشطة بحث وتطوير 5انتقلوا إلى الجزء  

 )اختياري(.

 

  
داخلي و/أو خارجي،  تجريبي إذا كانت المنظمة/الوحدة ال تنجز أنشطة بحث وتطوير 

 ضعوا عالمة في هذه الخانة وأعيدوا االستبيان كإجابة سلبية.
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 الداخلي موظفو البحث والتطوير التجريبي :2الجزء 

 

  التجريبي والتطوير موظفو البحث
 التجريبي أو يقّدمون  في البحث والتطوير مباشرةكلّ الموظفين الذين يشتغلون ب، مقارنة بالفئات المذكورة أدناه، التصريح

% من وقتهم على األقلّ. عدم احتساب الموظفين  5التجريبي على مستوى  دعما أو خدمات مباشرة للبحث والتطوير

 الذين ال يدعمون البحث.

 التجريبي خالل السنة المرجعية. يرجى ذكر متوّسط عدد األشخاص الذين يشاركون في البحث والتطوير 

  بدوام كامل أو جزئي أو المتعاقدين.  المؤقتينودراج الموظفين الدائمين إيرجى 

 
 الباحثون

  وكذلك في إدارة المشروعات الباحثون هم مختصون يعملون على تصميم وابتكار معارف ومنتجات وأساليب وأنظمة جديدة
 المعنية.

 
  العاملين في تخطيط وإدارة الجوانب العلمية والتقنية لعمل الباحثين. عادة ما المدراء والمسؤولين اإلداريين الباحثون يشملون

دوام تكون رتبهم مساوية أو أعلى من األشخاص العاملين مباشرة كباحثين وغالبا ما يكونون باحثين سابقين أو باحثين ب
 جزئي.

 
  الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية بدال من ادارة  المدراء والمسؤولين اإلداريينيتّم استبعاد

 التجريبي بشكل مباشر"(. المشروع أو محتواه )التضمين في "موظفين آخرين يدعمون البحث والتطوير
 
 

 التجريبي  للبحث والتطويرالفنيون الذين يقدمون دعما مباشرا 
 التجريبي ، عادة تحت إشراف ورقابة باحث. األشخاص الذين يؤدون مهام تقنية لدعم البحث والتطوير 

 

 
 التجريبي بصفة مباشرة موظفون آخرون يدعمون البحث والتطوير

  يشمل موظفو الدعم حرفيين مؤهلين وغير مؤهلين وموظفي األمانة والخدمات العامة المشاركين في مشروعات البحث
 والتطوير التجريبي أو المرتبطين مباشرة بمثل هذه المشروعات. 

 
 دارة إرية بدال من الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البش المدراء والمسؤولين اإلداريين يتم إدراج

 المشروع.
 

  مالحظة:
  الموظفين الذين يقّدمون دعما غير مباشر للبحث والتطوير التجريبي. توفّر أنشطة النقل والتخزين  إدراجينبغي عدم

والتطوير لغاية البحث نجازها إوالتنظيف واإلصالح والصيانة واألمن باإلضافة إلى األنشطة اإلدارية والمكتبية التي ال يقع 
 التجريبي وحده، مثل أنشطة مصالح المالية والموارد البشرية أمثلة نموذجية في هذا الصدد.

 
  يجب تصنيف االعتمادات الخاصة بها بعنوان المصاريف العامة في نفقات البحث والتطوير التجريبي )"مصروفات جارية

 التجريبي. موظفي البحث والتطويرهؤالء األشخاص في  إدراجب(، لكن ال يجب 7أخرى" في السؤال 
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 عدد الموظفين في البحث والتطوير التجريبي. 5

  عدد الموظفين في البحث والتطوير التجريبي حسب الفئات الثالث ومستوى التأهيل األعلى 1.5

 ( الباحثون1)

 المجموع  إناث  ذكور  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى الماجستير أو ما يعادله )مستوى 

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  (من إسكد 4

   

    (1مجموع الباحثين )

 

 

 ( الفنيون2)

 المجموع  إناث  ذكور المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى يعادله )مستوى الماجستير أو ما 

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

     (2مجموع الفنيين )

  

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع  إناث  ذكور  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى أو ما يعادله )مستوى الماجستير 

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

    ( 3مجموع موظفي الدعم ا )

  

 احتساب بيانات عدد الموظفين
 أو جزئي في مجال البحث والتطوير رئيسيلألشخاص عدد األشخاص الذين يعملون بشكل  اإلجماليتغطي البيانات المتعلّقة بالعدد 

 .التجريبي والتطويرال البحث جيعملون بدوام كامل أو جزئي في مالتجريبي. وهي تشمل األشخاص الذين 

 6ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 

 6ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 
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 المجموع  إناث  ذكور 

    (3+2+1التجريبي ) مجموع موظفي البحث والتطوير

  

 6ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 
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  حسب الفئات الثالث والمجال العلميالتجريبي  عدد الموظفين في البحث والتطوير 2.5

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

    ( 1.5على السؤال جابة)نفس ما جاء في اإلمجموع الباحثين 

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

    ( 1.5على السؤال جابةالفنيين )نفس ما جاء في اإلمجموع 

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    آخرغير محّدد في مكان 

     ( 1.5على السؤال جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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 التجريبي حسب الفئات الثالث والسن )اختياري( عدد الموظفين في البحث والتطوير 3.5

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    ( 1.5على السؤال جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    ( 1.5على السؤال جابة)نفس ما جاء في اإلمجموع الفنيين 

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

     ( 1.5على السؤال جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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  مؤسسات الدولة وتكلفة البحث فيبوقت كامل  ونالمعادل .6
 

 حسب الفئات أدناه. سنة لجهود البحث والتطوير التجريبي )أو ما يعادلها بوقت كامل(-شخصتقديم تقدير بحساب 
 
 

كامل  المعادل بوقت ، تقدير3جمالي موظفي البحث والتطوير التجريبي في السؤال إ فيواإلناث باستخدام عدد الموظفين من الذكور 
لليد العاملة في مجال البحث والتطوير التجريبي  التكاليف اإلجمالية حسابالتجريبي(. ثم  للبحث )الوقت المخّصص للبحث والتطوير

يع لموظفين بدوام كامل )بما في ذلك األجور السنوية والرواتب وجمل النسبةللمؤسسة ب اإلجماليةباستخدام المتوسط السنوي للكلفة 
التكاليف المرتبطة بها أو المزايا االجتماعية مثل المكافآت، والمساهمات في المعاشات والمساعدات الطبية والضريبة على الرواتب 

 وصندوق التأمين ضد البطالة وجميع المدفوعات النظامية األخرى( لكل فئة أدناه.

 

 
 

  

 بوقت كامل  يناحتساب المعادل
معادل بوقت كامل هو  0التجريبي.  كامل حجم الموارد البشرية في مجال البحث والتطويرتقيس بيانات المعادلين بوقت 

شخص يعمل بدوام كامل في البحث والتطوير  0بوقت كامل يساوي  معادل 0سنة. وهذا يعني أن -مساو لواحد شخص
 سنة.-سنة أو عّدة أشخاص يعملون بدوام جزئي أو لفترة أقصر تساوي شخص 0التجريبي لمدة 

 
 واحد بوقت كامل في السنة على أقصى تقدير.  في ما يتعلّق بهذا االستقصاء، يمكن لموظف أن يعمل معادل

 
 ما يلي مقاربة نظرية الحتساب المعادل بوقت كامل:في
 

خالل  التطوير التجريبيالبحث و في  طانسبة مدة النش × ): دوام كامل/دوام جزئي( التفرغ للعملبوقت كامل: ) المعادل
 (الوقت أو الجزء المقضي على البحث والتطوير التجريبي ( × ) السنة

 
 أنظر األمثلة التالية:

  معادل  0( = 0×  0×  0التجريبي خالل سنة: ) % من الوقت في البحث والتطوير 000موظف بوقت كامل يقضي
 بوقت كامل 

  0.4( = 0.4×  0×  0% من الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل سنة: ) 40موظف بوقت كامل يقضي 
 معادل بوقت كامل 

  من الوقت في البحث والتطوير التجريبي ويعمل في مؤسسة  000موظف البحث والتطوير التجريبي بوقت كامل %
 معادل بوقت كامل 0.0( = 0×  0.0×  0أشهر فقط: ) 2البحث والتطوير التجريبي مدة 

  أشهر  2% من الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل نصف سنة )شخص ينشط  30موظف بوقت كامل يقضي
 معادل بوقت كامل 0.2( = 0.3×  0.0×  0في السنة فقط(: )

  000% من السنة بوقت كامل( يعمل فقط في البحث والتطوير التجريبي )يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل  %
 معادل بوقت كامل 0.3( = 0×  0×  0.3في البحث والتطوير التجريبي( خالل السنة: )

  التجريبي  % من الوقت في البحث والتطوير 20% من السنة بوقت كامل( يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل
 املمعادل بوقت ك 0.02( = 0.2×  0.0×  0.3أشهر في السنة فقط(: ) 2خالل نصف سنة )شخص ينشط 

 20  0×  0× ) 20% من الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل السنة:  30موظفا بوقت كامل يقضون  ×
 معادل بوقت كامل 1( = 0.3

 
 التجريبي. : يرجى احتساب المعادل بوقت كامل لجميع موظفي البحث والتطويرمالحظة
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 بوقت كامل لكل فئة من الموظفين ونالمعادل 1.6 

  الموظفينفئة 
 عدد الموظفين

 (  1.5)من السؤال

 بوقت كامل ونمعادلال
  )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 

 ( الباحثون1)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى البكالوريوس أو ما يعادله )مستوى 

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي ال

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       (1مجموع الباحثين )

 

 ( الفنيون2)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى التعليم العالي )دورة قصيرة من 

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي ال

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       (2مجموع الفنيين )

 

  موظفو الدعم( 3)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي ال

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       ( 3مجموع موظفي الدعم )

 

 

  فئة الموظفين
 عدد الموظفين

 (  1.5)من السؤال

 بوقت كامل ونمعادلال
  كامل()معادل بوقت 

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

       (3+2+1مجموع موظفي البحث والتطوير التجريبي )
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 بوقت كامل حسب المجال العلمي ونمعادلال 2.6 

  المجال العلمي
 عدد الموظفين

 (  2.5)من السؤال

 بوقت كامل ونمعادلال
 )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 ( الباحثون1)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على  جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل
 ( 1.6السؤال

      

 

 ( الفنيون2)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل
 ( 1.6السؤال

      

 

 ( موظفو الدعم 3)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على  جابةاإل مجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في
 ( 1.6السؤال

      

 

  



 - 73 - 

 بوقت كامل لكل فئة من الموظفين وتكلفة اليد العاملة ونالمعادل 3.6 

  فئات الموظفين

 
 بوقت كامل ونمعادلال

  )معادل بوقت كامل(

 (  1.6 )من السؤال
(A) 

متوّسط تكلفة اليد 
 العاملة لكلّ شخص

العملة المحلية )
000' 

ض.ق.م  دون
12

) 
(B) 

اليد العاملة تكلفة 
المحتسبة للبحث 

 التجريبي والتطوير
العملة المحلية )

’000 
 ض.ق.م( دون
(A x B) 

 

    (1مجموع الباحثين )

    (2مجموع الفنيين )

    (3مجموع موظفي الدعم )

    ( 3+2+1مجموع تكلفة اليد العاملة )

 
 
 
 

  

                                            
12

 على القيمة المضافة الضريبة.ق.م = ض

 أ7ترحيل المجموع الفرعي إلى السؤال 
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 الداخليالتجريبي  البحث والتطويرعلى  نفاقاإل :3الجزء 

 تعريف واحتساب نفقات البحث والتطوير التجريبي الداخلي

 المصاريف الجارية األخرى

 تشمل لكنها ال تقتصر على:

  المصاريف المباشرة للمشروع، المواد االستهالكية للمشروع وتكاليف التشغيل المرتبطة
 وغيرها من المدخالت، بما في ذلك الهاتف والطباعة.بالبحوث، مثل المواد والوقود 

 .مصاريف السفر واالقامة 

 .مصاريف االصالح والصيانة 

  ،الدفوعات إلى المنظمات خارجية الستخدام مرافق لالختبار المتخصصة، العمل التحليلي
الهندسة أو غيرها من الخدمات المتخصصة في دعم مشاريع البحث والتطوير التجريبي التي 

 تنجزها هذه الوحدة المصّرحة.

 .مصروفات العموالت/االستشاريين للمشاريع البحثية التي تقوم بها هذه الوحدة المصّرحة 

  النسبة المئوية المعنية من التكاليف غير المباشرة والمؤسسية وتكاليف المرافق، مثل اإليجار
هرباء والنفقات العامة ورسوم فضاء العمل والتأجير ونفقات التوظيف واألثاث والماء والك

 األخرى.

  النسبة المئوية المعنية من تكاليف اليد العاملة لألشخاص الذين يقدمون خدمات غير مباشرة
مثل المكتب الرئيسي والموارد البشرية والمالية وموظفي األمن والصيانة باإلضافة إلى 

 موظفي المكتبات المركزية وأقسام تكنولوجيا المعلومات.

  باستثناء:

 التجريبي  نفقات البحث والتطوير
المنجز بموجب عقد عندما يتم 

مكان آخر تنفيذ مشروع بحثي في 
من قبل آخرين باسم هذه الوحدة 

 المصّرحة.

  الدفوعات لشراء الدراية التقنية
 )الشهرة التجارية(.

 .رسوم الترخيص 

 .اعتمادات لالستهالك 
 

  التجريبي فقط، قوموا بتخصيص  تكاليف المشروع والمواد االستهالكية المباشرة للبحث والتطويرعندما يتم استخدام النفقات الجارية مثل
 التكلفة الكاملة لهذه المواد.

 التجريبي. إذا تم استخدام هذه النفقات الجارية ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط تضمين تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطوير 

 ذه الحصة المستخدمة في البحث والتطوير التجريبي غير متوفر، مثل التكاليف غير المباشرة والمرافق العامة فقط عندما يكون تقدير ه
النسبة المئوية للوقت  الستبيانوتكاليف اليد العاملة للموظفين الذين يقدمون خدمات غير مباشرة، ينصح أن يطّبق المسؤولون عن تعبئة ا

 مصّرحة للبحث والتطوير التجريبي على مجموع هذه النفقات الجارية. الذي يخصصه الباحثون في الوحدة ال

  إذا أظهر االبالغ عن المداخيل والنفقات أن المصروفات الجارية للنفقات غير المباشرة والمرافق العامة وتكلفة اليد العاملة
يكي وأن الباحثين أنفقوا في المتوسط دوالر أمر 0700000للموظفين الذين يقدمون الخدمات غير مباشرة للسنة كانت في حدود 

×  0.1% من وقتهم للبحث والتطوير التجريبي ، يمكن تقدير المصروفات الجارية للبحث والتطوير التجريبي كاآلتي  10
 .دوالر أمريكي 0420000دوالر أمريكي =  0700000

 النفقات الرأسمالية

 الرأسمالية في سنة الشراء )يجب عدم االستهالك(.نفقات لة لجماليالتكلفة اإلب التصريحيجب 

 تشمل لكنها ال تقتصر على:

  اإلنفاق المتعلّق باألصول الثابتة المستخدمة في مشاريع البحث والتطوير التجريبي لهذه
 الوحدة المصّرحة.

  اقتناء البرمجيات، بما في ذلك رسوم الترخيص، التي من المتوقع استخدامها ألكثر من سنة
    دة.واح

 .شراء قواعد البيانات المتوقع استخدامها ألكثر من سنة واحدة 

 .االصالحات، التحسينات والتغييرات الرئيسية على األراضي والمباني 

 التجريبي فقط، خصصوا  حيث يتم استخدام عنصر من رأس المال فقط للبحث والتطوير
 لهذا العنصر. اإلجماليةالتكلفة 

 باستثناء:

 والصيانة  مصاريف االصالح
 األخرى.

 .اعتمادات لالستهالك 

 عائدات بيع أصول البحث والتطوير 
 التجريبي.

  التجريبي.  تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطوير إدراجإذا تم استخدام عنصر من رأس المال ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط
التجريبي )مشمولة(، لالختبارات )مستبعدة(، ومراقبة  والتطوير على سبيل المثال، قطعة جديدة من المعدات سيتم استخدامها للبحث

% من االستخدام 30التجريبي هو  الجودة )مستبعدة(. مثال، إذا كان االستخدام المقصود للمعدات الجديدة ألغراض البحث والتطوير
كلفة المعدات كنفقات ذات صلة بالبحث % فقط من إجمالي ت30% المتبقية ستخّصص ألنشطة أخرى(، ينبغي اعتبار 20الكلي )أي أّن 

 التجريبي. والتطوير

  عندما يكون تقدير الحصة المستخدمة للبحث والتطوير التجريبي غير متوفر، طبقوا النسبة المئوية للوقت الذي خصصه باحثو
 الوحدة المصّرحة للبحث والتطوير التجريبي على تكلفة العنصر.
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 الداخلي التجريبيالبحث والتطوير  على نفاقاإل. 7
 

خالل السنة المالية... >س.س.س.س< ... تضمين النفقات الممولّة من جميع الداخلي لبحث والتطوير التجريبي اتجميع نفقات 
 المصادر: الداخلية والخارجية )العقود والمنح( والمنجزة من طرف الوحدة المبلغة لحسابها الخاص ولحساب أطراف أخرى. 

 .0البحث والتطوير التجريبي الخارجي في الجزء يجب ذكر  مالحظة:
 

نظريا، يمكن تصنيف اقتناء المعدات كمصاريف جارية ونفقات رأسمالية. وبالتالي يمكن إجراء تمييز بين المعدات "الرئيسية" 
و"الثانوية ")يجب تضمينها في المصروفات "الرأسمالية" والنفقات "الجارية" على التوالي( من خالل إقامة نوع من الحدود 

 كما هو مستعمل في مؤسستكم. النقدية. يرجى تقديم هذا التحديد 

  العملة المحلية:

 
 نفقات اليد العاملة للبحث والتطوير التجريبي

 ض.ق.م ' دون000العملة المحلية  

  A (4.2مجموع التكلفة لموظفي البحث والتطوير التجريبي )مرّحل من السؤال 

 
 خرىالجارية األتجريبي ال تطويرالبحث والنفقات 

 النفقات الجارية وكيفية احتساب النفقات الجارية المخصصة للبحث والتطوير التجريبي في الصفحة السابقة()أنظر تعريف 

 
  البحث والتطوير التجريبيعلى النفقات الرأسمالية 

 النفقات الرأسمالية المخصصة للبحث والتطوير التجريبي في الصفحة السابقة()أنظر تعريف النفقات الرأسمالية وكيفية احتساب 

 ض.ق.م ' دون000العملة المحلية  

   C المركبات والمنشآت واآلالت والمعدات

   D األراضي والمباني والمنشآت األخرى

  E البرمجيات

 
 

 
 

  

 ض.ق.م ' دون000العملة المحلية  

   B المصاريف الجارية األخرى

 ض.ق.م ' دون000العملة المحلية   

  F ( A + B + C + D + Eمجموع نفقات البحث والتطوير التجريبي  )

 8( إلى السؤال F) التجريبيترحيل مجموع نفقات البحث والتطوير 
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  لبحث والتطوير التجريبي الداخليا. مصادر تمويل 8
 

لبحث والتطوير التجريبي وفقا لمصادر األموال الواردة أدناه )مالحظة: المطلوب هو الجزء من اإلجمالي على اتقديم توزيع اإلنفاق 
 ها في الواقع فقط، وليس إجمالي الدخل لكل مصدر(إنفاقاألموال التي وقع 

 للتكّيف مع السياق الوطني
 

 
 

 )تتضّمن المصالح/الوزارات ومؤسسات المنح(أطراف حكومية أخرى 

 
 

 شركات وطنية

 
 

 مصادر وطنية أخرى

 
 

 المصادر الخارجية

 
 

 
 

  

 المنظمة
 '000العملة المحلية 

 ض.ق.م دون

  األموال الخاصة

  المنح، خاصة لألغراض العامة، بما في ذلك المنح الدراسية

  تجريبي موّجه بحث وتطوير إلنجازالعقود 

  تجريبي  بحث وتطوير إلنجازعقود 

  منظمات ال تستهدف الربح )بما في ذلك المؤسسات(

  التبرعات الفردية

  التعليم العالي

  التمويالت الخارجية

 
  '000العملة المحلية 

 ض.ق.م دون

  ح(7التجريبي  )مساوية للسؤال   مجموع نفقات البحث والتطوير
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 التجريبي الداخلي فئات نفقات البحث والتطوير4: الجزء 

 

 التجريبي الداخلي حسب نوع البحث والتطوير التجريبي. نفقات البحث والتطوير 9

)المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية( حسب نوع الداخلي  التجريبي مجموع نفقات البحث والتطويرتحديد النسبة المئوية لـ: أ( 
الداخلي )مصاريف اليد العاملة  التجريبي النفقات الجارية للبحث والتطويرمجموع و)اختياري( ب(  التجريبي البحث والتطوير

 التجريبي  والمصاريف الجارية األخرى( حسب نوع البحث والتطوير

 العمود ب 

 اختياري                                                                                                               البحث األساسي

   العمل التجريبي أو النظري الذي يتمّثل البحث األساسي في
يهدف أساسا الكتساب معارف جديدة عن األسس الكامنة وراء 
الظواهر والحقائق المشاهدة، دون أي تطبيق أو استخدام معين 

 في البال.

  تحليل الخصائص والهياكل والعالقات بهدف صياغة نظريات أو
 قوانين واختبارها.

  األساسي في مجالت علمية.عادة ما يتّم نشر نتائج البحث 

 

(. استنادا إلى أ 
مجموع 
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

 

(. استنادا ب
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية(

 

 
      

 
 التطبيقي البحث 

  تتمّثل البحث التطبيقي أيضا في عمل مبتكر يهدف الكتساب
 محّدد.معارف جديدة موّجهة إلى تطبيق 

 .أنشطة تحّدد االستعماالت الممكنة لنتائج البحوث األساسية 

  تهدف نتائج البحث التطبيقي في المقام األول لتكون صالحة لمنتج
 أو عملية أو أسلوب أو نظام واحد أو لعدد محدود منها. 

 .تحّول البحث التطبيقي األفكار إلى حقيقة ملموسة 

 تمدة من البحث التطبيقي يمكن نشر المعلومات أو المعارف المس
في المجالت العلمية أو أن تخضع ألشكال أخرى من حماية 

 الملكية الفكرية.

 

(. استنادا إلى أ 
مجموع 
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

(. استنادا ب 
إلى النفقات 
الجارية فقط 

)النسبة 
 المئوية(

 

       

 
 التطوير التجريبي

  المبني على المعارف الحالية بهدف إنتاج مواد العمل المنهجي
ومنتجات أو أجهزة جديدة، انشاء أساليب وأنظمة وخدمات جديدة 

 أو لتحسينها بشكل كبير.

 استنادا إلى(. أ 
 مجموع
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
  المئوية(

(. استنادا ب 
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية(

       

 

 0 0 1  0 0 1   المجموع
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 . المجاالت العلمية المفصلة )اختياري(10

 (لفتصنيف أنشطة البحث والتطوير التجريبي حسب المجال العلمي برقمين مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر الملحق أ

 .تستند رموز المجاالت العلمية على التخصصات األكاديمية المعترف بها ومجاالت الدراسة الجديدة 

 

 النسبة المئوية   رموز المجاالت العلمية  النسبة المئوية  المجاالت العلميةرموز 

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

 0 0 1  المجموع          

 االقتصادي )اختياري(االجتماعي و. الهدف 11
 (.اءملحق بالتصنيف البحث والتطوير التجريبي حسب الهدف االجتماعي واالقتصادي مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر 

  والتطوير التجريبي الخاصة بكم.يبّين تصنيف الهدف االجتماعي واالقتصادي المستفيد الرئيسي من أنشطة البحث 

 

رموز األهداف االجتماعية 
 واالقتصادية

 
 النسبة المئوية

رموز األهداف  
 االجتماعية واالقتصادية

  
 النسبة المئوية

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

 0 0 1  المجموع          

 الحكومة الفدرالية أو اإلقليمية على البحث والتطوير التجريبي )اختياري( إنفاق. 12

يرجى ذكر الموقع الجغرافي )من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية( عندما يقوم القسم/الوحدة بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير التجريبي 
 التجريبي.  المئوية من مجموع نفقات البحث والتطويروالنسبة 

 عند الحاجة(ضافية إسطور نشاء إالتجريبي من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية ) توزيع نفقات البحث والتطوير
 يرجى تحديد المكان الذي تّم فيه حّقا تنفيذ البحث والتطوير التجريبي، بدال من مكان إدارتها / تمويلها.

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

 %100 المجموع   االسم 
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 : البحث والتطوير التجريبي الخارجي )اختياري(5الجزء 

 

 
 

 
 القيمة التقريبية

 ض.ق.م( ' دون000)العملة المحلية 

  محلياذكر تفاصيل البحث والتطوير التجريبي المدفوع األجر  .13

  في الخارجالتجريبي الخارجي المدفوع  ذكر تفاصيل البحث والتطوير .14

 
 
 

 
 
 

 وقتكم وجهدكمشكرا على 

 إلى:  الخارجي التجريبي يشير البحث والتطوير

  منظمة أخرى ألداء البحث والتطويرالنفقات الخارجية هي المبالغ التي دفعتها الوحدة المصّرحة أو تعّهدت بدفعها إلى 

 التجريبي خالل فترة محددة. 

 التجريبي التي تقوم بها وحدات أخرى و/أو المساعدات المالية المقّدمة لمنظمات  وهي تشمل اقتناء أعمال البحث والتطوير

 (.301يذ أعمال بحث وتطوير تجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة أخرى لتنف
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 قطاع مؤسسات األعمال 3.6

من هذا االستبيان من موقع معهد اليونسكو  Wordيبدأ االستبيان النموذجي لقطاع مؤسسات األعمال بعد هذه المقدمة. يمكن تحميل نسخة 
-issf://sss.rhe.rMleao.ouK/IahlMalTlaiMoeoKu/GcKle/ulelcuai-cMdلإلحصاء على العنوان التالي: 

dloleofelMs-escsheshae.cefs. 
 

 الوطنية. يمكن أن تكون التعديالت التالية ضرورية: اوظروفه اياتهيجب على البلدان التي تعتمد هذا االستبيان تكييفه ليناسب حاج

  عادة تصميم الصفحة األولى بالكامل من طرف وكالة جمع البيانات.إيجب 

 .قد تستبدل البلدان السنة المالية بالسنة التقويمية أو بأية فترة مرجعية مدّتها سنة واحدة 

  الستبيان تقديم متوسط عدد االمتعلّق بموظفي البحث والتطوير التجريبي، يطلب من المسؤول عن تعبئة  2في الجزء

التجريبي خالل السنة المرجعية. يمكن تكييف هذا السؤال ليناسب أية مقاربة  األشخاص الذين يشاركون في البحث والتطوير
عدد الموظفين في البحث والتطوير التجريبي مشابهة لتلك المستعملة في أخرى. لكن ينصح باعتماد مقاربة لقياس بيانات 

 البحث والتطوير بسالسلأخرى حول عدد الموظفين )الوظيفة، التعليم( والتي يمكن مقارنتها  إحصائية سالسلجمع 
 (.420التجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة 

  من إسكد، بالمستويات  2000، يمكن أن تستبدل الدول مستويات التأهيل، التي تستند إلى نسخة 1.10و 1.9في األسئلة
 المعتمدة في بلدانهم.

  ليناسب الظروف المحلية. 02يمكن تكييف مصادر التمويل في السؤال 

  اسب الحاجيات الوطنية.التجريبي الخارجي، يجب تكييف الحّد األدنى لين المتعلّق بتفاصيل البحث والتطوير 20في السؤال 
 

تحديد رموز التصنيف الصناعي الدولي الموحد. تم تضمين القائمة الكاملة لرموز التصنيف الصناعي الدولي  03ب و 2يطلب السؤاالن 
 1.3لنسخة . تّم تضمين نسختين: ا5.6في هذا االستبيان. في هذا الدليل، توجد القائمة في القسم دراجه إالموحد في المرفق ت، الذي يجب 

 يجب أن تختار وكالة جمع البيانات النسخة األنسب للبلد أو استبدالها بالتصنيف الوطني. .من التصنيف الصناعي الدولي الموحد 3و
 

 من طرف المسؤول عن تعبئةكمالها إتشير المربعات الرمادية إلى البيانات الملخصة أو إلى بيانات سبق ذكرها في االستبيان وال يجب 
، يجب احتساب وترحيل هذه المربعات Excel. إذا تم تحويل االستبيان إلى استبيان على شبكة اإلنترنت أو استبيان على ورقة الستبيانا

 بصورة آلية.
 

بعض األسئلة ليست ضرورية لتوفير بيانات لمعهد اليونسكو لإلحصاء ولكنها مع ذلك ذات أهمية ويمكن تضمينها إذا رغب واضعو 
 في ذلك. تنتمي األسئلة التالية إلى تلك الفئة:السياسات 

  التجريبي. حول سن موظفي البحث والتطوير 4.0السؤال 

  حول المجاالت العلمية المفصلة. في ما يخّص هذا السؤال، يتعين على المسؤول عن تعبئة االستبيان االطالع  00السؤال
 لفجاالت الدراسات األكاديمية في مصلحته في الملحق أعلى الرموز المفصلة للمجاالت العلمية في كّل اختصاصات وم

في االستبيان.  لفالملحق أ إدراجإلى جانب النسبة المئوية المناسبة. يجب  00من االستبيان ونسخ هذا الرمز في السؤال 
 .5.6ل في القسم نطبق على االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات األداء، وقع تضمينه مّرة واحدة في هذا الدلييبما أّنه 

  البحث  المتعلّق بالهدف االجتماعي واالقتصادي. بالنسبة لهذا السؤال، يتعّين على المسؤول عن تعبئة االستبيان 02السؤال
إلى جانب  02من االستبيان ونسخ هذا الرمز في السؤال  باءعن رمز جميع األهداف التي تنطبق على منظمته في الملحق 

نطبق على االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات يفي االستبيان. بما أّنه  اءالنسبة المئوية المناسبة. يجب تضمين الملحق ب
 .5.6مّرة واحدة في هذا الدليل في القسم  إدراجهاألداء، وقع 

  يمي إلنفاق البحث والتطوير التجريبي.المتعلّق بالتوزيع االقل 07السؤال 

  التجريبي الخارجي. حول البحث والتطوير 20إلى  01األسئلة من  

http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx
http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx
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 سري للغاية

 >شعار المؤسسة<

  وطني حول مدخالت البحثستقصاء ا
 والتطوير التجريبي

 مؤسسات األعمال
 )سنة/سنة(…………….. السنة المالية: 

 حال وجودها( يرجى تغيير بطاقة العنوان )في المنظمة

  

 
 السلطة

للمدخالت في مجال البحث والتطوير التجريبي لحساب..........  )اسم المركز/الوكالة /المديرية( المكلفة بإجراء استقصاء
 )الوزارة(. 

 
كّل البيانات التي تم جمعها في إطار هذا هي سرية. فريق االستقصاء وحده يّطلع على بيانات كّل منظمة على حدة. البيانات 

 هذا االستقصاء سرية إال في حال أعطت المنظمة إذنا خطّيا للكشف عن بياناتها ألطراف أخرى. إطار األولية التي جمعت في 
 

 موضوع ونطاق االستقصاء
البحث والتطوير التجريبي بيانات عن المدخالت في أنشطة البحث والتطوير التجريبي الداخلية التي تنّفذها  قصاءيجمع است

جميع المنظمات )بما في ذلك التعليم العالي، الدولة، مؤسسات األعمال والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح(. تستعمل 
 التنافسية الوطنية. البيانات ألغراض التخطيط والمتابعة ولقياس 

 
 السنة المالية: من يوم/شهر/سنة إلى يوم/شهر/سنة )أو السنة المالية الكاملة األقرب(. يغطي هذا االستقصاء

 
 تاريخ االستحقاق

]العنوان التجريبي،  البحث والتطوير استقصاء يرجى ملء االستبيان وإرساله قبل ........................................ إلى: 
 الكامل[

 
 مساعدة

 على األسئلة، يرجى االتصال بأحد مسؤولي البحث: جابةلمساعدتكم على اإل
 

 البريد االلكتروني رقم الهاتف االسم

   

   

 
 : الشخص الذي يقوم بإكمال االستبيان

 

 )            (  الهاتف   المنظمة

 )            (      الفاكس   االسم )مع الصفة(

 )            (   الهاتف النقال   الوظيفة

  البريد االلكتروني   التاريخ

  الموقع االلكتروني   التوقيع
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 إّن التعريفات التالية مهّمة إلكمال االستبيان:

 التجريبي:  تعريف البحث والتطوير
على  إلجراء االستقصاءات لدليل فراسكاتييّتبع هذا االستقصاء المبادئ التوجيهية 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان مدخالت البحث والتطوير التجريبي )

 (. 2002، االقتصادي
 وهي تعّرف البحث والتطوير التجريبي كالتالي: 

هو العمل اإلبداعي واألصلي المنهجي بهدف زيادة مخزون  البحث •

 المعرفة، بما في ذلك معرفة اإلنسان والثقافة والمجتمع.

في تطبيق نتائج البحث أو المعارف العلمية بهدف  ير التجريبيالتطويتمّثل  •

 إنتاج منتجات أو تطبيقات أو أساليب جديدة أو لتحسينها بشكل كبير.

إّن المعيار األساسي لتمييز البحث والتطوير التجريبي عن األنشطة ذات الصلة 
 هو احتواؤه على عنصر ال يستهان به من التجديد وتبديد شّك علمي و/أو

تكنولوجي، أي عندما ال يبدو حّل مشكلة ما بديهيا بالنسبة لشخص مّطلع على 
 جملة المعارف والتقنيات األساسية المستعملة في القطاع المعني.

 
 االستقصاء:  نطاق
المنجزة  البحث والتطوير التجريبي الداخليعن بيانات   االستقصاءيطلب  •

 على التراب الوطني. من طرف منظمتكم

الجزء الخامس بعض األسئلة حول البحث والتطوير التجريبي يضم  •

 الخارجي.

 التجريبي في مؤسسات األعمال البحث والتطوير
بأصالته؛ ينبغي أن يكون البحث  يتميز أّي نشاط مصّنف كبحث وتطوير تجريبي

نتائج تسمح بزيادة رصيد المعارف إنتاج هدفه األساسي، أن يمتلك القدرة على 
 و العملية( للبشرية. )النظرية و/أ

 
 ما يلي دون االقتصار عليها: يشمل البحث والتطوير التجريبي 

 التجريبي. أنشطة األفراد الذين يعملون بوضوح في مجال البحث والتطوير
 باإلضافة إلى ذلك، يتضمن النشاط البحثي:

تقديم دعم مهني، تقني أو اداري أو مساعدة للموظفين الذين يشاركون  •

 التجريبي. البحث والتطوير مباشرة في

 إدارة الموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر في البحث والتطوير •

التجريبي أو تقديم الدعم أو المساعدة المهنية والفنية أو االدارية ألنشطة 

التجريبي التي يقوم به الطالب في إطار دروس  البحث والتطوير

 الدراسات العليا. 

 دف هذا المشروع هو تبديد شّك علمي.تطوير برمجيات عندما يكون ه •

مجال العلوم الطبيعية، الهندسة، العلوم الطبية، العلوم العمل البحثي في  •

 الزراعية، العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.

التجريبي المنجز في إطار مشروع مشترك ال يتّخذ شكل  البحث والتطوير •

 شركة.

التجريبية، طالما يكون الهدف الرئيسي هو النماذج األولية والمعامل  •

 تحقيق مزيد من التحسينات.

 التصميم والرسم الصناعي فقط إذا كان ذلك ضروريا للبحث والتطوير •

 التجريبي.

مشاريع البحث والتطوير التجريبي المنجزة بصورة تعاقدية لحساب  •

 كيانات قانونية أخرى، مثل مؤسسات األعمال.

التجريبي" التي تهدف إلى حل المشاكل التي  تطوير"ردود الفعل للبحث وال •

على سبيل المثال،  –التجريبي األصلية  تحدث بعد مرحلة البحث والتطوير

 المشاكل التقنية الناشئة خالل أشواط اإلنتاج األولي.

 يستثني البحث والتطوير التجريبي: 
المقام يتم استبعاد األنشطة المحددة التالية إال إذا تم استخدامها في 

التجريبي التي  األول لدعم أو كجزء من أنشطة البحث والتطوير
 تجرى في هذه الوحدة المصّرحة:

 خدمات المعلومات العلمية والتقنية. •

 الهندسة والخدمات التقنية. •

 جمع البيانات لألغراض العامة/الروتينية. •

 التجارب الروتينية وأعمال توحيد المعايير. •

 التجريبي(. شاريع البحث والتطويردراسات الجدوى )ما عدا م •

الرعاية الطبية المتخصصة الروتينية، على سبيل المثال  •

 خدمات علم األمراض الروتينية.

الجوانب التجارية والقانونية واإلدارية ألنشطة تسجيل براءات  •

 االختراع وحقوق التأليف أو التراخيص.

 برمجيات الكمبيوتر الروتينية، وعمل األنظمة أو صيانة •

 البرامج عندما ال يوجد شكوك تكنولوجيا تستوجب تبديدها.

 األمثلة:
البحث في التوصيل الكهربائي للبلورات يندرج ضمن البحوث  •

األساسية؛ تطبيق علم البلوريات على خصائص السبائك 

 يندرج ضمن البحوث التطبيقية.

 النماذج الجديدة من الرقائق تشمل عملية تطوير.  •

التي تحد من عملية وضع عناصر الرقائق تقع دراسة العوامل  •

على الحدود بين البحوث األساسية والتطبيقية، وتحتوي على 

 نسبة متزايدة من تكنولوجيا النانو.

التجريبي تطوير  تشمل العديد من خدمات البحث والتطوير •

برمجيات عندما يعتمد انجاز المشروع على احراز تقّدم علمي 

هدف من المشروع هو التبديد أو تكنولوجي وعندما يكون ال

 المنهجي لشك علمي أو تكنولوجي.

 حاالت تقع على الحدود: 
يتمّثل أكبر مصدر للخطأ في قياس البحث والتطوير التجريبي  •

في صعوبة تحديد خّط الفصل بين التطوير التجريبي 

 واألنشطة ذات الصلة الضرورية لتحقيق االبتكار. 

التي هي بال شّك جزءا يجب الحرص على استبعاد األنشطة  •

 من عملية االبتكار، ونادرا ما تنطوي على بحث وتطوير

التجريبي، على سبيل المثال تسجيل براءات االختراع 

والترخيص، أبحاث السوق، بدء التصنيع، وألدوات وإعادة 

 تصميم لعملية التصنيع.

فمن الصعب أيضا تحديد خّط الفصل بين التطوير التجريبي  •

التجريبي الذي يسبق اإلنتاج، مثل إنتاج نماذج  والتطوير

عرض واختبار، واإلنتاج الذي ينطبق على جميع الحاالت 

الصناعية. إذا كان الهدف الرئيسي هو ادخال المزيد من 

التحسينات الفنية على المنتج أو العملية، عندها يقع العمل 

التجريبي. في المقابل، إذا  ضمن تعريف البحث والتطوير

تطوير المنتج أو العملية أو المقاربة بشكل كبير ويتمّثل سبق 

الهدف في تطوير األسواق، والتخطيط لمرحلة ما قبل اإلنتاج 

أو الحصول على نظام إنتاج أو تحكم يعمل بسالسة، ال يعتبر 

 التجريبي.  ذلك من قبيل البحث والتطوير
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 : معلومات عامة1الجزء 

 

  أ. اسم الشركة المسجل0

 

  لحساب )إن وجد( ب.0

 
 
تجريبي للشركات التابعة )على سبيل المثال مقر رئيسي مع العديد من الشركات التابعة(، التطوير البحث والأ. إذا كنتم تبلغون عن 2

 يرجى ذكر الشركات أدناه )إلحاق صفحة إذا لزم األمر(.
 

 

 

 

 
 

( الذي تستمّد تاءب.ذكر قائمة األنشطة الرئيسية و/أو رمز التصنيف الوطني/التصنيف الصناعي الدولي الموحد )انظر الملحق 2
 . ايراداتها الرئيسيةمنها الشركة 

 

 )%( الشركة التي تم الحصول عليهامداخيل  SFSC األنشطة

     

     

     

 
 
 المئوية للملكية الشركة األّم )ان وجدت( مع النسبة .3
 

 النسبة المئوية للملكية الشركة األّم 

  % 

 
 
 )الملكية النهائية في حال وجود هياكل معّقدة.( نسبة االمتالك األجنبي/المحلي .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 % االتحاد األوروبي

 % الواليات المتحدة األمريكية

 % الصين

 % آخر

 % محلي

 %100 المجموع
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/ شهر / سنة( التي تقوم باإلبالغ عنها السنة المالية )يوم  .5
 في هذا االستقصاء

     إلى                                    من

 
 

         للموظفين جمالي. العدد اإل6

 
 

 يراداتاالإجمالي  .7
 (13ض.ق.م  ' دون000العملة المحلية 

       

 
 
 داخلي خالل السنة المالية؟ تجريبي بحث وتطوير. هل أنجزت الوحدة المصّرحة 8
 

 .9المواصلة مع السؤال    نعم

 

  ال
إذا دفعتم أمواال ألطراف أخرى مقابل أنشطة بحث  5انتقلوا إلى الجزء  

 وتطوير تجريبي )اختياري(.

 

  
إذا كانت المنظمة/الوحدة ال تنجز أنشطة بحث وتطوير تجريبي داخلي و/أو  

 خارجي، ضعوا عالمة في هذه الخانة وأعيدوا االستبيان كإجابة سلبية.

 
  

                                            
13
 على القيمة المضافةالضريبة .ق.م = ض 
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 الداخليموظفو البحث والتطوير التجريبي  :2الجزء 

 

   التجريبي والتطوير موظفو البحث
التجريبي أو يقّدمون دعما  في البحث والتطوير مباشرةكلّ الموظفين الذين يشتغلون ب، مقارنة بالفئات المذكورة أدناه، التصريح •

% من وقتهم على األقلّ. عدم احتساب الموظفين الذين ال  5التجريبي على مستوى  أو خدمات مباشرة للبحث والتطوير

 يدعمون البحث.

 التجريبي خالل السنة المرجعية. يرجى ذكر متوّسط عدد األشخاص الذين يشاركون في البحث والتطوير •

 بدوام كامل أو جزئي أو المتعاقدين.  مؤقتينالموظفين الدائمين وال إدراج يرجى •

 
 الباحثون

  وكذلك في إدارة المشروعات الباحثون هم مختصون يعملون على تصميم وابتكار معارف ومنتجات وأساليب وأنظمة جديدة
 المعنية.

 
  العاملين في تخطيط وإدارة الجوانب العلمية والتقنية لعمل الباحثين. عادة ما  المدراء والمسؤولين اإلداريينالباحثون يشملون

 بدوام جزئي.تكون رتبهم مساوية أو أعلى من األشخاص العاملين مباشرة كباحثين وغالبا ما يكونون باحثين سابقين أو باحثين 
 
 الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية بدال من ادارة المشروع  يتّم استبعاد المدراء والمسؤولين اإلداريين

 التجريبي بشكل مباشر"(. أو محتواه )التضمين في "موظفين آخرين يدعمون البحث والتطوير
 
 

 التجريبي  حث والتطويرالفنيون الذين يقدمون دعما مباشرا للب
 عادة تحت إشراف ورقابة باحث. التجريبي األشخاص الذين يؤدون مهام تقنية لدعم البحث والتطوير ، 

 

 
 التجريبي بصفة مباشرة موظفون آخرون يدعمون البحث والتطوير

 مشروعات البحث  يشمل موظفو الدعم حرفيين مؤهلين وغير مؤهلين وموظفي األمانة والخدمات العامة المشاركين في
 والتطوير التجريبي أو المرتبطين مباشرة بمثل هذه المشروعات.

 
  يقع تضمين المدراء والمسؤولين اإلداريين الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية بدال من ادارة

 المشروع.
 

  مالحظة:
  التجريبي. توفّر أنشطة النقل والتخزين والتنظيف  مباشر للبحث والتطويرالموظفين الذين يقّدمون دعما غير  إدراجينبغي عدم

التجريبي  لغاية البحث والتطويرنجازها إواإلصالح والصيانة واألمن باإلضافة إلى األنشطة اإلدارية والمكتبية التي ال يقع 
 وحده، مثل أنشطة مصالح المالية والموارد البشرية أمثلة نموذجية في هذا الصدد.

 
  يجب تصنيف االعتمادات الخاصة بها بعنوان المصاريف العامة في نفقات البحث والتطوير التجريبي )"مصروفات جارية

 التجريبي. هؤالء األشخاص في موظفي البحث والتطوير إدراجب(، لكن ال يجب 00أخرى" في السؤال 
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  عدد موظفي البحث والتطوير التجريبي. 9

  حسب الفئات الثالث ومستوى التأهيل األعلى التجريبي البحث والتطوير عدد الموظفين في 1.9

 ( الباحثون1)

 المجموع  إناث  ذكور  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( إسكدمن  6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

    (1مجموع الباحثين )

 

 

 ( الفنيون2)

 المجموع  إناث  ذكور المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى قصيرة من التعليم العالي ) دورة

)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

      (2مجموع الفنيين )

 

  

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع  إناث  ذكور  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى قصيرة من التعليم العالي ) دورة

)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

    ( 3مجموع موظفي الدعم )

  

 الموظفيناحتساب بيانات عدد 
 

أو جزئي في مجال البحث والتطوير  رئيسيلألشخاص عدد األشخاص الذين يعملون بشكل  اإلجماليتغطي البيانات المتعلّقة بالعدد 
 .التجريبيالبحث والتطوير  مجال. وهي تشمل األشخاص الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي في التجريبي

 10المجاميع الفرعية إلى السؤال ترحيل 

 10ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 
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 المجموع  إناث  ذكور 

    (3+2+1)  التجريبي مجموع موظفي البحث والتطوير

  

 10المجاميع الفرعية إلى السؤال ترحيل 
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  حسب الفئات الثالث والمجال العلمي التجريبيالموظفين في البحث والتطوير  عدد 2.9

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

    (1.9على السؤال  جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    الطبيعيةالعلوم 

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

    (1.9على السؤال  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

     (1.9على السؤال  جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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 حسب الفئات الثالث والسن )اختياري( التجريبي البحث والتطوير الموظفين في عدد  3.9

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    (1.9على السؤال  جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    (1.9على السؤال  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

     (1.9على السؤال  جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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  بوقت كامل وتكلفة البحث في مؤسسات األعمال ونالمعادل .10
 

 حسب الفئات أدناه. التجريبي )أو ما يعادلها بوقت كامل( والتطويرشخص لجهود البحث -سنةتقديم تقدير بحساب 
 
 

، تقدير المعادل بوقت كامل 3موظفي البحث والتطوير التجريبي في السؤال  إجمالي فيواإلناث باستخدام عدد الموظفين من الذكور 
التجريبي  لليد العاملة في مجال البحث والتطوير جماليةالتكاليف اإل حساب(. ثم  للبحث )الوقت المخّصص للبحث والتطوير التجريبي

لموظفين بدوام كامل )بما في ذلك األجور السنوية والرواتب وجميع ل بالنسبةللشركة  اإلجماليةكلفة تللباستخدام المتوسط السنوي 
ات الطبية والضريبة على الرواتب التكاليف المرتبطة بها أو المزايا االجتماعية مثل المكافآت، والمساهمات في المعاشات والمساعد

 وصندوق التأمين ضد البطالة وجميع المدفوعات النظامية األخرى( لكل فئة أدناه

 

 
 

  

 بوقت كامل  ينحساب المعادل
معادل بوقت كامل هو مساو لواحد  0تقيس بيانات المعادلين بوقت كامل حجم الموارد البشرية في مجال البحث والتطوير التجريبي. 

سنة أو  0لمدة    شخص يعمل بدوام كامل في البحث والتطوير التجريبي 0بوقت كامل يساوي  معادل 0سنة. وهذا يعني أن -شخص
 سنة.-عّدة أشخاص يعملون بدوام جزئي أو لفترة أقصر تساوي شخص

 
 تقدير.  ، يمكن لموظف أن يعمل معادل بوقت كامل واحد في السنة على أقصىاالستقصاء في ما يتعلّق بهذا

 
 ما يلي مقاربة نظرية الحتساب معادل بوقت كامل:في
 

( خالل السنة التطوير التجريبيالبحث و  في  طانسبة مدة النش× ): دوام كامل/دوام جزئي( التفرغ للعملبوقت الكامل: ) المعادلون 
 (الوقت أو الجزء المقضي على البحث والتطوير التجريبي × )

 
 بعض األمثلة:

 معادل بوقت  0( = 0×  0×  0التجريبي خالل سنة: ) % من الوقت في البحث والتطوير 000كامل يقضي  موظف بوقت
 كامل 

  معادل بوقت  0.4( = 0.4×  0×  0خالل سنة: ) % من الوقت في البحث والتطوير التجريبي 40موظف بوقت كامل يقضي
 كامل 

  ت في البحث والتطوير التجريبي ويعمل في مؤسسة البحث % من الوق 000موظف البحث والتطوير التجريبي بوقت كامل
 معادل بوقت كامل 0.0( = 0×  0.0×  0أشهر فقط: ) 2والتطوير التجريبي مدة 

  أشهر في  2خالل نصف سنة )شخص ينشط    % من الوقت في البحث والتطوير التجريبي 30موظف بوقت كامل يقضي
 بوقت كاملمعادل  0.2( = 0.3×  0.0×  0السنة فقط(: )

  في البحث  000% من السنة بوقت كامل( يعمل فقط في البحث والتطوير التجريبي )يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل %
 معادل بوقت كامل 0.3( = 0×  0×  0.3والتطوير التجريبي( خالل السنة: )

  لتطوير التجريبي خالل نصف % من الوقت في البحث وا 20% من السنة بوقت كامل( يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل
 معادل بوقت كامل 0.02( = 0.2×  0.0×  0.3أشهر في السنة فقط(: ) 2سنة )شخص ينشط 

 20  1( = 0.3×  0×  0× ) 20% من الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل السنة:  30موظفا بوقت كامل يقضون 
 معادل بوقت كامل

 
 لجميع موظفي البحث والتطوير التجريبي.: يرجى حساب المعادل بوقت كامل مالحظة
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 بوقت كامل لكل فئة من الموظفين ونالمعادل 1.10

  فئة الموظفين
 عدد الموظفين

 ( 1.9)من السؤال 

 بوقت كامل ونمعادلال
  )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 

 ( الباحثون1)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي ال

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       (1مجموع الباحثين )

 

 ( الفنيون2)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( إسكدمن  7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي ال

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       (2مجموع الفنيين )

 

 ( موظفو الدعم 3)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى يعادله )مستوى البكالوريوس أو ما 

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى ثانوي غير التعليم العالي ال

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       ( 3مجموع موظفي الدعم )

 

  فئة الموظفين
 عدد الموظفين

 ( 1.9)من السؤال 

 كاملبوقت  ونمعادلال
  كامل()معادل بوقت 

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

       (3+2+1) التجريبيمجموع موظفي البحث والتطوير 
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 بوقت كامل حسب المجال العلمي ونمعادلال 2.10 

  المجال العلمي
 عدد الموظفين

 ( 1.9)من السؤال 

 بوقت كامل ونمعادلال
 )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 ( الباحثون1)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       الزراعيةالعلوم 

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على السؤال  جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل
1.10) 

      

 

 ( الفنيون2)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       الزراعية العلوم

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على السؤال  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل
1.10) 

      

 

 ( موظفو الدعم 3)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على  جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
 (1.10السؤال 
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 بوقت كامل لكل فئة من الموظفين وتكلفة اليد العاملة ونالمعادل 3.10 

  فئات الموظفين

 
 بوقت كامل ونمعادلال

  )معادل بوقت كامل(

 ( 1.10)من السؤال 
(A) 

متوّسط تكلفة اليد 
 العاملة لكلّ شخص

العملة المحلية )
000' 

 ض.ق.م( دون
(B) 

تكلفة اليد العاملة المحتسبة للبحث 
 التجريبي والتطوير

 000’العملة المحلية )
 دون ض.ق.م(

(A x B) 

 

    (1مجموع الباحثين )

    (2الفنيين )مجموع 

    (3مجموع موظفي الدعم )

    ( 3+2+1مجموع تكلفة اليد العاملة )

 
 
 
 

  

 أ11ترحيل المجموع الفرعي إلى السؤال 
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 الداخلي التجريبيالبحث والتطوير  إنفاق :3الجزء 

 تعريف واحتساب نفقات البحث والتطوير التجريبي الداخلي

 المصاريف الجارية األخرى

 لكنها ال تقتصر على:تشمل 

  المصاريف المباشرة للمشروع، المواد االستهالكية للمشروع وتكاليف التشغيل المرتبطة
 بالبحوث، مثل المواد والوقود وغيرها من المدخالت، بما في ذلك الهاتف والطباعة.

 .مصاريف السفر واالقامة 

 .مصاريف االصالح والصيانة 

  الستخدام مرافق لالختبار المتخصصة، العمل التحليلي، الدفوعات إلى المنظمات خارجية
التجريبي التي  الهندسة أو غيرها من الخدمات المتخصصة في دعم مشاريع البحث والتطوير

 تنجزها هذه الوحدة المصّرحة.

 .مصروفات العموالت/االستشاريين للمشاريع البحثية التي تقوم بها هذه الوحدة المصّرحة 

 معنية من التكاليف غير المباشرة والمؤسسية وتكاليف المرافق، مثل اإليجار النسبة المئوية ال
ورسوم فضاء العمل والتأجير ونفقات التوظيف واألثاث والماء والكهرباء والنفقات العامة 

 األخرى.

  النسبة المئوية المعنية من تكاليف اليد العاملة لألشخاص الذين يقدمون خدمات غير مباشرة مثل
لرئيسي والموارد البشرية والمالية وموظفي األمن والصيانة باإلضافة إلى موظفي المكتب ا

 المكتبات المركزية وأقسام تكنولوجيا المعلومات.

     باستثناء:

 التجريبي نفقات البحث والتطوير 
المنجز بموجب عقد عندما يتم 

مكان تنفيذ مشروع بحثي في 
آخر من قبل آخرين باسم هذه 

 حة.الوحدة المصرّ 

  الدفوعات لشراء الدراية التقنية
 )الشهرة التجارية(.

 .رسوم الترخيص 

 .اعتمادات لالستهالك  
 

  فقط، قوموا بتخصيص  التجريبيعندما يتم استخدام النفقات الجارية مثل تكاليف المشروع والمواد االستهالكية المباشرة للبحث والتطوير
 التكلفة الكاملة لهذه المواد.

  التجريبي استخدام هذه النفقات الجارية ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط تضمين تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطويرإذا تم. 

  غير متوفر، مثل التكاليف غير المباشرة والمرافق العامة  التجريبيفقط عندما يكون تقدير هذه الحصة المستخدمة في البحث والتطوير
موظفين الذين يقدمون خدمات غير مباشرة، ينصح أن يطّبق المسؤولون عن تعبئة االستمارة النسبة المئوية للوقت وتكاليف اليد العاملة لل

 على مجموع هذه النفقات الجارية.  التجريبيالذي يخصصه الباحثون في الوحدة المصّرحة للبحث والتطوير 

  للنفقات غير المباشرة والمرافق العامة وتكلفة اليد العاملة إذا أظهر االبالغ عن المداخيل والنفقات أن المصروفات الجارية
دوالر أمريكي وأن الباحثين أنفقوا في المتوسط  0700000للموظفين الذين يقدمون الخدمات غير مباشرة للسنة كانت في حدود 

×  0.1كاآلتي  التجريبي ، يمكن تقدير المصروفات الجارية للبحث والتطوير التجريبي % من وقتهم للبحث والتطوير10
 دوالر أمريكي. 0420000دوالر أمريكي =  0700000

 
 النفقات الرأسمالية

 نفقات الرأسمالية في سنة الشراء )يجب عدم االستهالك(.لة لجماليالتكلفة اإلب التصريحيجب 

 تشمل لكنها ال تقتصر على:

  لهذه  التجريبياإلنفاق المتعلّق باألصول الثابتة المستخدمة في مشاريع البحث والتطوير
 الوحدة المصّرحة.

  اقتناء البرمجيات، بما في ذلك رسوم الترخيص، التي من المتوقع استخدامها ألكثر من سنة
    واحدة.

 .شراء قواعد البيانات المتوقع استخدامها ألكثر من سنة واحدة 

 ات، التحسينات والتغييرات الرئيسية على األراضي والمباني.االصالح 

  فقط، خصصوا  التجريبيحيث يتم استخدام عنصر من رأس المال فقط للبحث والتطوير
 لهذا العنصر. اإلجماليةالتكلفة 

 باستثناء:

  مصاريف االصالح والصيانة
 األخرى.

 .اعتمادات لالستهالك 

  عائدات بيع أصول البحث والتطوير
 .التجريبي

  التجريبيإذا تم استخدام عنصر من رأس المال ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط تضمين تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطوير .
)مشمولة(، لالختبارات )مستبعدة(، ومراقبة  التجريبي على سبيل المثال، قطعة جديدة من المعدات سيتم استخدامها للبحث والتطوير

% من االستخدام 30هو  التجريبيالجودة )مستبعدة(. مثال، إذا كان االستخدام المقصود للمعدات الجديدة ألغراض البحث والتطوير 
ت ذات صلة بالبحث % فقط من إجمالي تكلفة المعدات كنفقا30% المتبقية ستخّصص ألنشطة أخرى(، ينبغي اعتبار 20الكلي )أي أّن 

 .التجريبي والتطوير

 غير متوفر، طبقوا النسبة المئوية للوقت الذي خصصه باحثو  التجريبي عندما يكون تقدير الحصة المستخدمة للبحث والتطوير
 على تكلفة العنصر. التجريبيالوحدة المصّرحة للبحث والتطوير 
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 الداخلي التجريبي البحث والتطوير على نفاقاإل. 11
 

خالل السنة المالية... >س.س.س.س< ... تضمين النفقات الممولّة من جميع الداخلي التجريبي  لبحث والتطويراتجميع نفقات 
 المصادر: الداخلية والخارجية )العقود والمنح( والمنجزة من طرف الوحدة المبلغة لحسابها الخاص ولحساب أطراف أخرى. 

 .0التجريبي الخارجي في الجزء يجب ذكر البحث والتطوير  مالحظة:
 

وبالتالي يمكن إجراء تمييز بين المعدات "الرئيسية " نظريا، يمكن تصنيف اقتناء المعدات كمصاريف جارية ونفقات رأسمالية. 
و"الثانوية")يجب تضمينها في المصروفات "الرأسمالية" والنفقات "الجارية" على التوالي( من خالل إقامة نوع من الحدود 

 يرجى تقديم هذا التحديد كما هو مستعمل في مؤسستكم. نقدية. ال

  العملة المحلية:

 
 التجريبي نفقات اليد العاملة للبحث والتطوير

 ' دون ض.ق.م000العملة المحلية  

  A  (3.10لموظفي البحث والتطوير التجريبي )مرّحل من السؤال  إلجماليةالتكلفة ا

 
 خرىالجارية األ تجريبيال تطويرالبحث والنفقات 

 )أنظر تعريف النفقات الجارية وكيفية احتساب النفقات الجارية المخصصة للبحث والتطوير التجريبي في الصفحة السابقة(

 
 النفقات الرأسمالية في البحث والتطوير التجريبي

 النفقات الرأسمالية وكيفية احتساب النفقات الرأسمالية المخصصة للبحث والتطوير  التجريبي في الصفحة السابقة()أنظر تعريف 

  ' ض.ق.م000العملة المحلية دون  

   C المركبات والمنشآت واآلالت والمعدات

   D األراضي والمباني والمنشآت األخرى

  E البرمجيات

 
 

 
 

  

 ' دون ض.ق.م000العملة المحلية  

   B المصاريف الجارية األخرى

 .ق.م' دون ض000العملة المحلية   

  F ( A + B + C + D + Eالتجريبي ) مجموع نفقات البحث والتطوير

 12( إلى السؤال F) التجريبي ترحيل مجموع نفقات البحث والتطوير
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  لبحث والتطوير التجريبي الداخليا. مصادر تمويل 12
 

لبحث والتطوير التجريبي وفقا لمصادر األموال الواردة أدناه )مالحظة: المطلوب هو الجزء من على ااإلنفاق  إجماليتقديم توزيع 
 فقط، وليس إجمالي الدخل لكل مصدر(بالفعل ها إنفاقتم  األموال التي 

 للتكييف مع السياق الوطني
 

 
 

 المصالح/الوزارات ومؤسسات المنح(الدولة )تتضّمن 

 
 

 الشركات الوطنية األخرى

 
 

 أخرى مصادر وطنية

 
 

 المصادر الخارجية

 
 

 
 

  

 الشركة
 

 '000العملة المحلية 
 دون ض.ق.م

  األموال الخاصة

  المنح، خاصة لألغراض العامة، بما في ذلك المنح الدراسية

  موّجه  تجريبي  بحث وتطوير إلنجازالعقود 

  التجريبي القروض المدعومة من الحكومة للبحث والتطوير

    تجريبي  بحث وتطوير إلنجازعقود 

  منظمات ال تستهدف الربح )بما في ذلك المؤسسات(

  التبرعات الفردية

  التعليم العالي

  الشركة األّم 

  المنظمات والمؤسسات الخيرية

  كل المصادر األجنبية األخرى

 
 '000العملة المحلية 

 دون ض.ق.م

  ح(11)مساوية للسؤال  التجريبي مجموع نفقات البحث والتطوير
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 الداخلي التجريبيفئات نفقات البحث والتطوير  :4الجزء 

 
 التجريبي . نفقات البحث والتطوير الداخلي حسب نوع البحث والتطوير13
 

الرأسمالية( حسب نوع )المصروفات الجارية والنفقات الداخلي  التجريبيمجموع نفقات البحث والتطوير تحديد النسبة المئوية لـ: أ( 
الداخلي )مصاريف اليد العاملة  التجريبي النفقات الجارية للبحث والتطويرمجموع و)اختياري( ب(  التجريبي البحث والتطوير

   التجريبي والمصاريف الجارية األخرى( حسب نوع البحث والتطوير

 العمود ب   

 اختياري                                                                                                                 البحث األساسي 

  عمل يهدف أساسا الكتساب معارف جديدة عن األسس الكامنة
وراء الظواهر والحقائق المشاهدة، دون أي تطبيق أو استخدام 

 معين في البال. 

  نظريات أو تحليل الخصائص والهياكل والعالقات بهدف صياغة
 قوانين واختبارها.

 .عادة ما يتّم نشر نتائج البحث األساسي في مجالت علمية 

 

(. استنادا إلى أ 
 مجموع
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

 

(. استنادا ب
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية(

 

       

 
 التطبيقي البحث

  عمل مبتكر يهدف الكتساب  يتمّثل البحث التطبيقي أيضا في
 معارف جديدة موّجهة إلى تطبيق محّدد.

 .أنشطة تحّدد االستعماالت الممكنة لنتائج البحث األساسي 

  هدف نتائج البحث التطبيقي في المقام األول لتكون صالحة ي
 لمنتج أو عملية أو أسلوب أو نظام واحد أو لعدد محدود منها. 

  إلى حقيقة ملموسة. حّول البحث التطبيقي األفكاري 

  يمكن نشر المعلومات أو المعارف المستمدة من البحث التطبيقي
في المجالت العلمية أو أن تخضع ألشكال أخرى من حماية 

 الملكية الفكرية.

 

(. استنادا إلى أ 
 مجموع
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

(. استنادا ب 
إلى النفقات 
الجارية فقط 

)النسبة 
 المئوية(

 

       

 
 التطوير التجريبي

  العمل المنهجي المبني على المعارف الحالية بهدف إنتاج مواد
ومنتجات أو أجهزة جديدة، انشاء أساليب وأنظمة وخدمات جديدة 

 أو لتحسينها بشكل كبير.

(. استنادا إلى أ 
 مجموع
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

(. استنادا ب 
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية(

       

 

 0 0 1  0 0 1   المجموع
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 . التوزيع الصناعي المفّصل )اختياري(14
 

تصنيف التوجه الصناعي الفعلي للبحث والتطوير التجريبي المنجز من طرف مؤسسات األعمال، وفقا للتصنيف الصناعي الوطني أو 
 ( اءمع النسبة المئوية للنفقات )انظر الملحق ت التصنيف الصناعي الدولي الموحد

 

 التجريبي الذي تنجزه الشركة حسب  يبّين التصنيف الصناعي الدولي الموحد التصنيف الذي يناسب أكثر البحث والتطوير
 المقصود للمنتج. االستعمال

 

 المئويةالنسبة    رموز المجاالت العلمية  النسبة المئوية  رموز المجاالت العلمية

SFSC       SFSC       

SFSC       SFSC       

SFSC       SFSC       

SFSC       SFSC       

SFSC       SFSC       

SFSC       SFSC       

 0 0 1  المجموع          

 
 

 . المجاالت العلمية المفصلة )اختياري(15
 

 (ألفالتجريبي حسب المجال العلمي برقمين مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر الملحق  تصنيف أنشطة البحث والتطوير
 

  الدراسة الجديدة.تستند رموز المجاالت العلمية على التخصصات األكاديمية المعترف بها ومجاالت 

 

 النسبة المئوية   رموز المجاالت العلمية  النسبة المئوية  رموز المجاالت العلمية

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

 0 0 1  المجموع          
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 . الهدف االجتماعي واالقتصادي )اختياري(16
 

 (.اءتصنيف البحث والتطوير التجريبي حسب الهدف االجتماعي واالقتصادي مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر الملحق ب
 

  التجريبي الخاصة بكم. والتطويريبّين تصنيف الهدف االجتماعي واالقتصادي المستفيد الرئيسي من أنشطة البحث 

 

رموز األهداف االجتماعية 
 واالقتصادية

 
 النسبة المئوية

رموز األهداف  
 االجتماعية واالقتصادية

  
 النسبة المئوية

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

 0 0 1  المجموع          

 
 

 التجريبي )اختياري( الحكومة الفدرالية أو اإلقليمية على البحث والتطوير إنفاق. 17
 

يرجى ذكر الموقع الجغرافي )من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية( عندما يقوم القسم/الوحدة بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير التجريبي 
 والنسبة المئوية من مجموع نفقات البحث والتطوير التجريبي. 

 
 )انشاء سطور اضافية عند الحاجة(توزيع نفقات البحث والتطوير التجريبي من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية 

 التجريبي، بدال من مكان إدارتها / تمويلها. يرجى تحديد المكان الذي تّم فيه حّقا تنفيذ البحث والتطوير
 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

 %100 المجموع   االسم 
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 الخارجي )اختياري( التجريبي: البحث والتطوير 5الجزء 

 

 

 
 القيمة التقريبية

 ض.ق.م( ' دون000)العملة المحلية 

  محلياالتجريبي المدفوع األجر  ذكر تفاصيل البحث والتطوير .18

  في الخارجذكر تفاصيل البحث والتطوير التجريبي الخارجي المدفوع  .19

 
مليون وحدة نقدية وطنية، يرجى ذكر اسم المنظمة التي أنجزت البحث   20أو  19. إذا تجاوزت المبالغ المذكورة في السؤال 20

 التجريبي الخارجي والمصاريف.  والتطوير
 

 .محلّياارجي المدفوع ذكر تفاصيل البحث والتطوير التجريبي الخ

 مدفوع لـ:
 القيمة التقريبية

 ض.ق.م( ' دون000)العملة المحلية 

  

  

  

  

 
 

 .في الخارجذكر تفاصيل البحث والتطوير التجريبي الخارجي المدفوع 
 

 مدفوع لـ:
 القيمة التقريبية

 ' دون ض.ق.م(000)العملة المحلية 

  

  

  

  

 
 

 
 
 

 شكرا على وقتكم وجهدكم
  

 الخارجي إلى:  التجريبي يشير البحث والتطوير

  التجريبي  منظمة أخرى ألداء البحث والتطويرالنفقات الخارجية هي المبالغ التي دفعتها الوحدة المصّرحة أو تعّهدت بدفعها إلى

 خالل فترة محددة. 

 اإلداء  بها وحدات أخرى و/أو المساعدات المالية المقّدمة  التي تقومالتجريبي  وهي تشمل اقتناء أعمال البحث والتطوير

 (.301لمنظمات أخرى لتنفيذ أعمال بحث وتطوير تجريبي )دليل فراسكاتي، الفقرة 
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 قطاع المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح 4.6

 
من هذا االستبيان  Wordيبدأ االستبيان النموذجي لقطاع المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح بعد هذه المقدمة. يمكن تحميل نسخة 

 من موقع معهد اليونسكو لإلحصاء على العنوان التالي: 
issf://sss.rhe.rMleao.ouK/IahlMalTlaiMoeoKu/GcKle/ulelcuai-cMd-dloleofelMs-escsheshae.cefs. 

 
 حاجياتهم وظروفهم الوطنية. يمكن أن تكون التعديالت التالية ضرورية:يجب على البلدان التي تعتمد هذا االستبيان تكييفه ليناسب 

a. .يجب اعادة تصميم الصفحة األولى بالكامل من طرف وكالة جمع البيانات 

b. .قد تستبدل البلدان السنة المالية بالسنة التقويمية أو بأية فترة مرجعية مدّتها سنة واحدة 

c.  تقديم متوسط عدد  االستبيان، يطلب من المسؤول عن تعبئة التجريبي يرالمتعلّق بموظفي البحث والتطو 2في الجزء
خالل السنة المرجعية. يمكن تكييف هذا السؤال ليناسب أية مقاربة  التجريبي األشخاص الذين يشاركون في البحث والتطوير

مشابهة لتلك المستعملة في  التجريبي أخرى. لكن ينصح باعتماد مقاربة لقياس بيانات عدد الموظفين في البحث والتطوير
البحث والتطوير  بسالسلأخرى حول عدد الموظفين )الوظيفة، التعليم( والتي يمكن مقارنتها حصائية إ سالسلجمع 

 (.420)دليل فراسكاتي، الفقرة  التجريبي

d.  كد، بالمستويات من إس 2000، يمكن أن تستبدل الدول مستويات التأهيل، التي تستند إلى نسخة  1.9و 1.8 في األسئلة
 المعتمدة في بلدانهم.

e.  ليناسب الظروف المحلية. 00يمكن تكييف مصادر التمويل في السؤال 

f.  الخارجي، يجب تكييف الحّد األدنى ليناسب الحاجيات الوطنية. التجريبيالمتعلّق بتفاصيل البحث والتطوير  01في السؤال 
 

من طرف المسؤول عن تعبئة كمالها إإلى بيانات سبق ذكرها في االستبيان وال يجب تشير المربعات الرمادية إلى البيانات الملخصة أو 
، يجب احتساب وترحيل هذه المربعات Excelاالستمارة. إذا تم تحويل االستبيان إلى استبيان على شبكة اإلنترنت أو استبيان على ورقة 

 بصورة آلية.
 

إذا رغب واضعو  إدراجهاونسكو لإلحصاء ولكنها مع ذلك ذات أهمية ويمكن بعض األسئلة ليست ضرورية لتوفير بيانات لمعهد الي
 السياسات في ذلك. يتعلّق ذلك باألسئلة التالية:

g.  التجريبي حول سن موظفي البحث والتطوير 3.8السؤال. 

h.  القائمة الكاملة لرموز التصنيف  إدراجالذي يطلب تحديد رموز التصنيف الصناعي الدولي الموحد. تم  04السؤال
. 5.6الصناعي الدولي الموحد في المرفق ت، الذي يجب ادراجه في هذا االستبيان. في هذا الدليل، توجد القائمة في القسم 

يجب أن تختار وكالة جمع البيانات النسخة  .من التصنيف الصناعي الدولي الموحد 3و 1.3نسختين: النسخة  إدراجتّم 
 لد أو استبدالها بالتصنيف الوطني.األنسب للب

i.  حول المجاالت العلمية المفصلة. في ما يخّص هذا السؤال، يتعين على المسؤول عن تعبئة االستمارة االطالع  03السؤال
من  لفعلى الرموز المفصلة للمجاالت العلمية في كّل اختصاصات ومجاالت الدراسات األكاديمية في مصلحته في الملحق أ

في االستبيان. بما أّنه  لفالملحق أ إدراجإلى جانب النسبة المئوية المناسبة. يجب  03ن ونسخ هذا الرمز في السؤال االستبيا
 .5.6مّرة واحدة في هذا الدليل في القسم  إدراجهنطبق على االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات األداء، وقع ي

j.  البحث  االستبيانالمتعلّق بالهدف االجتماعي واالقتصادي. بالنسبة لهذا السؤال، يتعّين على المسؤول عن تعبئة  00السؤال
إلى جانب  00من االستبيان ونسخ هذا الرمز في السؤال  اءعن رمز جميع األهداف التي تنطبق على منظمته في الملحق ب

نطبق على االستبيانات النموذجية لجميع قطاعات يفي االستبيان. بما أّنه  اءملحق بال إدراجالنسبة المئوية المناسبة. يجب 
 .5.6مّرة واحدة في هذا الدليل في القسم  إدراجهاألداء، وقع 

k.  الخارجي المدفوع في الخارج. التجريبي حول البحث والتطوير 01إلى  02األسئلة من 

 
  

http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/research-and-development-statistics.aspx


 - 004 - 

 سري للغاية

 >شعار المؤسسة<

  مدخالت البحث وطني حول استقصاء
 التجريبي التجريبي والتطوير

 مؤسسات خاصة ال تستهدف الربح
 )سنة/سنة(…………….. السنة المالية: 

 يرجى تغيير بطاقة العنوان )في حال وجودها( المنظمة

  

 
 السلطة

لحساب..........  يالتجريبللمدخالت في مجال البحث والتطوير  )اسم المركز/الوكالة /المديرية( المكلفة بإجراء استقصاء
 )الوزارة(. 

 
كّل البيانات التي تم جمعها في إطار هذا االستقصاء هي سرية. فريق االستقصاء وحده يّطلع على بيانات كّل منظمة على حدة. 

هذا االستقصاء سرية إال في حال أعطت المنظمة إذنا خطّيا للكشف عن بياناتها ألطراف إطار البيانات األولية التي جمعت في 
 أخرى. 

 
 االستقصاء موضوع ونطاق

الداخلية التي تنّفذها  التجريبيبيانات عن المدخالت في أنشطة البحث والتطوير  التجريبي يجمع استقصاء البحث والتطوير
عالي، الدولة، مؤسسات األعمال والمؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح(. تستعمل جميع المنظمات )بما في ذلك التعليم ال

 البيانات ألغراض التخطيط والمتابعة ولقياس التنافسية الوطنية. 
 

 يغطي هذا االستقصاء السنة المالية: من يوم/شهر/سنة إلى يوم/شهر/سنة )أو السنة المالية الكاملة األقرب(.
 

 تاريخ االستحقاق
، ]العنوان التجريبي رجى ملء االستبيان وإرساله قبل ........................................ إلى: استقصاء البحث والتطويري

 الكامل[
 

 مساعدة
 على األسئلة، يرجى االتصال بأحد مسؤولي البحث: جابةلمساعدتكم على اإل

 

 البريد االلكتروني رقم الهاتف االسم

   

   

 : يقوم بإكمال االستبيان الشخص الذي

 )            (  الهاتف   المنظمة

 )            (      الفاكس   االسم )مع الصفة(

 )            (   الهاتف النقال   الوظيفة

  البريد االلكتروني   التاريخ

  الموقع االلكتروني   التوقيع
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 االستبيان:إّن التعريفات التالية مهّمة إلكمال 

 : التجريبيتعريف البحث والتطوير 
إلجراء  لدليل فراسكاتييّتبع هذا االستقصاء المبادئ التوجيهية 

منظمة التعاون ) التجريبيعلى مدخالت البحث والتطوير  االستقصاءات
 (. 2002، والتنمية في الميدان االقتصادي 

 وهي تعّرف البحث والتطوير التجريبي كالتالي: 
هو العمل اإلبداعي واألصلي المنهجي بهدف زيادة مخزون  البحث •

 المعرفة، بما في ذلك معرفة اإلنسان والثقافة والمجتمع.
في تطبيق نتائج البحث أو المعارف العلمية  التطوير التجريبييتمّثل  •

بهدف إنتاج منتجات أو تطبيقات أو أساليب جديدة أو لتحسينها بشكل 
 كبير.

لتمييز البحث والتطوير التجريبي عن األنشطة ذات  إّن المعيار األساسي
الصلة هو احتواؤه على عنصر ال يستهان به من التجديد وتبديد شّك علمي 
و/أو تكنولوجي، أي عندما ال يبدو حّل مشكلة ما بديهيا بالنسبة لشخص 

 مّطلع على جملة المعارف والتقنيات األساسية المستعملة في القطاع المعني.
 

 ستقصاء: اال نطاق
 البحث والتطوير التجريبي الداخليعن بيانات   يطلب االستقصاء •

 على التراب الوطني. المنجزة من طرف منظمتكم
التجريبي  يضم الجزء الخامس بعض األسئلة حول البحث والتطوير •

 الخارجي.
 البحث والتطوير التجريبي في المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح
يتميز أّي نشاط مصّنف كبحث وتطوير بأصالته؛ ينبغي أن يكون البحث 

نتائج تسمح بزيادة رصيد إنتاج هدفه األساسي، أن يمتلك القدرة على 
 المعارف )النظرية و/أو العملية( للبشرية. 

 
 التجريبي ما يلي دون االقتصار عليها: يشمل البحث والتطوير

 في مجال البحث والتطوير التجريبي.أنشطة األفراد الذين يعملون بوضوح 
 باإلضافة إلى ذلك، يتضمن النشاط البحثي:

تقديم دعم مهني، تقني أو اداري أو مساعدة للموظفين الذين يشاركون  •

 مباشرة في البحث والتطوير التجريبي.

إدارة الموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر في البحث والتطوير  •

لمساعدة المهنية والفنية أو االدارية التجريبي أو تقديم الدعم أو ا

ألنشطة البحث والتطوير التجريبي التي يقوم به الطالب في إطار 

 دروس الدراسات العليا. 

 اإلشراف والمتابعة للدورات الدراسات العليا، بما في ذلك الطالب. •

تطوير برمجيات عندما يكون هدف هذا المشروع هو تبديد شّك  •

 علمي.

مجال العلوم الطبيعية، الهندسة، العلوم الطبية، العمل البحثي في  •

 العلوم الزراعية، العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية.

البحث والتطوير التجريبي المنجز في إطار مشروع مشترك ال يتّخذ  •

 شكل شركة.

مشاريع البحث والتطوير التجريبي المنجزة بصورة تعاقدية لحساب  •

 سسات األعمال.كيانات قانونية أخرى، مثل مؤ

"ردود الفعل للبحث والتطوير التجريبي" التي تهدف إلى حل المشاكل  •

على  –التي تحدث بعد مرحلة البحث والتطوير التجريبي األصلية 

 سبيل المثال، المشاكل التقنية الناشئة خالل أشواط اإلنتاج األولي.

 يستثني البحث والتطوير التجريبي: 
دة التالية إال إذا تم استخدامها في يتم استبعاد األنشطة المحد

المقام األول لدعم أو كجزء من أنشطة البحث والتطوير 
 التي تجرى في هذه الوحدة المصّرحة: التجريبي

 خدمات المعلومات العلمية والتقنية. •
 الهندسة والخدمات التقنية. •
 جمع البيانات لألغراض العامة/الروتينية. •
 د المعايير.التجارب الروتينية وأعمال توحي •
 دراسات الجدوى )ما عدا مشاريع البحث والتطوير •

 (.التجريبي
الرعاية الطبية المتخصصة الروتينية، على سبيل  •

 المثال خدمات علم األمراض الروتينية.
الجوانب التجارية والقانونية واإلدارية ألنشطة تسجيل  •

 براءات االختراع وحقوق التأليف أو التراخيص.
الكمبيوتر الروتينية، وعمل األنظمة أو برمجيات  •

صيانة البرامج عندما ال يوجد شكوك تكنولوجيا 
 تستوجب تبديدها.

 األمثلة:
البحث في التوصيل الكهربائي للبلورات يندرج ضمن  •

البحث األساسي؛ تطبيق علم البلوريات على خصائص 
 السبائك يندرج ضمن البحث التطبيقي.

 النماذج الجديدة من الرقائق تشمل عملية تطوير.  •
تقع دراسة العوامل التي تحد من عملية وضع عناصر  •

الرقائق على الحدود بين البحوث األساسية والتطبيقية، 
 وتحتوي على نسبة متزايدة من تكنولوجيا النانو.

 التجريبي تشمل العديد من خدمات البحث والتطوير •
مد انجاز المشروع على تطوير برمجيات عندما يعت

احراز تقّدم علمي أو تكنولوجي وعندما يكون الهدف 
من المشروع هو التبديد المنهجي لشك علمي أو 

 تكنولوجي.
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 : معلومات عامة1الجزء 

 

  . المنظمة/المؤسسة1

 
 

  . الوحدة الفرعية )إن وجدت(2

 
 
)الملكية النهائية في حال وجود  األجنبي/المحلي. نسبة االمتالك 3

 هياكل معّقدة.(
 

 
 

السنة المالية )يوم / شهر / سنة( التي تقوم باإلبالغ عنها  .4
  في هذا االستقصاء

     من إلى

 
 

  للموظفين جمالي. العدد اإل5
 أشهر أو أكثر( 2الموظفين المتعاقدين لمّدة إدراج )

       

 
 

 يراداتإجمالي اإل .6
 (14ض.ق.م  ' دون000العملة المحلية 

       

 
 
 داخلي خالل السنة المالية؟ بحث وتطوير تجريبي. هل أنجزت الوحدة المصّرحة 7
 

 .9المواصلة مع السؤال    نعم

 

  ال
إذا دفعتم أمواال ألطراف أخرى مقابل أنشطة بحث  5انتقلوا إلى الجزء  

 )اختياري(. وتطوير تجريبي

 

  
إذا كانت المنظمة/الوحدة ال تنجز أنشطة بحث وتطوير تجريبي داخلي  

و/أو خارجي، ضعوا عالمة في هذه الخانة وأعيدوا االستبيان كإجابة 
 سلبية.

 
  

                                            
14
 على القيمة المضافةالضريبة .ق.م = ض 

 % أجنبي

 % وطني

 %100 المجموع
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 الداخليموظفو البحث والتطوير التجريبي  :2الجزء 

 

  التجريبي والتطوير موظفو البحث
 التجريبي أو يقّدمون دعما  في البحث والتطوير مباشرةكلّ الموظفين الذين يشتغلون ب، مقارنة بالفئات المذكورة أدناه، التصريح

% من وقتهم على األقلّ. عدم احتساب الموظفين الذين ال يدعمون  5التجريبي على مستوى  أو خدمات مباشرة للبحث والتطوير

 البحث.

 التجريبي خالل السنة المرجعية. يرجى ذكر متوّسط عدد األشخاص الذين يشاركون في البحث والتطوير 

  بدوام كامل أو جزئي أو المتعاقدين.  مؤقتيندراج الموظفين الدائمين والإيرجى 

 
 الباحثون

  وكذلك في إدارة المشروعات الباحثون هم مختصون يعملون على تصميم وابتكار معارف ومنتجات وأساليب وأنظمة جديدة
 المعنية.

 
  الباحثون يشملون المدراء والمسؤولين اإلداريين العاملين في تخطيط وإدارة الجوانب العلمية والتقنية لعمل الباحثين. عادة ما

 دوام جزئي.تكون رتبهم مساوية أو أعلى من األشخاص العاملين مباشرة كباحثين وغالبا ما يكونون باحثين سابقين أو باحثين ب
 
  المشروع دارة إيتّم استبعاد المدراء والمسؤولين اإلداريين الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية بدال من

 التجريبي بشكل مباشر"(. في "موظفين آخرين يدعمون البحث والتطوير تدرجأو محتواه )
 
 

 التجريبي  والتطويرالفنيون الذين يقدمون دعما مباشرا للبحث 
 التجريبي، عادة تحت إشراف ورقابة باحث. األشخاص الذين يؤدون مهام تقنية لدعم البحث والتطوير 

 

 
 موظفون آخرون يدعمون البحث والتطوير التجريبي بصفة مباشرة

  مشروعات البحث يشمل موظفو الدعم حرفيين مؤهلين وغير مؤهلين وموظفي األمانة والخدمات العامة المشاركين في
 والتطوير التجريبي أو المرتبطين مباشرة بمثل هذه المشروعات.

 
  المدراء والمسؤولين اإلداريين الذين يهتّمون أساسا بالمسائل المالية وإدارة الموارد البشرية بدال من ادارة المشروع. إدراجيقع 

 

  مالحظة:
  التجريبي. توفّر أنشطة النقل والتخزين والتنظيف  مباشر للبحث والتطويرالموظفين الذين يقّدمون دعما غير  إدراجينبغي عدم

التجريبي    واإلصالح والصيانة واألمن باإلضافة إلى األنشطة اإلدارية والمكتبية التي ال يقع انجازها لغاية البحث والتطوير
 الصدد.وحده، مثل أنشطة مصالح المالية والموارد البشرية أمثلة نموذجية في هذا 

 
 التجريبي )"مصروفات جارية  يجب تصنيف االعتمادات الخاصة بها بعنوان المصاريف العامة في نفقات البحث والتطوير

 التجريبي. هؤالء األشخاص في موظفي البحث والتطوير إدراجب(، لكن ال يجب 00أخرى" في السؤال 
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 التجريبي . عدد موظفي البحث والتطوير8

  البحث والتطوير التجريبي حسب الفئات الثالث ومستوى التأهيل األعلى في  نعدد الموظفي 1.8

 ( الباحثون1)

 المجموع  إناث  ذكور  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

)المستوى ثانوي غير التعليم العالي التعليم البما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

    (1الباحثين )مجموع 

 

 ( الفنيون2)

 المجموع  إناث  ذكور المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

)المستوى غير التعليم العالي  التعليم الثانويبما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

      (2الفنيين )مجموع 

  

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع  إناث  ذكور  المؤّهل األعلى

    ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

    ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

    ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

    (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

)المستوى غير التعليم العالي  التعليم الثانويبما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
 من إسكد( 3)المستوى وبرامج المرحلة الثانية من التعليم الثانوي  من إسكد( 4

   

    ( 3مجموع موظفي الدعم )

  

 عدد الموظفيناحتساب بيانات 

 أو جزئي في مجال البحث والتطوير رئيسيلألشخاص عدد األشخاص الذين يعملون بشكل  اإلجماليتغطي البيانات المتعلّقة بالعدد 
 البحث والتطوير التجريبي. مجالالتجريبي. وهي تشمل األشخاص الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي في 

 9ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 

 9ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 
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 المجموع  إناث  ذكور 

    (3+2+1مجموع موظفي البحث والتطوير التجريبي )

  

 9ترحيل المجاميع الفرعية إلى السؤال 
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  التجريبي حسب الفئات الثالث والمجال العلمي البحث والتطوير فيعدد الموظفين  2.8

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

    (1.8على السؤال  جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور العلميالمجال 

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

    (1.8على السؤال  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع إناث ذكور المجال العلمي

    العلوم الطبيعية

    الهندسة والتكنولوجيا 

    العلوم الطبية والصحية

    العلوم الزراعية

    العلوم االجتماعية

    العلوم االنسانية

    غير محّدد في مكان آخر

     (1.8على السؤال  جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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 البحث والتطوير التجريبي حسب الفئات الثالث والسن )اختياري( في عدد الموظفين 3.8

 ( الباحثون1)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    (1.8على السؤال  جابةالباحثين )نفس ما جاء في اإلمجموع 

 

 ( الفنيون2)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

    (1.8على السؤال  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل

 

 ( موظفو الدعم 3)

 المجموع إناث ذكور السنّ 

    سنة 20أقل من 

    سنة 20-43

    سنة 40-33

    سنة 30-03

    سنة 00-23

    سنة وأكثر 20

    غير معروف

     (1.8على السؤال  جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
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  بوقت كامل وتكلفة البحث في المؤسسات الخاصة التي ال تستهدف الربح ونمعادلال .9
 

 حسب الفئات أدناه. شخص لجهود البحث والتطوير التجريبي )أو ما يعادلها بوقت كامل(-سنةتقديم تقدير بحساب 
 

، تقدير المعادل بوقت كامل 3 التجريبي في السؤال موظفي البحث والتطويرإجمالي  فيباستخدام عدد الموظفين من الذكور واإلناث 
التجريبي  لليد العاملة في مجال البحث والتطوير اإلجماليةحساب التكاليف  للبحث )الوقت المخّصص للبحث والتطوير التجريبي(. ثم

والرواتب وجميع لموظفين بدوام كامل )بما في ذلك األجور السنوية ل النسبةللمؤسسة ب جماليةكلفة اإلتباستخدام المتوسط السنوي لل
التكاليف المرتبطة بها أو المزايا االجتماعية مثل المكافآت، والمساهمات في المعاشات والمساعدات الطبية والضريبة على الرواتب 

 وصندوق التأمين ضد البطالة وجميع المدفوعات النظامية األخرى( لكل فئة أدناه.

 

 
 

  

 بوقت كامل  ينحساب المعادل
معادل بوقت كامل هو مساو لواحد  0المعادل بوقت كامل حجم الموارد البشرية في مجال البحث والتطوير التجريبي. تقيس بيانات 

سنة أو  0التجريبي لمدة  شخص يعمل بدوام كامل في البحث والتطوير 0بوقت كامل يساوي  معادل 0سنة. وهذا يعني أن -شخص
 سنة.-ساوي شخصعّدة أشخاص يعملون بدوام جزئي أو لفترة أقصر ت

 
 االستقصاء، يمكن لموظف أن يعمل معادل بوقت كامل واحد في السنة على أقصى تقدير.  في ما يتعلّق بهذا

 
 ما يلي مقاربة نظرية الحتساب معادل بوقت كامل:في
 

× خالل السنة(  التجريبيالتطوير البحث و  في  طانسبة مدة النش× ) دوام كامل/دوام جزئي( )التفرغ للعمل: بوقت كامل:  المعادل
 )الوقت أو الجزء المقضي على البحث والتطوير التجريبي(

 
 أنظر األمثلة التالية:

  معادل بوقت  0( = 0×  0×  0التجريبي خالل سنة: ) % من الوقت في البحث والتطوير 000موظف بوقت كامل يقضي
 كامل 

  معادل بوقت  0.4( = 0.4×  0×  0التجريبي خالل سنة: ) % من الوقت في البحث والتطوير 40موظف بوقت كامل يقضي
 كامل 

  من الوقت في البحث والتطوير التجريبي ويعمل في مؤسسة البحث  000موظف البحث والتطوير التجريبي بوقت كامل %
 معادل بوقت كامل 0.0( = 0×  0.0×  0أشهر فقط: ) 2والتطوير التجريبي مدة 

  أشهر في السنة  2الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل نصف سنة )شخص ينشط % من  30موظف بوقت كامل يقضي
 معادل بوقت كامل 0.2( = 0.3×  0.0×  0فقط(: )

  في البحث  000% من السنة بوقت كامل( يعمل فقط في البحث والتطوير التجريبي )يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل %
 معادل بوقت كامل 0.3( = 0×  0 × 0.3والتطوير التجريبي( خالل السنة: )

  من الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل نصف  20% من السنة بوقت كامل( يقضي  30موظف بوقت جزئي )يعمل %
 معادل بوقت كامل 0.02( = 0.2×  0.0×  0.3أشهر في السنة فقط(: ) 2سنة )شخص ينشط 

 20  1( = 0.3×  0×  0× ) 20والتطوير التجريبي خالل السنة: % من الوقت في البحث  30موظفا بوقت كامل يقضون 
 معادل بوقت كامل

 
 التجريبي. : يرجى احتساب المعادل بالوقت الكامل لجميع موظفي البحث والتطويرمالحظة
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 بوقت كامل لكل فئة من الموظفين ونالمعادل 1.9 

  فئة الموظفين
 عدد الموظفين

 ( 1.8)من السؤال 

 بوقت كامل ونمعادلال
  )معادل بوقت كامل(

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 ( الباحثون1)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى غير التعليم العالي  الثانوي

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       (1مجموع الباحثين )

 الفنيون (2)

       ( من إسكد 8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى غير التعليم العالي  الثانوي

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       (2مجموع الفنيين )

 

 موظفو الدعم ( 3)

       ( إسكدمن  8المستوى مستوى الدكتوراه أو ما يعادله )

       ( من إسكد 7المستوى مستوى الماجستير أو ما يعادله )

       ( من إسكد 6المستوى مستوى البكالوريوس أو ما يعادله )

       (من إسكد 5المستوى دورة قصيرة من التعليم العالي )

التعليم بما في ذلك برامج ما بعد جميع المؤهالت األخرى، 
وبرامج  من إسكد( 4)المستوى غير التعليم العالي الثانوي 

 من إسكد( 3)المستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 
      

       ( 3مجموع موظفي الدعم )

 

  فئة الموظفين
 عدد الموظفين

 ( 1.9)من السؤال 

 كاملبوقت  ونمعادلال
  كامل()معادل بوقت 

  المجموع  إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

       (3+2+1مجموع موظفي البحث والتطوير التجريبي )
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 بوقت كامل حسب المجال العلمي ونمعادلال 2.9 

 بوقت كامل ونمعادلال
  )معادل بوقت كامل(      

 عدد الموظفين

 ( 2.8)من السؤال 
 المجال العلمي

  ذكر   إناث المجموع  ذكور  إناث  المجموع

 ( الباحثون1)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على السؤال  جابةمجموع الباحثين )نفس ما جاء في اإل
1.9) 

      

 

 ( الفنيون2)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على السؤال  جابةمجموع الفنيين )نفس ما جاء في اإل
1.9) 

      

 

 ( موظفو الدعم 3)

       العلوم الطبيعية

       الهندسة والتكنولوجيا 

       العلوم الطبية والصحية

       العلوم الزراعية

       العلوم االجتماعية

       العلوم االنسانية

       غير محّدد في مكان آخر

على  جابةمجموع موظفي الدعم )نفس ما جاء في اإل
 (1.9السؤال 
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 بوقت كامل لكل فئة من الموظفين وتكلفة اليد العاملة ونالمعادل 3.9 

  فئات الموظفين

 
 بوقت كامل ونمعادلال

  )معادل بوقت كامل(

 ( 1.9)من السؤال 
(A) 

متوّسط تكلفة اليد 
 العاملة لكلّ شخص

العملة المحلية )
000' 

 ض.ق.م( دون
(B) 

تكلفة اليد العاملة المحتسبة للبحث 
 التجريبي والتطوير

 000’العملة المحلية )
 ض.ق.م( دون
(A x B) 

 

    (1مجموع الباحثين )

    (2مجموع الفنيين )

    (3مجموع موظفي الدعم اآلخرين )

    ( 3+2+1مجموع تكلفة اليد العاملة )

 
 
 
 

  

 أ10ترحيل المجموع الفرعي إلى السؤال 
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 الداخليالبحث والتطوير التجريبي  على نفاقاإل :3الجزء 

 تعريف واحتساب نفقات البحث والتطوير التجريبي الداخلي

 المصاريف الجارية األخرى

 تشمل لكنها ال تقتصر على:

  المصاريف المباشرة للمشروع، المواد االستهالكية للمشروع وتكاليف التشغيل المرتبطة
 المدخالت، بما في ذلك الهاتف والطباعة.بالبحوث، مثل المواد والوقود وغيرها من 

 قامة.مصاريف السفر واإل 

 .مصاريف االصالح والصيانة 

  ،الدفوعات إلى المنظمات خارجية الستخدام مرافق لالختبار المتخصصة، العمل التحليلي
الهندسة أو غيرها من الخدمات المتخصصة في دعم مشاريع البحث والتطوير التجريبي التي 

 الوحدة المصّرحة.تنجزها هذه 

 .مصروفات العموالت/االستشاريين للمشاريع البحثية التي تقوم بها هذه الوحدة المصّرحة 

  النسبة المئوية المعنية من التكاليف غير المباشرة والمؤسسية وتكاليف المرافق، مثل اإليجار
قات العامة ورسوم فضاء العمل والتأجير ونفقات التوظيف واألثاث والماء والكهرباء والنف

 األخرى.

  النسبة المئوية المعنية من تكاليف اليد العاملة لألشخاص الذين يقدمون خدمات غير مباشرة مثل
المكتب الرئيسي والموارد البشرية والمالية وموظفي األمن والصيانة باإلضافة إلى موظفي 

 المكتبات المركزية وأقسام تكنولوجيا المعلومات.

     باستثناء:

 التجريبي  لبحث والتطويرنفقات ا
المنجز بموجب عقد عندما يتم 

مكان تنفيذ مشروع بحثي في 
آخر من قبل آخرين باسم هذه 

 الوحدة المصّرحة.

  الدفوعات لشراء الدراية التقنية
 )الشهرة التجارية(.

 .رسوم الترخيص 

 .اعتمادات لالستهالك  
 

  المشروع والمواد االستهالكية المباشرة للبحث والتطوير التجريبي فقط، قوموا بتخصيص عندما يتم استخدام النفقات الجارية مثل تكاليف
 التكلفة الكاملة لهذه المواد.

 التجريبي. إذا تم استخدام هذه النفقات الجارية ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط تضمين تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطوير 

 التجريبي غير متوفر، مثل التكاليف غير المباشرة والمرافق العامة  ة المستخدمة في البحث والتطويرفقط عندما يكون تقدير هذه الحص
وتكاليف اليد العاملة للموظفين الذين يقدمون خدمات غير مباشرة، ينصح أن يطّبق المسؤولون عن تعبئة االستمارة النسبة المئوية للوقت 

 للبحث والتطوير التجريبي على مجموع هذه النفقات الجارية. الذي يخصصه الباحثون في الوحدة المصّرحة 

  إذا أظهر االبالغ عن المداخيل والنفقات أن المصروفات الجارية للنفقات غير المباشرة والمرافق العامة وتكلفة اليد العاملة
الباحثين أنفقوا في المتوسط  دوالر أمريكي وأن 0700000للموظفين الذين يقدمون الخدمات غير مباشرة للسنة كانت في حدود 

×  0.1% من وقتهم للبحث والتطوير التجريبي ، يمكن تقدير المصروفات الجارية للبحث والتطوير التجريبي كاآلتي 10
 دوالر أمريكي. 0420000دوالر أمريكي =  0700000

 
 النفقات الرأسمالية

 االستهالك(.حساب ة لنفقات الرأسمالية في سنة الشراء )يجب عدم جماليالتكلفة اإلب التصريحيجب 

 تشمل لكنها ال تقتصر على:

 التجريبي لهذه  اإلنفاق المتعلّق باألصول الثابتة المستخدمة في مشاريع البحث والتطوير
 الوحدة المصّرحة.

  ألكثر من سنة اقتناء البرمجيات، بما في ذلك رسوم الترخيص، التي من المتوقع استخدامها
    واحدة.

 .شراء قواعد البيانات من المتوقع استخدامها ألكثر من سنة واحدة 

 .االصالحات، التحسينات والتغييرات الرئيسية على األراضي والمباني 

  حيث يتم استخدام عنصر من رأس المال فقط للبحث والتطوير التجريبي فقط، خصصوا
 لهذا العنصر. جماليةالتكلفة اإل

 باستثناء:

  مصاريف االصالح والصيانة
 األخرى.

 .اعتمادات لالستهالك 

 عائدات بيع أصول البحث والتطوير 
 التجريبي.

  التجريبي.  تقدير للحصة المستخدمة في البحث والتطوير إدراجإذا تم استخدام عنصر من رأس المال ألكثر من نشاط واحد، يجب فقط
التجريبي )مشمولة(، لالختبارات )مستبعدة(، ومراقبة   المعدات سيتم استخدامها للبحث والتطويرعلى سبيل المثال، قطعة جديدة من 

% من االستخدام 30الجودة )مستبعدة(. مثال، إذا كان االستخدام المقصود للمعدات الجديدة ألغراض البحث والتطوير التجريبي هو 
% فقط من إجمالي تكلفة المعدات كنفقات ذات صلة بالبحث 30غي اعتبار % المتبقية ستخّصص ألنشطة أخرى(، ينب20الكلي )أي أّن 

 التجريبي. والتطوير

  عندما يكون تقدير الحصة المستخدمة للبحث والتطوير التجريبي غير متوفر، طبقوا النسبة المئوية للوقت الذي خصصه باحثو
 الوحدة المصّرحة للبحث والتطوير التجريبي على تكلفة العنصر.
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 البحث والتطوير التجريبي الداخلي على نفاقاإل. 10
 

النفقات الممولّة من جميع المصادر: إدراج خالل السنة المالية... >س.س.س.س< ... الداخلي التجريبي  لبحث والتطويراتجميع نفقات 
 الداخلية والخارجية )العقود والمنح( والمنجزة من طرف الوحدة المبلغة لحسابها الخاص ولحساب أطراف أخرى. 

 .0يجب التصريح بالبحث والتطوير التجريبي الخارجي في الجزء  مالحظة 
 

وبالتالي يمكن إجراء تمييز بين المعدات "الرئيسية" نظريا، يمكن تصنيف اقتناء المعدات كمصاريف جارية ونفقات رأسمالية. 
في المصروفات "الرأسمالية" والنفقات "الجارية" على التوالي( من خالل إقامة نوع من الحدود إدراجها و"الثانوية ")يجب 

 كما هو مستعمل في مؤسستكم. يرجى تقديم هذا التحديد النقدية. 

  العملة المحلية:

 
 نفقات اليد العاملة للبحث والتطوير التجريبي

 ض.ق.م ' دون000العملة المحلية  

  A  (0.4)مرّحل من السؤال  التجريبي لموظفي البحث والتطوير جماليةالتكلفة اإل

 
 خرىالجارية األتجريبي التطوير البحث والنفقات 

 التجريبي في الصفحة السابقة( النفقات الجارية وكيفية احتساب النفقات الجارية المخصصة للبحث والتطوير)أنظر تعريف 

 
  النفقات الرأسمالية في البحث والتطوير التجريبي

 النفقات الرأسمالية المخصصة للبحث والتطوير التجريبي في الصفحة السابقة()أنظر تعريف النفقات الرأسمالية وكيفية احتساب 

 ' دون ض.ق.م000العملة المحلية  

   C المركبات والمنشآت واآلالت والمعدات

   D األراضي والمباني والمنشآت األخرى

  E البرمجيات

 
 

 
 

  

 ' دون ض.ق.م000العملة المحلية  

   B المصاريف الجارية األخرى

 ' دون ض.ق.م000العملة المحلية   

  F ( A + B + C + D + E) التجريبيمجموع نفقات البحث والتطوير 

 11( إلى السؤال F) التجريبي ترحيل مجموع نفقات البحث والتطوير
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  لبحث والتطوير التجريبي الداخليا. مصادر تمويل 11
 

لبحث والتطوير التجريبي وفقا لمصادر األموال الواردة أدناه )مالحظة: المطلوب هو الجزء من على ااإلنفاق  إجماليتقديم توزيع 
 ها في الواقع فقط، وليس إجمالي الدخل لكل مصدر(إنفاقاألموال التي وقع 

 للتكّيف مع السياق الوطني
 

 
 

 المصالح/الوزارات ومؤسسات المنح(الدولة )تتضّمن 

 
 

 مؤسسات األعمال

 
 

 مصادر وطنية أخرى

 
 

 المصادر الخارجية

 
 

 
 

  

 المنظمة
 '000العملة المحلية 

 دون ض.ق.م

  األموال الخاصة

  المنح، خاصة لألغراض العامة، بما في ذلك المنح الدراسية

  موّجه تجريبي بحث وتطوير إلنجازالعقود 

  تجريبي )شركات وطنية فقط( بحث وتطوير إلنجازالعقود 

  المؤسسات( منظمات أخرى ال تستهدف الربح )بما في ذلك

  التبرعات الفردية

  التعليم العالي

  كل التمويالت األجنبية

 
 '000العملة المحلية 

 دون ض.ق.م

  ح(10)مساوية للسؤال التجريبي  مجموع نفقات البحث والتطوير
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 فئات نفقات البحث والتطوير التجريبي الداخلي :4الجزء  

 التجريبي والتطوير الداخلي حسب نوع البحث والتطوير . نفقات البحث12
 

)المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية( التجريبي الداخلي  مجموع نفقات البحث والتطويرتحديد النسبة المئوية لـ: أ( 
)مصاريف  الداخلي التجريبي النفقات الجارية للبحث والتطويرو)اختياري( ب( مجموع  التجريبي حسب نوع البحث والتطوير

  التجريبي اليد العاملة والمصاريف الجارية األخرى( حسب نوع البحث والتطوير

 العمود ب 

 اختياري                                                                                                                 البحث األساسي 

 معارف جديدة عن األسس الكامنة  عمل يهدف أساسا الكتساب
وراء الظواهر والحقائق المشاهدة، دون أي تطبيق أو استخدام 

 معين في البال.

  تحليل الخصائص والهياكل والعالقات بهدف صياغة نظريات أو
 قوانين واختبارها.

 .عادة ما يتّم نشر نتائج البحث األساسي في مجالت علمية 

 

(. استنادا إلى أ 
 مجموع

ت النفقا
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

 

(. استنادا ب
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية(

 

       

 
 التطبيقي البحث 

  يتمّثل البحث التطبيقي أيضا في عمل مبتكر يهدف الكتساب
 معارف جديدة موّجهة إلى تطبيق محّدد.

  األساسي.أنشطة تحّدد االستعماالت الممكنة لنتائج البحث 

  تهدف نتائج البحث التطبيقي في المقام األول لتكون صالحة لمنتج
 أو عملية أو أسلوب أو نظام واحد أو لعدد محدود منها. 

 حّول البحث التطبيقي األفكار إلى حقيقة ملموسة.ي 

  يمكن نشر المعلومات أو المعارف المستمدة من البحث التطبيقي
شكال أخرى من حماية الملكية في المجالت العلمية أو أن تخضع أل

 الفكرية.

 

(. استنادا إلى أ 
 مجموع
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

(. استنادا ب 
إلى النفقات 
الجارية فقط 

)النسبة 
 المئوية(

 

       

 
 التطوير التجريبي

  العمل المنهجي المبني على المعارف الحالية بهدف إنتاج مواد
أجهزة جديدة، انشاء أساليب وأنظمة وخدمات جديدة ومنتجات أو 

 أو لتحسينها بشكل كبير.

(. استنادا إلى أ 
مجموع 
النفقات 
الداخلية 
)النسبة 
 المئوية(

(. استنادا ب 
النفقات إلى 

الجارية فقط 
)النسبة 
 المئوية(

       

 

 0 0 1  0 0 1   المجموع
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 . المجاالت العلمية المفصلة )اختياري(13
 (لفتصنيف أنشطة البحث والتطوير التجريبي حسب المجال العلمي برقمين مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر الملحق أ

 .تستند رموز المجاالت العلمية على التخصصات األكاديمية المعترف بها ومجاالت الدراسة الجديدة 

 

 النسبة المئوية   رموز المجاالت العلمية  النسبة المئوية  رموز المجاالت العلمية

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

FoF       FoF       

 0 0 1  المجموع          

 االقتصادي )اختياري(االجتماعي و. الهدف 14
 (.اءملحق بالتصنيف البحث والتطوير التجريبي حسب الهدف االجتماعي واالقتصادي مع النسبة المئوية للنفقات )أنظر 

 الرئيسي من أنشطة البحث والتطوير التجريبي الخاصة بكم. يبّين تصنيف الهدف االجتماعي واالقتصادي المستفيد 

 

رموز األهداف االجتماعية 
 واالقتصادية

 
 النسبة المئوية

رموز األهداف  
 االجتماعية واالقتصادية

  
 النسبة المئوية

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

FES       FES       

 0 0 1  المجموع          

 الحكومة الفدرالية أو اإلقليمية على البحث والتطوير التجريبي )اختياري( إنفاق. 15

والتطوير التجريبي يرجى ذكر الموقع الجغرافي )من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية( عندما يقوم القسم/الوحدة بتنفيذ أنشطة البحث 
 التجريبي.  والنسبة المئوية من مجموع نفقات البحث والتطوير

 توزيع نفقات البحث والتطوير التجريبي من قبل الدولة الفدرالية أو االقليمية )انشاء سطور اضافية عند الحاجة(

 مكان إدارتها / تمويلها.التجريبي، بدال من  يرجى تحديد المكان الذي تّم فيه حّقا تنفيذ البحث والتطوير

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

  االسم    االسم 

 %100 المجموع   االسم 
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 التجريبي الخارجي )اختياري( : البحث والتطوير5الجزء 

 

 

 
 القيمة التقريبية

 ض.ق.م( ' دون000)العملة المحلية 

  محلياذكر تفاصيل البحث والتطوير التجريبي المدفوع األجر  .16

  في الخارجالتجريبي الخارجي المدفوع  ذكر تفاصيل البحث والتطوير .17

 
مليون وحدة نقدية وطنية، يرجى ذكر اسم المنظمة التي أنجزت البحث   18أو  17. إذا تجاوزت المبالغ المذكورة في السؤال 18

 والتطوير التجريبي الخارجي والمصاريف. 
 

 .محلّياالتجريبي الخارجي المدفوع  ذكر تفاصيل البحث والتطوير

 مدفوع لـ:
 القيمة التقريبية

 ' دون ض.ق.م(000)العملة المحلية 

  

  

  

  

 
 

 .في الخارجالتجريبي الخارجي المدفوع  ذكر تفاصيل البحث والتطوير
 

 مدفوع لـ:
 القيمة التقريبية

 ' دون ض.ق.م(000)العملة المحلية 

  

  

  

  

 
 

 شكرا على وقتكم وجهدكم
 

  

 إلى:  الخارجي التجريبي يشير البحث والتطوير

  الوحدة المصّرحة أو تعّهدت بدفعها إلى منظمة أخرى ألداء البحث والتطويرالنفقات الخارجية هي المبالغ التي دفعتها 

 خالل فترة محددة.  التجريبي

 التجريبي  التي تقوم بها وحدات أخرى و/أو المساعدات المالية المقّدمة  وهي تشمل اقتناء أعمال البحث والتطوير

 (.301اتي، الفقرة تجريبي  )دليل فراسك لمنظمات أخرى لتنفيذ أعمال بحث وتطوير
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 الستبيانات النموذجيةا اتملحق .5.6

 
  التصنيف برقمين للمجال العلمي والتكنولوجي: لفالملحق أ

 
 
 . العلوم الطبيعية1
 

 الرياضيات  1.1
في  الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية؛ اإلحصاءات واالحتماالت )يشمل البحث على المنهجيات اإلحصائية، لكن يستثني البحوث التطبيقية •

 االقتصاد، علم االجتماع، وغيرها((.على سبيل المثال مجاالت التطبيق ذات الصلة )حصاءات التطبيقية التي يجب تصنيفها تحت اإلمجال 

 

  حاسب آلي وعلوم المعلومات 2.1
 (؛ 1.0 ، الجانب االجتماعي في2.2علم الحاسوب وعلم المعلومات والمعلوماتية الحيوية )تطوير األجهزة في  •

 

  فيزيائيةعلوم  3.1
طيسي؛ مفعول فيزياء الذرة، الفيزياء الجزيئية والكيميائية )فيزياء الذرات والجزيئات بما في ذلك التصادم، والتفاعل مع اإلشعاع، واألصداء المغنا •

لفيزياء النووية؛ الجسيمات والمجاالت؛ ا فيزياءموسباور(؛ فيزياء المادة المكثفة )بما في ذلك فيزياء الحالة الصلبة سابقا، الموصلية الفائقة(؛ 

(، الصوتيات؛ علم الفلك يةبصريات الكمالفيزياء السوائل والبالزما )بما في ذلك الفيزياء السطحية(؛ البصريات )بما في ذلك بصريات الليزر و

 )بما في ذلك الفيزياء الفلكية، وعلوم الفضاء(؛

 

  علوم كيميائية 4.1
البطاريات وخاليا الكيمياء العضوية؛ الكيمياء غير العضوية والنووية؛ الكيمياء الفيزيائية، علوم البوليمرات، الكيمياء الكهربائية )الخاليا الجافة، و •

 الوقود، ومعادن التآكل، والتحليل الكهربائي(؛ الكيمياء الغروانية؛ الكيمياء التحليلية؛

•  

  لمرتبطة بهاالبيئة اعلوم علوم األرض و 5.1
ين؛ العلوم العلوم الجيولوجية، متعددة التخصصات؛ المعادن؛ علم الحفريات؛ الجيوكيمياء والجيوفيزياء؛ الجغرافيا الفيزيائية؛ الجيولوجيا؛ البراك •

 (؛7.0 البيئية )الجوانب االجتماعية في

 ألرصاد الجوية وعلوم الغالف الجوي؛ البحوث المناخية؛ا •

 والهيدرولوجيا وموارد المياه؛علم المحيطات،  •

 
  (4والفالحة في رقم  3العلوم الحياتية )الطب سيكون في رقم  6.1

ث الكيميائية الحيوية؛ علم الفطريات؛ وبيولوجيا الخلية وعلم األحياء الدقيقة؛ علم الفيروسات؛ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية؛ أساليب البح •

 الفيزياء الحيوية؛

 ؛النمو(؛ بيولوجيا 4(؛ البيولوجيا اإلنجابية )الجوانب الطبية في رقم 4علم الجينات والوراثة )علم الوراثة الطبية في رقم  •

 ؛اتالنبات  ،علوم النبات •

 علم الحيوان، علم الطيور، الحشرات، وبيولوجيا العلوم السلوكية ؛ •

 البيئة؛ الحفاظ على التنوع البيولوجي؛علوم م المياه العذبة؛ علم األحياء البحرية، وعلم األحياء في المياه العذبة، عل •

 ، اإليقاع البيولوجي(، وعلم األحياء التطوري؛ موضوعات بيولوجية أخرى؛علم الحياة التقريسيالرياضي، الحراري،  علم األحياء )النظري، •

 

  علوم طبيعية أخرى 7.1
 
 . الهندسة والتكنولوجيا2
 

 هندسة مدنية  1.2
 ؛ هندسة النقل؛و الهيكلية البلدية مدنية، هندسة معمارية، هندسة البناء، الهندسةهندسة  •

 

  معلوماتاللكترونية وهندسة إهندسة كهربائية وهندسة  2.2
السلكية  وأنظمة االتصاالت؛ االتصاالت االتصاالت والتحكم؛ هندسة التشغيل اآلليالروبوت والتحكم اآللي؛ نظم علم  ،لكترونيةإهندسة كهربائية و •

 ؛الحاسوبوهندسة  أجهزة؛ والالسلكية 
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  هندسة ميكانيكية 3.2
 هندسة ميكانيكية، ميكانيكا تطبيقية؛ الديناميكا الحرارية؛ •

 هندسة الطيران؛ •

 (4.0 ؛ )الفيزياء النووية فيذات الصلة الهندسة النووية •

 الهندسة الصوتية، تحليل الموثوقية؛ •

 

  هندسة كيميائية 4.2
 الكيميائية )معامل، منتجات(؛ هندسة العمليات الكيميائية؛الهندسة  •

 

  هندسة المواد 5.2
سيرميت، أقمشة من األلياف الطبيعية الوالبالستيك المقوى،  اللدائن؛ المواد المركبة )بما في ذلك األفالموهندسة المواد؛ السيراميك؛ الطالء  •

؛ المواد  00.2ما في ذلك األصباغ االصطناعية واأللوان واأللياف؛ )مواد النانو في مركبات(؛ الورق والخشب؛ المنسوجات؛ بالواالصطناعية، 

 (؛0.2 في النانومترية الحجم

 

  هندسة طبية 6.2
]الخصائص  0.2 الهندسة الطبية؛ تكنولوجيا المختبرات الطبية )بما في ذلك تحليل العينات المخبرية وتقنيات التشخيص(؛ )المواد الحيوية في •

 الطبية، األجهزة، أجهزة االستشعار[(؛ زراعة األعضاءبحية في ما يتصل الالفيزيائية للمادة 

 

 هندسة بيئية  7.2
 
معادن؛ الهندسة البيئية والجيولوجية، الجيوتقنية؛ هندسة البترول )الوقود والزيوت( والطاقة والوقود؛ االستشعار عن بعد؛ التعدين ومعالجة ال •

 البحرية والسفن البحرية؛ هندسة المحيطات؛الهندسة 

 

  التكنولوجيا الحيوية البيئية 8.2
حيوي( في إدارة الستشعار الالتكنولوجيات الحيوية التشخيصية )رقائق الحمض النووي وأجهزة ا ؛التكنولوجيا الحيوية البيئية؛ المعالجة البيولوجية •

 الحيوية البيئية؛البيئة؛ األخالقيات ذات الصلة بالتكنولوجيا 

 

  التكنولوجيا الحيوية الصناعية 9.2
( التحفيز التكنولوجيا الحيوية الصناعية؛ تكنولوجيات التجهيز البيولوجي )العمليات الصناعية التي تعتمد على العوامل البيولوجية لدفع عملية ما •

بالستيك الحيوي، األحيائي، التخمير؛ المنتجات الحيوية )المنتجات التي يتم تصنيعها باستخدام المواد البيولوجية كمادة وسيطة( المواد الحيوية، ال

 من المادة الحيوية والمواد الكيميائية الدقيقة، والمواد الجديدة المستمدة من المواد الحيوية؛ ةالمشتق المواد الكيميائية السائبةالوقود الحيوي، 

 

  نانو تكنولوجي 10.2
 مواد النانو ]اإلنتاج والخصائص[؛ •

 (؛0.2 الحيوية في عمليات النانو ]تطبيقات على نطاق النانو[؛ )المواد •

 

  هندسة وتكنولوجيا أخرى 11.2
 المواد الغذائية والمشروبات؛ •

 ؛هندسة وتكنولوجيا أخرى •

 

 . العلوم الطبية والصحية3
 

  طب أساسي 1.3
(؛ علم الوراثة البشرية؛ علم المناعة؛ علوم األعصاب )بما في ذلك علم النفس 2.0 )علم النبات في )مورفولوجيا)ال التشكلعلم والتشريح علم  •

 األدوية والصيدلة؛ الكيمياء الطبية؛ علم السموم؛ علم وظائف األعضاء )بما في ذلك الخاليا(؛ علم األمراض؛ علمالفسيولوجي(؛ 

 

  طب تشخيصي 2.3
؛ أمراض الدم؛ نظم الجهاز التنفسي؛ مرض الشريان المحيطيالنساء والتوليد؛ طب األطفال؛ جهاز القلب واألوعية الدموية؛  طبالذكورة؛ علم  •

وطب الطوارئ؛ التخدير؛ العظام؛ الجراحة؛ األشعة والطب النووي والتصوير الطبي؛ زرع األعضاء؛ طب األسنان، جراحة  العناية المركزةطب 

جلدية واألمراض التناسلية؛ الحساسية؛ طب األمراض المفصلية؛ أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي )بما في ذلك وطب الفم؛ األمراض ال
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األذن واألنف والحنجرة؛  طبالسكري والهرمونات(؛ أمراض الجهاز الهضمي والكبد؛ أمراض الكلى والمسالك البولية؛ األورام؛ طب العيون؛ 

الطب السريري؛  مواضيع أخرى منسريري؛ طب الشيخوخة وعلم الشيخوخة؛ الطب العام والطب الباطني؛ الطب النفسي؛ علم األعصاب ال

 تكاملي والتكميلي )أنظمة الممارسة البديلة(؛الالطب 

 

  العلوم الصحية 3.3
 والخدمات الصحية؛علوم الرعاية الصحية والخدمات )بما في ذلك إدارة المستشفى، وتمويل الرعاية الصحية(؛ السياسات  •

 التمريض؛ التغذية وعلم التغذية؛ •

 الصحة العامة والبيئية؛ الطب االستوائي؛ علم الطفيليات؛ األمراض المعدية؛ علم األوبئة؛ •

 الصحة المهنية؛ الرياضة وعلوم اللياقة البدنية؛ •

التأثيرات السياسية واالجتماعية للبحوث  ،لألورام النفسيةثار اآل ،والصحة الجنسية ،العلوم الطبية الحيوية االجتماعية )بما في ذلك تنظيم األسرة •

 الطبية الحيوية(؛ أخالقيات مهنة الطب؛ تعاطي المخدرات؛

 

  التكنولوجيا الحيوية الطبية 4.3
)المساعدة على اإلنجاب(؛ التكنولوجيا الحيوية المتعلقة بالصحة؛ التقنيات التي تشمل التعامل مع الخاليا واألنسجة، واألعضاء أو الجسم بكله  •

التقنيات التي تشمل التعرف على عمل الحمض النووي والبروتينات واالنزيمات وكيفية تأثيرها على ظهور المرض وصيانة الصحة )تشخيص 

 األعضاء الطبية زراعةب، العالجات القائمة على الجينات(؛ المواد الحيوية )عالقتها العقاقير الجينيةوتدخالت عالجية قائم على الجينات )

 جهزة وأجهزة استشعار طبية(؛ أخالقيات التكنولوجيا الحيوية الطبية؛األو

 

  علوم طبية أخرى 5.3
 الطب الشرعيعلوم  •

 علوم طبية أخرى •

 
 . العلوم الزراعية4
 

  زراعة، غابات، ثروة سمكية 1.4
علوم التربة؛ البستنة، زراعة الكروم؛ الهندسة الزراعية وتربية النباتات وحماية النباتات؛ )التكنولوجيا الحيوية  ؛الزراعة؛ الغابات؛ الثروة السمكية •

 ؛(3.3الزراعية في 

 

  علوم الحيوان واأللبان 2.4
 ( 3.3علوم الحيوان واأللبان )التكنولوجيا الحيوية الحيوانية في  •

 التربية؛ الحيوانات األليفة؛ •

 
  العلوم البيطرية 3.4

 
  تكنولوجيا حيوية زراعية 4.4

الحيواني،  التكنولوجيا الحيوية الزراعية والتكنولوجيا الحيوية الغذائية؛ تكنولوجيا التعديل الوراثي )المحاصيل والثروة الحيوانية(، االستنساخ •

ختيار بمساعدة عالمة، وسائل التشخيص )رقائق الحمض النووي وأجهزة استشعار حيوي لكشف دقيق ومبّكر لألمراض( تكنولوجيا إنتاج اال

 ؛ أخالقيات التكنولوجيا الحيوية الزراعية؛الزراعة البيولوجيةالكتلة الحيوية، 

 

  علوم زراعية أخرى 5.4
 
 . العلوم االجتماعية5
 

 علم النفس  1.5
 واآللة(؛ اإلنسان بين اتعلم النفس )بما في ذلك العالق •

 )بما في ذلك العالج للتعلم، والكالم والسمع والبصر واإلعاقات الجسدية والعقلية األخرى(؛ ، خاصعلم النفس •

 

  االقتصاد واألعمال 2.5
 االقتصاد، واالقتصاد القياسي؛ العالقات الصناعية؛ •

 واإلدارة؛التجارية األعمال  •

  العلوم التربوية 3.5
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 ومناهج التعليم؛ والبيداغوجياالتعليم، عام؛ بما في ذلك التدريب  •

 التعلم(؛ في )لألشخاص الموهوبين، والذين يعانون من صعوبات التعليم، خاص •

 

  علم االجتماع 4.5
 علم االجتماع؛ الديموغرافيا؛ األنثروبولوجيا، علم األعراق البشرية، •

 دراسات حول الجنس؛ القضايا االجتماعية؛ دراسات األسرة، والعمل االجتماعي(؛ال)المرأة والمواضيع االجتماعية  •

 

 القانون  5.5
 ، علم العقوبات؛اإلجرامالقانون، علم  •

 

  علوم سياسية 6.5
 العلوم السياسية؛ اإلدارة العامة؛ نظرية التنظيم؛ •

 

  الجغرافيا االجتماعية واالقتصادية 7.5
)الجوانب االجتماعية(؛ الجغرافيا الثقافية واالقتصادية؛ الدراسات الحضرية )التخطيط والتنمية(؛ تخطيط النقل والجوانب االجتماعية العلوم البيئية  •

 (؛0.2 للنقل )هندسة النقل في

 

  عالم واالتصاالتاإل 8.5
 واالتصاالت االجتماعية والثقافية؛الصحافة؛ علم المعلومات )الجوانب االجتماعية(؛ علم المكتبات؛ وسائل اإلعالم  •

 

  علوم اجتماعية أخرى 9.5
 علوم اجتماعية، متعددة التخصصات؛ •

 علوم اجتماعية أخرى •

 
 نسانية. العلوم اإل6
 

  تاريخ وآثار 1.6
 (؛ علم اآلثار؛تدرج تحت العناوين ذات الصلة، تاريخ العلوم المحددة 4.2 التاريخ )تاريخ العلم والتكنولوجيا في •

 

  اللغات واآلداب 2.6
 دراسات اللغة العامة؛ لغات معينة؛ دراسات األدب العام؛ النظرية األدبية؛ آداب معينة؛ اللسانيات؛ •

 

  الفلسفة واألخالقيات والديانة 3.6
 الفلسفة والتاريخ وفلسفة العلم والتكنولوجيا؛ •

 الالهوت؛ الدراسات الدينية؛ علماألخالقيات )باستثناء األخالقيات المتعلقة بحقول فرعية معينة(؛  •

 

 الفنون )تاريخ الفنون والفنون المسرحية والموسيقى(  4.6
 )علم الموسيقى، علوم المسرح، الدراما(؛ دراسات الفولكلور؛  األدائية الفنون، تاريخ الفنون؛ التصميم المعماري؛ دراسات الفنون •

 دراسات حول األفالم، اإلذاعة والتلفزيون؛ •

 

 علوم انسانية أخرى 5.6
 
 
 
 
 
 

 (2007)الميدان االقتصادي  فيالمصدر: منظمة التعاون  والتنمية 
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  الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية: التصنيف اءالملحق ت
 

 من التصنيف الصناعي الدولي الموحد. 3 التنقيح يليه 0.4 التنقيحهناك نسختان من التصنيف الصناعي الدولي الموحد في هذا الملحق: 
 

 :1.3التنقيح  ،التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية
 والحراجة والصيد الزراعة  -ألف  

 وأنشطة الخدمات ذات الصلةالزراعة والصيد  - 00             
 الحراجة وقطع األخشاب وأنشطة الخدمات ذات الصلة - 02             

 صيد األسماك -باء 
 وأنشطة الخدمات المتصلة بصيد األسماك صيد األسماك والمزارع السمكية - 00             

 لتعدين واستغالل المحاجر ا -جيم 
 ستخراج الخثاغنيت، يتعدين الفحم والل - 00             
 دمات المسحخوالغاز باستثناء  أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفطالطبيعي؛ والغاز  الخام النفط خراجتاس - 00             
 اليورانيوم والثوريوم ركازاتتعدين  - 02             

 الفلزات ركازاتتعدين  - 04             
 أنشطة أخرى للتعدين واستغالل المحاجر - 03             

 الصناعة التحويلية - دال
 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات - 00             
 صنع منتجات التبغ  - 02             
 صنع المنسوجات - 07             
 المالبس، تهيئة وصبغ الفراءصنع  - 01             
 روج واألعنة واألحذيةسمتعة وحقائب اليد والصنع حقائب األ د؛دبغ وتهيئة الجلو - 00             
 صنع األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر؛ األثاث باستثناءصنع الخشب والمنتجات الخشبية والفلين  - 20             
 ق ومنتجات الورقصنع الور - 20             
 وسائط اإلعالم المسجلة واستنساخالطباعة والنشر  - 22             
 صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي - 24             
 يةئايوالمنتجات الكيم الكيميائية صنع المواد - 23             
 واللدائنصنع منتجات المطاط  - 20             
 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى - 22             
 صنع الفلزات القاعدية - 27             
 والمعدات اآلالت باستثناء ،صنع منتجات المعادن المشكلة - 21             
 آخر موضعصنع اآلالت والمعدات غير المصنفة في  - 20             
 اإللكترونيآالت المكاتب والمحاسبة وآالت الحساب  صنع - 40             
 صنع اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر - 40             
 واالتصاالتصنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون  - 42             
 ابأنواعهوالساعات  ت البصريةالدقة واألدوا عاليةوأدوات القياس  صنع األجهزة الطبية - 44             
 نصف المقطورة المركباتصنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة و - 43             
 صنع معدات النقل األخرى - 40             
 صنع منتجات غير مصنفة في موضع آخر األثاث،صنع  - 42             
 التدويرعادة إ - 47             

 مدادات الكهرباء والغاز والمياهإ -هاء 
 والمياه الساخنة و البخار مدادات الكهرباء والغازإ - 30             
 جمع وتنقية وتوزيع المياه - 30             

 اإلنشاءات –واو 
 اإلنشاءات - 30             

 المنزليةوالسلع الشخصية و الناريةإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات ؛ تجارة الجملة والتجزئة - زاي
 السيارات بالتجزئة المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بيع وقود وإصالحوصيانة بيع  - 00             
 باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية العمولةبتجارة التجارة الجملة و - 00             
 المنزليةإصالح السلع الشخصية و رة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية،تجا - 02             

 الفنادق والمطاعم  - حاء
 الفنادق والمطاعم - 00             

  



 - 027 - 

 واالتصاالتالنقل والتخزين  - طاء
 النقل عبر خطوط األنابيب؛ النقل البري - 20             
 النقل المائي - 20             
 النقل الجوي - 22             
 أنشطة وكآالت السفر ؛األنشطة الداعمة والمساعدة - 24             
 السلكية والالسلكية واالتصاالتالبريد  - 23             

 الوساطة المالية - ياء
 للمعاشات التقاعدية االعتماداتوفير باستثناء التأمين وت ‘الوساطة المالية - 20             
 جباريباستثناء الضمان اإل ،للمعاشات التقاعدية االعتماداتالتـأمين وتوفير  -22             
 األنشطة المساعدة للوساطة المالية - 27             

 األنشطة العقارية - كاف
 األنشطة العقارية - 70             
 المنزليةوتأجير السلع الشخصية و تشغيل عامل بدونتأجير اآلالت والمعدات  - 70             
 ب واألنشطة ذات الصلةوالحاس - 72             
 البحث والتطوير - 74             
 األنشطة التجارية األخرى - 73             

 اإلجباري االجتماعياإلدارة العامة والدفاع، الضمان  - الم
 اإلجباري االجتماعياإلدارة العامة والدفاع، الضمان  - 70             

 التعليم -م مي
 التعليم – 10             

 االجتماعيالصحة والعمل  - نون
 االجتماعيالصحة والعمل  - 10             

 والشخصية األخرى واالجتماعيةأنشطة الخدمة المجتمعية  -سين 
 الصحة العامة واألنشطة المشابهة ،المجاري والنفايات لتخلص من مياها - 00             
 ذات العضوية غير المصنفة في موضع آخر المنظماتنشطة أ - 00             
 األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية - 02             
 األخرى اتأنشطة الخدم - 04             

 عمال المنزليةرادا ألداء األفأ تستخدمالخاصة التي  المعيشية األسرأنشطة  – عين
 أنشطة األسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أفرادا ألداء األعمال المنزلية - 00             
 األنشطة غير المميزة إلنتاج السلع التي تقو م بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص - 02             
 التي تقو م بها األسر المعيشية الخاصة الستخدامها الخاص الخدماتغير المميزة إلنتاج األنشطة  - 07             

 الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليميةالمنظمات والهيئات  - فاء
 المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية – 00              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  issf://rMescse.rM.ouK/rMed/au/ulKhesuu/ulKdMsucMeplu.cef/p=000: المصدر
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: 4التنقيح  ،التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية  
الزراعة والحراجة وصيد األسماك -ألف   

أنشطة زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة - 00              
الحراجة وقطع األخشاب - 02              
صيد األسماك وتربية المائيات - 04              

التعدين واستغالل المحاجر -باء   
تعدين الفحم والليغنيت - 00              
النفط الخام والغاز الطبيعي استخراج - 02              
تعدين ركازات الفلزات - 07              
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر - 01              
أنشطة خدمات دعم التعدين - 00              

الصناعة التحويلية -جيم   
  ُصنع المنتجات الغذائية - 00            
المشروباتُصنع  - 00              

ُصنع منتجات التبغ - 02              
ُصنع المنسوجات - 04              
ُصنع الملبوسات - 03              
ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة - 00              
ومواد الضفرُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش  - 02              
ُصنع الورق ومنتجات الورق - 07              
  الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة - 01            
ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة - 00              
ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية - 20              
المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنيةُصنع  - 20              
ُصنع منتجات المطاط واللدائن - 22              
ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى - 24              
ُصنع الفلّزات القاعدية - 23              

لة، باستثناء اآلالت و - 20               المعداتُصنع منتجات المعادن المشكَّ
ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية - 22              
ُصنع المعدات الكهربائية - 27              
  ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر -  21            
ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة - 20              
ُصنع معدات النقل األخرى - 40              

ُصنع األثاث - 40              
الصناعات التحويلية األخرى - 42              

إصالح وتركيب اآلالت والمعدات - 44              
  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء -دال 
والبخار وتكييف الهواءتوصيل الكهرباء والغاز  - 40              

  إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها-هاء 
تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها - 42              

الصرف الصحي - 47              
أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، واسترجاع المواد - 41              
المعالجة وخدمات إدارة النفايات األخرىأنشطة  - 40              
  التشييد-واو 
تشييد المباني - 30              
الهندسة المدنية - 32              
أنشطة التشييد المتخصصة - 34              
  تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية-زاي 
الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفرُصنع  - 30              
تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية - 32              
تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية -  37              
  زينالنقل والتخ -حاء 
النقل البري والنقل عبر األنابيب - 30              

النقل المائي - 00              
النقل الجوي - 00              
التخزين وأنشطة الدعم للنقل - 02              
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أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين - 04              
  أنشطة خدمات اإلقامة والطعام -طاء 
اإلقامة - 00              
أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات - 02              
  المعلومات واالتصاالت-ياء 
أنشطة النشر - 01              
أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر الموسيقى - 00              
  أنشطة البرمجة واإلذاعة -  20            
االتصاالت  - 20              

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة - 22              
أنشطة خدمات المعلومات - 24              
  األنشطة المالية وأنشطة التأمين -كاف 
وصناديق المعاشاتأنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل التأمين  - 23              
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي - 20              
األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين - 22              
األنشطة العقارية -الم   
األنشطة العقارية - 21              
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية -ميم   
األنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة - 20              
أنشطة المكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة - 70              
  األنشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل - 70            
البحث والتطوير في المجال العلمي  - 72              
أبحاث اإلعالن والسوق - 74              
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى - 73              
األنشطة البيطرية - 70              

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم -نون   
األنشطة اإليجارية - 77              

أنشطة االستخدام - 71              
وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بها - 70              
أنشطة األمن والتحقيقات - 10              

  أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع - 10            
نشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال األنشطة اإلدارية للمكاتب، وأ - 12              
  اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي -سين 
اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي - 13              
  التعليم -عين 

التعليم - 10              
  والعمل االجتماعياألنشطة في مجال صحة اإلنسان  -فاء 

األنشطة في مجال صحة اإلنسان - 12              
أنشطة الرعاية مع اإلقامة - 17              
أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة - 11              
  الفنون والترفيه والتسلية -صاد 

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه - 00              
أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى - 00              
أنشطة ألعاب القمار والمراهنة - 02              
األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه - 04              
  أنشطة الخدمات األخرى -قاف 
أنشطة المنظمات ذات العضوية  - 03              
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية - 00              
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى - 02              
  مميَّزة الستعمالها الخاص أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير -راء 

لمعيشية التي تستخدم أفراداً للعمل المنزليأنشطة األَُسر ا - 07              
األنشطة غير الممّيزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بها األَُسر المعيشية الستعمالها الخاص - 01              
أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية -شين   
والهيئات غير الخاضعة للتشريعات الوطنيةأنشطة المنظمات  - 00              
      

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdntransfer.asp?f=190 : المصدر   
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يلعب البحث والتطوير التجريبي دورا حيويا في التنمية االقتصادية للبلدان. ويمّثل عنصرا 
هاما في استيعاب التكنولوجيا وتكييفها. من أجل تقييم االحتياجات والتقدم المحرز على 

الصعيدين الوطني والدولي، نحتاج إلى بيانات موثوقة عن البحث والتطوير التجريبي في 
سياقات مختلفة. فعندما يمتلك صانعو القرارات معلومات صحيحة عن الموارد المالية 

والبشرية، يكونوا قادرين على تخطيط ورصد أنشطة البحث والتطوير التجريبي الوطنية 
بشكل أفضل.

يوّفر هذا الدليل، وهو اإلصدار األحدث في سلسلة من الوثائق التقنية، معلومات موّجهة 
للبلدان التي ال تزال في المراحل األولى من تطوير استقصاء يهدف لجمع بيانات البحث 
والتطوير التجريبي. رغم استعمال دليل فراسكاتي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادي كدليل إجرائي في هذا المجال لمّدة طويلة، يتناول معهد اليونسكو لإلحصاء 

تحديات تطوير وإجراء استقصاءات البحث والتطوير التجريبي في البلدان النامية.

ويحّدد هذا الدليل المصطلحات المشتركة ألنشطة البحث والتطوير التجريبي ويستعرض 
المؤشرات ذات الصلة وما تقوم بقياسه. إلى جانب معالجة المشاكل المشتركة التي تعترض 

عملية جمع البيانات، تقّدم هذه الوثيقة نموذجا إلدارة المشاريع، باإلضافة إلى استبيانات 
نموذجية يمكن للدول استخدامها لبدء أنشطة جمع البيانات. 
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معهد اليونسكو لإلحصاء )UIS( هو المكتب اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم 
والثقافة )اليونسكو(، وهو بمثابة مستودع لألمم المتحدة لإلحصاءات الدولية المقارنة في 

مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة واالتصال.

 دليل إلجراء استقصاء البحث والتطوير التجريبي
 للبلدان التي بدأت قياس البحث والتطوير التجريبي
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