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. ال تعكس اآلراء الكارد كالحجج OECDُنِشر ىذا العمؿ تحت مسؤكلية األمانة العامة لمنظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم 
 يا.لدكؿ األعضاء فيلممنظمة أك لحككمات ا سكاء المستخدمة فيو بالضركرة كجيات النظر الرسمية

 باسـ أم إقميـ أك مدينة أك منطقة.ال بترسيـ الحدكد الدكلية ك ال أم إقميـ أك سيادتو، ك  ، بكضعفيياكأم خريطة مدرجة  الكثيقة ىذه ُتخؿال 

 يرجى اإلشارة إلى ىذا المنشكر كما يمي:
، كالتطكير التجريبي البحث: إرشادات خاصة بجمع بيانات 2015 فراسكاتي(، دليؿ 2015منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم )

 كاالبتكارية، منشكرات منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم، باريس. كالتقانيةالعممية  قياس األنشطة
 http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-enُمعّرؼ الكثيقة الرقمي 

 

  ISBN 978-92-643880-0:المطبكع صداراإل

  pdf:ISBN 978-926423901-2بصيغة  صداراإل

 

 كاالبتكارية كالتقانيةالسمسمة: قياس األنشطة العممية 

  ISBN 2413-2756المطبكع: صداراإل

  ISBN 2413-2764:اإللكتركني صداراإل

 

 ( في منظمة التعاكف كالتنميةCSSP( كلجنة اإلحصاءات كالسياسة اإلحصائية )CSTPتمت المصادقة عمى ىذا الدليؿ مف لجنة السياسة العممية كالتقانية )
 .في الميداف االقتصادم

 

. "تأثيرات المناخ عمى األنظمة البيئية ككيمياء المحيط اليادئ في القطب الشمالي" ICESCAPEبعثة  خالؿ 2011التُقطت الصكرة في تمكز : حقوق الصور
   /Kathryn Hansen - Flickr https://creativecommons.org/licenses/by/2.0 بكساطة ناسا/ الصكرة

 الحصكؿ عمى تصكيبات بخصكص منشكرات منظمة التعاكف كالتنمية في المجاؿ االقتصادم إلكتركنيان عمى المكقع:يمكف 

www.oecd.org/publishing/corrigenda 

  2015منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم 

خذ مقتطفات مف ت االستخداـ الشخصي، كما كيمكنؾ أكيات خاصة بمنشكرات منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم كتنزيميا كطباعتيا لغايانسخ محت يمكنؾ
تـ ، عمى أف تالخاصة بؾ التدريسإلنترنت كمكاد كمكاقع ا كالمدكنات يا مف الكسائط المتعددة كتضمينيا في الممفات كالعركضمنشكرات المنظمة كقكاعد بياناتيا كمنتجات

كؿ طمبات االستخداـ العاـ أك التجارم  تقديـمصدر كصاحب حقكؽ النشر. يجب ىي المنظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم أّف إلى  بالشكؿ المناسباإلشارة 
بالنسبة لطمبات السماح بنسخ أجزاء مف ىذه المكاد لغايات االستخداـ العاـ أك التجارم  فيجب (. rights@oecd.org) عمى عنكاف البريد اإللكتركنيكحقكؽ الترجمة 

عمى عنكاف البريد اإللكتركني بالمغة الفرنسية أك   (info@copyright.comعمى عنكاف البريد اإللكتركني )تكجيييا مباشرةن إلى مركز التصريح بحقكؽ النشر 
(contact@cfcopies.com.) 
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تقدم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( شكرها الجزيل 

ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي )OECD(، ممثلة بأمينها 

ملكية  منحها رشف  عىل   ،)Angel Gurria( قوريا  انجل  السيد  العام 

خاصة  إرشادات   :2015 فراسكايت  »دليل  بــ  املوسوم  الدليل  حقوق 

بجمع بيانات البحوث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنها واستخدامها«، 

وتثّمن عاليا ما بذله من جهد مقّدر يف تأليفها لهذا الدليل العلمي القيم، 

األلكسو لإلرشاف عىل ترجمته وإصداره، وطباعته ورقيا  وهو ما حفز 

وتهيئته رقميا إلتاحته مجانا للباحثني العرب املتخصصني يف هذا املجال.

والشكر موصول إىل أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف جمهورية 

مرص العربية، ممثلة باملرصد املرصي للعلوم والتكنولوجيا عىل التنسيق 

والتعاون يف إنجاز هذا العمل.

كام ونشكر املركز العريب للرتجمة والنرش والتأليف بدمشق عىل الجهود 

املتميزة التي بذلها يف ترجمته لهذا الدليل، آملني أن يشكل هذا الدليل 

مصدرا إضافيا للباحثني واملهتمني يف مجال مؤرشات العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار، وفقنا الله ملا فيه خدمة ألمتنا العربية والبرشية جمعاء.

والله ويّل التوفيق
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 التمييد
عبر التاريخ، حكّلت  .قاعدة أدلة متينةتكفر فيـ كيؼ يساىـ خمؽ المعرفة كنشرىا في تحقيؽ النمك االقتصادم كالرفاه تطّمب ي

البيئة الطبيعية التي نشّكؿ جزءان منيا. خمؽ ىذا  ككذلؾ( حياة األفراد كالمجتمعات بطرائؽ متعددة، R&Dنتائج البحث كالتطكير )
اإلدراؾ طمبان مستدامان بيف محممي السياسات كصانعي القرارات لتكثيؽ مستكيات كطبيعة المكارد البشرية كالمالية التي خصصتيا 

نحك تحقيؽ تكجيو تمؾ المكارد ، كذلؾ كخطكةو أكلى نحك تعمـّ كيفية لمثؿ ىذا المسعىمختمؼ الدكؿ كاألقاليـ كالشركات كالمؤسسات 
مف خالؿ إحصاءات قابمة لممقارنة عمى  لألدلةه الحاجة دعـ ىذيتمثؿ اليدؼ الرئيس مف ىذا الدليؿ في األىداؼ المرغكبة. 

رساء ك  المستكل الدكلي  لغةو مشتركة.ا 

مختصيف في مجاؿ إحصاءات البحث التقت منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم مع خبراء كطنييف  1963في حزيراف 
ليا. تمثمت نتيجة المقاء في اإلصدار افي مدينة فراسكاتي في إيط  the Villa Falcioneri( في R&Dكالتطكير التجريبي )

ىذا يمثؿ الرسمي األكؿ مف المعيار المقترح لمسكحات البحث كالتطكير، كالذم أصبح يُعرؼ عمى نحكو أفضؿ بدليؿ فراسكاتي. 
. ر المنشك  د أكثر مف خمسة بعاإلصدار السابع مف الدليؿ الذم ُكتب في سياؽو اقتصادم كجيكسياسي مختمؼ عمّا ىك اليـك

مختمفة كتحديد ال دكؿال( التي تبذليا R&Dأىميتو المستمرة باىتماـو أقكل بمقارنة جيكد البحث كالتطكير التجريبي ) رعقكد، تُبر 
( بشكؿو متزايد عمى أنو مدخؿه لالبتكار في سياؽ R&Dنظر إلى البحث كالتطكير التجريبي )يُ  السمات الرئيسة التي ترتكز عمييا.

الجيكد اإلجمالية المبذكلة في االقتصاد العالمي القائـ عمى المعرفة، كلكنو يتابع أداء دكرو حاسـ في السياسات الحككمية كىك 
مرجعية كمية مركز الصدارة في ىذا الدليؿ، يدرؾ ىذا  في حيف يشغؿ الطمب عمى مقارنةو  محؿ تركيزىا بسبب سماتو الفريدة.

مع تحسيف فيـ الديناميات كالركابط عمى المستكل ( R&Dاإلصدار أىمية إغناء الصكرة الكمية ألداء البحث كالتطكير التجريبي )
( الجزئية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ غير تمؾ المتعمقة بإنتاج R&Dالجزئي. يؤكد ذلؾ عمى أىمية بيانات البحث كالتطكير التجريبي )

 مثؿ تحميؿ آثاره عبر جياتو فاعمة متعددة. ،مؤشرات إجمالية

بالرغـ أّف الدليؿ يمثؿ أساسان كثيقةن فنية، فإنو يعد حجر الزاكية بالنسبة لجيكد منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم 
أكثر مف  .منا لمدكر الذم يقـك بو العمـ كالتقانة كاالبتكار عند تحميؿ أنظمة البحث كاالبتكار الكطنيةالرامية إلى رفع مستكل في

مقبكلة دكليان، يساىـ الدليؿ التصنيفات لألنشطة المكّكنة لو ال(  ك R&Dتعريفات لمبحث كالتطكير التجريبي )الذلؾ، مف خالؿ تكفير 
تقديـ  خارج نطاؽ ىذا الدليؿ يقع، مع ذلؾحكؿ الممارسات الجيدة لسياسات العمـك كالتقانة.  الدكليةفي النقاشات الحككمية 

 حكؿ مالئمة أىداؼ السياسات استنادان إلى المؤشرات كالبيانات التي تصفيا ىذه الكثيقة. المشكرة

 .لدليؿ األصميكقت الحالي عمى االتي ُأجريت حتى ال جكىريةن األكثر المراجعات  إحدلمف المحتمؿ أّف ىذا اإلصدار يعكس 
عممية حكؿ كيفية التعامؿ مع بيئة البحث  يغكص ىذا اإلصدار في عمؽ التفاصيؿ مف أجؿ تأميف مبادئ أساسية كاقتراحاتو 

 مستجداتوات اليـك كالخصائص التعريفية لمختمؼ الجيات الفاعمة. مف بيف ددة التعقيد التي تكاجييا االقتصاكاالبتكار المتزاي
( كالتنكّع المتزايد لمترتيبات التي R&Dعكلمة البحث كالتطكير التجريبي )بالعممية الدؤكبة ل اىتمامان خاصان  يكلي ىذا الدليؿ، العديدة

 ( كتنفيذه ضمف الحدكد القطاعية كعبرىا.R&Dمف خالليا تمكيؿ البحث كالتطكير التجريبي ) يتـّ 
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( في الدكؿ األعضاء في منظمة التعاكف R&Dبيانات البحث كالتطكير التجريبي )ليس دليؿ فراسكاتي فقط معياران لعممية جمع 
كاليكنسكك منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم لممبادرات التي قامت بيا  نتيجةن  .كالتنمية في الميداف االقتصادم

( عبر العالـ. R&Dران لقياس البحث كالتطكير التجريبي )كاالتحاد األكركبي كالعديد مف المنظمات اإلقميمية، فقد أصبح الدليؿ معيا
 2008د معياران معترفان بو في مجاالتو إحصائية أخرل مثؿ إحصاءات التعميـ كالتجارة. يجدر بالذكر، أنو في مراجعة عاـ كما يعّ 

اإلنفاؽ  معاممةاءن عميو كألكؿ مرة لنظاـ الحسابات القكمية تـّ تبني تعريفات كبيانات دليؿ فراسكاتي لتككف األساس الذم يتـ بن
 ستثمار.  االأم  أحد أنشطة تككيف رأس الماؿ( عمى أنو R&Dعمى البحث كالتطكير التجريبي )

في دكؿ منظمة التعاكف  (R&Dيرتكز دليؿ فراسكاتي بقكة عمى الخبرة المكتسبة مف جمع إحصاءات البحث كالتطكير التجريبي )
لمجمكعة عمؿ الخبراء لمعمؿ الجماعي  نتيجةن  يمثؿ االقتصادم ككذلؾ الدكؿ غير األعضاء فييا. كىككالتنمية في الميداف 

ماتزاؿ ىذه  .OECD( في منظمة التعاكف كالتنمية في المجاؿ االقتصادم NESTIيف حكؿ مؤشرات العمـك كالتقانة )يالكطن
سنة حتى اآلف كمجمكعةو فعالة مف الممارسيف لتطبيؽ مقاربات قياس العمـك  50، لمدة منظمةالالمجمكعة تعمؿ، بدعـو مف أمانة 

كالتقانة كاالبتكار. لقد أثمر ىذا الجيد سمسمةن مف األدلة المنيجية تُعرؼ باسـ "عائمة فراسكاتي" كالتي تضـ باإلضافة ليذا الدليؿ 
المخصصة لمعمـك كالتقانة، كبراءات االختراع، كميزاف مدفكعات التقانة،  كثائؽ حكؿ قياس االبتكار )دليؿ أكسمك(، كالمكارد البشرية

 .األساس الالـز لإلحصاءات كالمؤشرات الرئيسة المستخدمة حاليان لمعمـك كالتقانةقياميا بتكفير لكف األكثر أىميةن ىك 

لتعاكف كالتنمية تركني عمى مكقع منظمة امنشكر إلكيعكس دليؿ فراسكاتي االستخداـ المقصكد بو كأداة عمؿ، كىك متكفر أيضان ك
. يكفر المكقع اإللكتركني مكاد إضافية كركابط إلى معمكمات حكؿ  OECD http://oe.cd/frascati في الميداف االقتصادم

( كقكاعد بيانات كمؤشرات أساسية. سيتـ تحديث المكقع بشكؿو R&Dكيفية قياـ الدكؿ بجمع بيانات البحث كالتطكير التجريبي )
جدكؿ أعماؿ مجمكعة الخبراء الكطنييف مف متكرر مف أجؿ ضـ المكارد الجديدة كاألدلة الجديدة حكؿ مكاضيع محددة تشكؿ جزءان 

جيدان جماعيان أيضان سيؤدم إلى اؿ (. يمثؿ كضع ىذا الدليؿ المنّقح في االستخداـ الفعّ NESTI) حكؿ مؤشرات العمـك كالتقانة
التي ستساعد في تمبية احتياجات السياسات ( R&Dتمكيف جيؿ جديد مف بيانات كمؤشرات كتحميالت البحث كالتطكير التجريبي )

 أكثر استنارةن حكؿ العمـك كالتقانة كاالبتكار. ةفي إطالؽ نقاشاتو عامكتساىـ 

  2015تشريف األكؿ 

   

 



8

 تقديرالشكر ك ال
الكطنييف حكؿ خبراء الفي مجمكعة عمؿ ة الكفكد الكطنية المشاركجميع بذلتو  الذم جماعيال جيدال نتيجة يمثؿ ىذا المنشكر

، كقسـ التحميؿ االقتصادم كاإلحصاء في الميداف االقتصادمظمة التعاكف كالتنمية ( في منNESTIمؤشرات العمـك كالتقانة )
(EAS ) في مديرية العمـك كالتقانة( كاالبتكارSTI  .في المنظمة ) 

، الكاليات NSF)مؤسسة العمـك الكطنية  John Jankowskiتحقؽ اإلصدار السابع الحالي بفضؿ جيكد التحرير التي قادىا 
، عمى (OECDالػ  أمانةكمستشار لدل  NESTI ،UNU-MERIT, TUT-IERI)الرئيس السابؽ لػ  Fred Gaultالمتحدة( ك 

منظمة العمؿ الذم اضطمعت بو الكفكد الكطنية في مجمكعة عمؿ الخبراء الكطنييف حكؿ مؤشرات العمـك كالتقانة كخبراء  سأسا
خاص ألعضاء مكتب الخبراء  تقديـ شكرو  يجبمراجعة.  اتالمنظميف كمجمكع OECD التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم
)الكزارة االتحادية لمتعميـ، ألمانيا( ك  ssleräEveline von Gكبالذات لػ  (NESTIالكطنييف حكؿ مؤشرات العمـك كالتقانة )

Tomohiro Ijichi (NESTI ك )الياباف ،John Jankowski )ك )الكاليات المتحدة Svein Olav Nås  ،مجمس البحكث(
 ISTATالمعيد الكطني لإلحصاء ) Giulio Peraniك ( مكتب اإلحصاء االتحادم، سكيسرا) Elisabeth Pastorك النركيج( 

، بمجيكا( Ward Ziarkoك ( Eurostatإيطاليا، ك  ، الذيف استثمركا قدران كبيران مف الكقت كالجيد )مكتب السياسة االتحادية لمعمـك
ضافة باإل (NESTIعممية المراجعة بالنيابة عف كامؿ مجمكعة الخبراء الكطنييف حكؿ مؤشرات العمـك كالتقانة ) تكجيومف أجؿ 

 إلى مساىمتيـ في المكاد األصمية في ىذه العممية.

)مدرسة  Leonid Gokhbergك  Konstantin Fursovالنركيجي( ك  اإلحصاء مكتب) Frank Foynيستحؽ الشكر أيضان 
 Andreas)مكتب اإلحصاءات الكطنية، المممكة المتحدة( ك  Daniel Kerاالقتصاد العميا، مكسكك، االتحاد الركسي( ك 

Kladroba (Stifterverband, Germany ك )Francisco Moris ( ىيئة)ك  اإلحصاء الكنديةGéraldine Seroussi 
 )المعيد النركيجي لدراسات االبتكار كالبحكث كالتعميـ، النركيج( Susanne Sundnesك )كزارة التعميـ العالي كالبحكث، فرنسا( 

ـّ تشكيميا لممساىمة في محتكيات ىذا اإلصدار. ساعد   Robertoلقياميـ بدكرو قيادم ضمف مختمؼ مجمكعات المراجعة التي ت
de Pinho  المخصص لمراجعة الدليؿ.لمعمؿ المشترؾ اإللكتركني الحّيز )كزارة العمـك كالتقانة كاالبتكار، البرازيؿ( في تأسيس 

رئيسان لمجمكعة عمؿ الخبراء الكطنييف حكؿ مؤشرات العمـك كالتقانة حيث تكلى تكجيو  Svein Olav Nåsخالؿ ىذه الفترة كاف 
 يقـك بإدارتيا بصفتو الرئيس السابؽ لممجمكعة.  Ward Ziarkoاألعماؿ التحضيرية التي كاف 

عمى تسييالت مف كحدة  NESTIحصمت أعماؿ المراجعة التي نفذتيا مجمكعة الخبراء الكطنييف حكؿ مؤشرات العمـك كالتقانة 
كبدعـو مف  Fernando Galindo-Rueda( الذم يديره EASمؤشرات العمـك كالتقانة في قسـ التحميؿ االقتصادم كاإلحصاء )

Laudeline Auriol  كVladimir López-Bassols .قامت Alessandra Golecchia  باإلشراؼ عمى العمؿ بصفتيا مديرة
ـّ تمقي  Dirk Pilatك  Andrew Wyckoff. كما قدـ (EASصاء )قسـ التحميؿ االقتصادم كاإلح التكجييات كالتعميقات. كما ت

 Dominiqueك  Fabienne Fortanierك  Koen de Backerك  Silvia Appeltك  Nadim Ahmadتعميقات قّيمة مف 
Guellec  كGuillaume Kpodar  كFabien Verger  كBettina Wistrom. اـ ىذا العمؿ لكال لـ يكف ممكنان إتم

دعـ تقانة  مكظفكالمدخالت  التي قدميا عدة شركاء آخريف في منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم بما فييـ 
في قسـ التحميؿ  Gatherine Bignonك  Marion Barberis، باإلضافة إلى مساعدة المعمكمات كالنشر كاالتصاالت

    .(EASاالقتصادم كاإلحصاء )

 ، ككذلؾ إلى عممية التشاكر مع أصحاب المصمحة عبر اإلنترنتالمقدمة  الفردية كالمؤسسية لممدخالت الكبير ُنعرب عف امتناننا
كلجنة اإلحصاءات  ( في منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادمCSTPرؤساء ككفكد لجنة سياسة العمـك كالتقانة )ل

التي استمرت حتى المكافقة عمى رفع ( باإلضافة إلى فرقيـ الكطنية عمى التغذية الراجعة المقدمة CSSPحصائية )كالسياسة اإل
النيائية مف ىذا اإلصدار لمؤسسة العمـك  يعكد الفضؿ في الحصكؿ عمى النتائجعمى كجو الخصكص،  .عف الممفات السرية

لمتحدة الذيف قدما مساىمةن خبيرة كنكعية لألعماؿ التحضيرية ة في الكاليات اسالمركز الكطني إلحصاءات العمـك كاليند\الكطنية
كرشة مراجعة  مشككرةن استضافت المديرية العامة إلحصاءات التعميـ كالعمـك البرتغالية كالتحريرية التي تطمبتيا ىذه المراجعة. 

ث االستكشافية حكؿ عددو مف المفكضية األكركبية التمكيؿ لمبحك  كقدمت .2014رئيسة ُعقدت في لشبكنة في كانكف األكؿ 
مساىمةن  Eurostatالمراجعة. كذلؾ، قدمت المديرية العامة لإلحصاء التابعة لممفكضية األكركبية عممية أغنت  التي المكاضيع

ردة في ااإلرشادات الك  بتعميـخبيرة نكعية ألعمؿ المراجعة كزّكد معيد إحصاءات اليكنسكك مكاد كتغذية راجعة مفيدة ذات صمة 
       عند مستكيات مختمفة مف التنمية.  ىذا الدليؿ مف أجؿ تسييؿ استخداميا مف دكؿو 
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بات التناظر التقريبي بيف القطاعات المؤسساتية في دليؿ فراسكاتي كفي نظاـ الحسا -1 -3الجدكؿ 

 القكمية  
 مثاؿ ُمبّسط لييكؿ إطار محتمؿ لكسـ الكحدات اإلحصائية كفؽ أبعادو متنكعة -2 -3الجدكؿ 
 ممخص فئات اإلنفاؽ عمى البحث كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدة -1 – 4الجدكؿ 
 تقاطع أداء البحث كالتطكير التجريبي كتمكيمو -2 – 4الجدكؿ 
 التمكيؿ التي يجب جمعيا في مسكحات مؤدم البحث كالتطكيرتحديد مصادر  -3 – 4الجدكؿ 

 األشكاؿ البيانية
 (GERDاإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث كالتطكير التجريبي ) - 4 – 4الجدكؿ 
  (GNERD)اإلنفاؽ الكطني اإلجمالي عمى البحث كالتطكير التجريبي   - 5 – 4الجدكؿ 
ـ كجزءو مف مكظفي البحث كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدة األفراد الذيف يجب تعقبي -1-5الجدكؿ 

 لمكحدة اإلحصائية

تحديد مكظفي البحث كالتطكير التجريبي كاإلبالغ عنيـ كفئات اإلنفاؽ عمى البحث  -2-5الجدكؿ 
 كالتطكير التجريبي

 االتساؽ في جمع بيانات البحث كالتطكير التجريبي - 3-5الجدكؿ 

مجمكع المكظفيف الكطنييف في البحث كالتطكير التجريبي حسب القطاع كحسب الحالة  -أ-4-5الجدكؿ 
 العممية

 مجمكع الباحثيف حسب القطاع كحسب الحالة العممية -ب-4-5الجدكؿ 

مجمكع المكظفيف الكطنييف العامميف في البحث كالتطكير التجريبي حسب القطاع  -ج -4-5الجدكؿ 
 لتجريبيكحسب كظيفة البحث كالتطكير ا

 مجمكع الباحثيف الكطنييف العامميف حسب القطاع كحسب العمر -د-4-5الجدكؿ 

 إجمالي الباحثيف الكطنييف العامميف حسب القطاع كحسب مستكل المؤىؿ الرسمي -ق -4-5الجدكؿ 
في قطاع مشاريع  الكحدة تحديد مصادر التمكيؿ لمبحث كالتطكير التجريبي داخؿ -1-7الجدكؿ 

 األعماؿ

 قائمة عمى النشاط مف أجؿ قطاع مشاريع األعماؿالمقترحة ال التصنيفات -2-7الجدكؿ 
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 مككنات كحدكد قطاع الحككمة في دليؿ فراسكاتي -1-8الجدكؿ 
مصادر التمكيؿ ليتـ جمعيا في مسكحات أداء البحث كالتطكير التجريبي في قطاع  -2-8الجدكؿ 

 الحككمة
مف أجؿ تمكيؿ الحككمة لمبحث كالتطكير التجريبي كالككالة  منظكر تدفقات التمكيؿ -3-8الجدكؿ 

 المؤدية
 مالمح مؤسسات التعميـ العالي -1 -9الجدكؿ 
التصنيؼ الدكلي مف  8تصنيؼ أنشطة المدرسيف كطالب الدكتكراه عند المستكل  -2 -9الجدكؿ 

 لمتعميـالتصنيؼ الدكلي المكحد مف  7كطالب الماجستير عند المستكل  المكحد لمتعميـ
 (NPIsمعاممة األنكاع المختمفة مف المؤسسات غير اليادفة لمربح ) -1-10الجدكؿ 
تصكرات/سيناريكىات التدفقات الفعمية مقابؿ تمؾ التي مف المحتمؿ اإلبالغ عنيا  -1-11الجدكؿ 

 األعماؿ لمبحث كالتطكير التجريبي في مشاريع األعماؿ في مسكحات إنفاؽ مشاريع
 عمى البحث كالتطكير التجريبي كمسكحات تجارة الخدمات

االجتماعية العتمادات مكازنة الحككمة لمبحث كالتطكير -تصنيؼ األىداؼ االقتصادية -1-12الجدكؿ 
 2007استنادان إلى تصنيؼ تحميؿ كمقارنة البرامج كالميزانيات العممية  التجريبي
NABS 

بيانات اعتمادات مكازنة الحككمة لمبحث كالتطكير  نمكذج إرشادم لإلبالغ عف 2 -12الجدكؿ 
 التجريبي

 
 األشكال

 شجرة القرارات لتخصيص الكحدات المؤسساتية عمى القطاعات الرئيسة في ىذا الدليؿ -1-3الشكؿ 
 تمثيؿ نمطي لمقطاعات المؤسساتية المحمية في دليؿ فراسكاتي كحدكدىا -2-3الشكؿ 
 البحث كالتطكير التجريبيمؤدم تدفقات التمكيؿ مف منظكر  -1 – 4الشكؿ 
 حصاءات لقطاع التعميـ العاليإلإطار لتجميع ا -1 -9الشكؿ 
مثاؿ تكضيحي لعالقات الممكية لمعضك في المشركع متعدد الجنسيات كالمصطمحات  -1 -11الشكؿ 

 بمةقاالم
كالتطكير التجريبي لممشاريع متعددة كغير تجميع التكاليؼ الجارية كمكظفي البحث  -2-11الشكؿ 

 متعددة الجنسيات داخؿ بمد التجميع كمصدر التمكيؿ
 
 
 



16

 االختصارات واألسماء البدائية
 AMNE Activity of multinational enterprises نشاط المشاريع متعددة الجنسيات

 BCA Branch campus abroad فرع الجامعة في الخارج
 BE Business enterprise (sector) )قطاع( مشاريع األعماؿ 

إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث كالتطكير 
 التجريبي

BERD Business enterprise expenditure on R&D 

 BOP Balance of payments ميزاف المدفكعات
 CAA Controlled affiliates abroad الشركات التابعة المسيطر عمييا في الخارج

 CERN European Organization for Nuclear المنظمة األكركبية لألبحاث النككية
Research 

 COFOG Classification of Functions of تصنيؼ كظائؼ الحككمة
Government 

تصنيؼ أىداؼ المؤسسات غير اليادفة لمربح التي 
 تخدـ القطاع اأُلسرم 

COPNI Classification of the Purposes of Non-
profit Institutions Serving Households 

لجنة اإلحصاء كالسياسة اإلحصائية في منظمة 
 التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم

CSSP OECD Committee for Statistics and 
Statistical Policy 

لجنة السياسة العممية كالتقانية في منظمة التنمية 
 الميداف االقتصادمكالتعاكف في 

CSTP  OECD Committee for Scientific and 
Technological Policy  

 DNA Deoxyribonucleic acid الحمض الخمكم الصبغي
 EC European Commission المفكضية األكركبية

 Eurostat European Commission’s Directorate المديرية العامة لإلحصاء التابعة لممفكضية األكركبية
General for Statistics 

 EU   European Union اإلتحاد األكركبي
 FATS Foreign affiliates statistics إحصاءات الشركات التابعة األجنبية

 FCA Foreign-controlled affiliate الشركات التابعة المسيطر عمييا أجنبيان 
 FDI Foreign direct investment االستثمار األجنبي المباشر

 FORD Fields of Research and Development مجاالت البحث كالتنمية
 FTE Full-time equivalent مكافئ العمؿ المتفرغ\مكافئ الدكاـ الكامؿ

 GBARD Government budget allocations for R&D اعتمادات ميزانية الحككمة لمبحث كالتطكير التجريبي
 GDP Gross domestic product اإلجماليالناتج المحمي 

اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث كالتطكير 
 التجريبي

GERD Gross domestic expenditure on R&D 

 GFS Government finance statistics اإلحصاءات المالية الحككمية
 GNERD Gross national expenditure on R&Dاإلنفاؽ الكطني اإلجمالي عمى البحث كالتطكير 

 التجريبي
 GOV Government (sector) )قطاع( الحككمة

 GOVERD Government expenditure on R&D إنفاؽ الحككمة عمى البحث كالتطكير التجريبي
اإلعفاء الضريبي الحككمي لإلنفاؽ عمى البحث 

 كالتطكير التجريبي
GTARD Government tax relief for R&D 

 GUF General university funds الحككمي العاـ لمجامعاتالتمكيؿ 
 HC Headcount تعداد العامميف

 HE Higher education (sector) )قطاع( التعميـ العالي
 HEI Higher education institution مؤسسة التعميـ العالي

 HERD Higher education expenditure on R&D إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث كالتطكير التجريبي
 ICSU International Council for Science المجمس العالمي لمعمـك

 ICT Information and communication تقانة المعمكمات كاالتصاالت
technology 

 IEA International Energy Agency ككالة الطاقة الدكلية
 ILO International Labour Organisation منظمة العمؿ الدكلية
 IMF  International Monetary Fund صندكؽ النقد الدكلي

 IPP Intellectual property product منتجات الممكية الفكرية
 ISCED International Standard Classification of التصنيؼ الدكلي المكحد لمتعميـ

Education 
 ISCO International Standard Classification of التصنيؼ الدكلي المكحد لمميف

Occupations 
التصنيؼ الصناعي الدكلي المكحد لجميع األنشطة 

 االقتصادية
ISIC International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities 
 KAU Kind of activity unit كحدة نشاط النكع الكاحد 

 MNE Multinational enterprise جنسياتمشركع متعدد ال
 NABS Nomenclature for the Analysis and تصنيؼ تحميؿ كمقارنة البرامج كالميزانيات العممية

Comparison of Scientific Programmes 
and Budgets 

مجمكعة عمؿ الخبراء الكطنييف حكؿ مؤشرات العمـك 
 التقانة

NESTI Working Party of National Experts on 
Science and Technology Indicators 

 NGO Non-governmental organisation منظمة غير حككمية
 NPI Non-profit institution مؤسسة غير ىادفة لمربح

المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدـ القطاع 
 اأُلسرم

NPISH Non-profit institutions serving 
households 

 O&M Operation and maintenance التشغيؿ كالصيانة
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 التجريبي
 GOV Government (sector) )قطاع( الحككمة

 GOVERD Government expenditure on R&D إنفاؽ الحككمة عمى البحث كالتطكير التجريبي
اإلعفاء الضريبي الحككمي لإلنفاؽ عمى البحث 

 كالتطكير التجريبي
GTARD Government tax relief for R&D 

 GUF General university funds الحككمي العاـ لمجامعاتالتمكيؿ 
 HC Headcount تعداد العامميف

 HE Higher education (sector) )قطاع( التعميـ العالي
 HEI Higher education institution مؤسسة التعميـ العالي

 HERD Higher education expenditure on R&D إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث كالتطكير التجريبي
 ICSU International Council for Science المجمس العالمي لمعمـك

 ICT Information and communication تقانة المعمكمات كاالتصاالت
technology 

 IEA International Energy Agency ككالة الطاقة الدكلية
 ILO International Labour Organisation منظمة العمؿ الدكلية
 IMF  International Monetary Fund صندكؽ النقد الدكلي

 IPP Intellectual property product منتجات الممكية الفكرية
 ISCED International Standard Classification of التصنيؼ الدكلي المكحد لمتعميـ

Education 
 ISCO International Standard Classification of التصنيؼ الدكلي المكحد لمميف

Occupations 
التصنيؼ الصناعي الدكلي المكحد لجميع األنشطة 

 االقتصادية
ISIC International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities 
 KAU Kind of activity unit كحدة نشاط النكع الكاحد 

 MNE Multinational enterprise جنسياتمشركع متعدد ال
 NABS Nomenclature for the Analysis and تصنيؼ تحميؿ كمقارنة البرامج كالميزانيات العممية

Comparison of Scientific Programmes 
and Budgets 

مجمكعة عمؿ الخبراء الكطنييف حكؿ مؤشرات العمـك 
 التقانة

NESTI Working Party of National Experts on 
Science and Technology Indicators 

 NGO Non-governmental organisation منظمة غير حككمية
 NPI Non-profit institution مؤسسة غير ىادفة لمربح

المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدـ القطاع 
 اأُلسرم

NPISH Non-profit institutions serving 
households 

 O&M Operation and maintenance التشغيؿ كالصيانة
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 OECD Organisation for Economic Co-operation منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف االقتصادم
and Development 

 PNP Private non-profit (sector) )القطاع( الخاص غير اليادؼ لمربح
اليادؼ لمربح عمى البحث إنفاؽ القطاع الخاص غير 

 كالتطكير التجريبي
PNPERD Private non-profit expenditure on R&D 

 R&D Research and experimental development البحث كالتطكير التجريبي
البحث كالتطكير كالتطبيؽ حسب تعريؼ ككالة الطاقة 

 الدكلية 
RD&D Research, development and  

demonstration, as defined by the IEA 
 S&T Science and technology العمـك كالتقانة

 SEO Socio-economic objective االجتماعية-األىداؼ االقتصادية
 SME Small and medium-size enterprise المشاريع الصغيرة كالمتكسطة

 SNA System of National Accounts نظاـ الحسابات القكمية
 STA Scientific and technological activities العممية كالتقانيةاألنشطة 

 TRL Technology readiness level مستكل االستعداد التقاني
 UIS UNESCO Institute for Statistics معيد اإلحصاء التابع لميكنسكك

 UN United Nations األمـ المتحدة
 UNECE United Nations Economic Commission لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألكركبا

for Europe 
 UNESCO United Nations Educational, Scientific منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة

and Cultural Organization 
 UNWTO World Tourism Organization منظمة السياحة العالمية
 VAT Value-added tax ضريبة القيمة المضافة
 WTO World Trade Organisation منظمة التجارة العالمية
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 2015دليل فراسكاتي 
 واإلبالغ عنيا بيانات البحث والتطوير التجريبيجمع خاصة بإرشادات 

 2015 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ©
 

 1الفصل 

 سكاتياالتجريبي ودليل فر والتطوير مة في إحصاءات البحث قد  م

استخدام إحصاءات  أصبحعالمي.  وىو اآلن معيارٌ  ،ً معيارًا دوليًا ألكثر من خمسين عاما سكاتيافر  دليل بقي
ىذه وتُستخدم  ،مؤثراً  إلى اإلرشادات الواردة في الدليل، المستند (R&D)التجريبي البحث والتطوير 

وفي العديد من البمدان خارج منظمة التعاون والتنمية في  ،واسع من مجاالت السياسة طيفٍ  فياإلحصاءات 
لحديث عن البحث في امشتركة  لغةٍ الالزم الستخدام يوفر الدليل األساس  .(OECD)الميدان االقتصادي

دولية الدلة األفي  تعريفاتوونتائجو. تماشيًا مع االستخدام الواسع لمدليل، وورود  (R&D)التجريبي والتطوير 
ومكوناتو قريباً اإلبقاء عمى تعريف البحث والتطوير التجريبي  القطرية، فقد تمّ التنظيمية خر  وفي الموائح األ

 اً بحث إيالء المزيد من االىتمام لرسم الحدود بين ما يُعدّ  تمّ  .من التعريفات الواردة في اإلصدارات السابقة
تمبية الطمبات الجديدة عمى إحصاءات البحث والتطوير التجريبي. مثال لو  ،كذلك عدّ وما ال يُ  ًا تجريبياً وتطوير 

رأسمالي في نظام الحسابات  كاستثمارٍ  التجريبيلبحث والتطوير ذلك، قرار التعامل مع اإلنفاق عمى ا
 . تنتشرمن أجل البحث والتطوير التجريبي التمويلبتدفقات  أكبرَ  ب ذلك اىتماماً وتطمّ   (SNA)القومية

لتغطية ذلك.  ت إضافة فصلٍ تمّ قد و  ،واسع المحفزات الضريبية ألداء البحث والتطوير التجريبي عمى نطاقٍ 
جديد لمناقشة العولمة وآثارىا عمى إحصاءات البحث والتطوير التجريبي. لتبقى متداولة،  فصلٌ  ُأضيفكما 

 .بالدليل اً . يمثل ىذا الفصل تعريفبشكٍل مكّثف نترنتعمى اإلاستُخدمت المالحق اإللكترونية 
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 خمفية دليل فراسكاتيأهداف و   -1-1
منظمة التعاون والتنمية في الميدان  الصادر عن فراسكاتي دليلعامًا، كان  50ألكثر من  1-1

حول دوليًا  قابمة لممقارنةالحصاءات اإلجمع من أجل المعيار العالمي المعترف بو   (OECD)االقتصادي
سقة فيما الجيود المن   ضتتمخّ . ياواإلبالغ عن التجريبيوالتطوير الموارد المالية والبشرية المخصصة لمبحث 

 تحديد وتنفيذ التوصيات الواردة الرامية إلى التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وخارجيابين بمدان منظمة 
ة. قام كثيٌر من العموم واألبحاث والسياسات االقتصادي ُصناعيستخدمو لألدلة ل مقيّ  مصدرٍ عن في ىذا الدليل 

 ميادين عبر التي تتمّ لمناقشات ا في مشتركة ستخدم كمغةٍ تُ ىي التعريفات الواردة ىنا و  وتكييف يتبن  ب الحكومات
سة المالية ، وسياسة التنمية االقتصادية، والسياجيامتعددة، بما في ذلك تمك المتعمقة بسياسة العموم والتكنولو 

حصاءات و  المحاسبة الماليةحول رشادات اإل، وكذلك لتطوير والضريبية والتنظيمية ، من التجارةاالستثمار و ا 
 .األخر  بين المجاالت

بشكٍل ، ولكن ستخدم في ىذا الدليل كمرادفي يُ الذالتجريبي )والتطوير االىتمام بقياس البحث ينبع  1-2
كبيرة في النمو االقتصادي واالزدىار. يمكن استخدام  من قدرتو عمى تقديم مساىمةٍ  "(R&Dمصطمح "، لدقيق

تحسين والتحديات العالمية و  المحمية االحتياجات بيةلتم والتطوير التجريبيالناتجة عن البحث المعرفة الجديدة 
 ت والقطاعات االقتصادية والبمدان، المتقدمة والنامية عمى حد  . يتأثر األفراد والمؤسساالرفاىية المجتمعية عامةً 

جمعيا في إطار  المؤشرات التي تمّ تؤثر ، . وبالتاليوالتطوير التجريبيبنتائج البحث متعددة  بطرائق، سواء
 .وتُثرييا الميمة القضايا المناقشات حول مثل ىذه في فراسكاتيدليل 

صدار إحصاءات  الذين محميينالخبراء مول من دليل فراسكاتيت كتابة ، تمّ بداياتومنذ  1-3 يقومون بجمع وا 
 منظمة التي تقوم بيا والتطوير التجريبيالبحث  مسوحاتعمى  الردودالمحمية وتقديم  والتطوير التجريبيالبحث 

وغيرىا من  UNESCO واليونسكو  EUواالتحاد األوروبي OECD التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي
عماًل  يكون ُيقصد منو أن اً ىذا الدليل مستندًا تقني كثيرة، يظلّ  أمثمةٍ  تقديمعمى الرغم من  المنظمات الدولية.

نما ،أبداً  ممزمة وثيقةً  فراسكاتي دليلوفي ذات السياق، لم يكن  .مرجعياً   التي رشاداتإلا من مقترحة مجموعة وا 
مؤتمر الخبراء المحميين من البمدان األعضاء ى أن تبنّ منذ  عمييا بتوافق اآلراء. ت الموافقةتمّ و  ،مطوالً  ُنوقشت

األولى في عام  اإلرشادات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في مدينة فراسكاتي اإليطالية
تنقيح ىذا الدليل في خمس مناسبات سابقة، ليعكس ويعالج تحديات القياس المعروفة واحتياجات  تمّ  ،1963
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المستخدم الجديدة وأفضل الممارسات المطو رة في أنحاء العالم. تعكس عممية المراجعة والحوار مع 
 م المستمر.مى االنخراط في التعمّ المستخدمين قدرة مجتمع الخبراء الذين ينتجون ىذا الدليل ع

، خر األدلة األالمستخدمة في  والتطوير التجريبيالبحث  تعريفات فراسكاتيدليل م ، قدّ تاريخو خالل 1-4
ت العموم والتكنولوجيا إحصاءا تشكل اآلن جزءًا من إطارىي و  ،ظيرتالتي خر  األ دلةأللاًل وكان مكم  
من التطور  في حالةٍ  رشاداتاإلمجموعة من وىي ، أدلة فراسكاتي "مجموعة"، والمعروفة باسم واالبتكار

 المستمر والمتداخل.

 األهداف الرئيسة  لممراجعة

من حيث  ،رئيسة ن تغييراتٍ تضمّ وي ،لدليل فراسكاتينتيجة المراجعة السادسة  اإلصدار الحاليل مثّ ي 1-5
في  -التغييرات الرئيسة والمراجعات والتحسينات  تسميط الضوء عمى تمّ تفاصيل العرض والتغطية والجمع. 

ى في الجزء الثاني من ىذا الفصل التمييدي. ومع ذلك، من الميم التأكيد في البداية عم -فصل  لكل ممخص
، ال ودقةً  اً رغم أنو أكثر وضوح، الوارد في الفصل الثاني من ىذا الدليل والتطوير التجريبيتعريف البحث  أن  

 ,OECD)فراسكاتيدليل المستخدم في اإلصدار السابق من  والتطوير التجريبيمع تعريف البحث  متسقاً يزال 
ممكن لتقميل الحاجة  بذل كل جيدٍ  في الواقع، تمّ يا. نفسة مجموعة األنشط ييغطّ يقصد منو أن و  (2002

. ومع ذلك، التجريبيوالتطوير مبحث لاإلحصائية الرئيسة مؤشرات مالمحتممة لممراجعات في السالسل الزمنية ل
التقارب قد تكون المراجعات ىي النتيجة الضرورية في ممارسة بعض البمدان الفردية، حيث تصبح خطوات 

ل المتوقع أن تسي  و  ىالمتوخّ  ح. كما أنو منلدليل المنق  ا في اً وضوح أكثر الراسخة رشادات الدوليةاإل مع
 والتطوير التجريبيالسياسات إلحصاءات البحث  اعنّ صُ وتفسير  تقديراإليضاحات الواردة في ىذا الدليل 

المحاسبية والضريبية  المكممة المصادرالحصول عمييا من  التي تمّ  والتطوير التجريبيالرسمية وأرقام البحث 
 .ة وغيرىايوالتجار 

لى حد  دخمت عمى ىذا اإلصدارالتي أُ  ليذا الدليل، تظير التغييرات تبخالف أحدث المراجعا 1-6 ما،  ، وا 
المتعمقة باألسئمة قرار توسيع التغطية وزيادة اإلرشادات  رّجحتمن العوامل التي  عددٌ  يوجدواسعة النطاق. 

. شممت العديد من العوامل األكثر والتطوير التجريبيجمع إحصاءات البحث ن ،ماذا، ولماذاو كيف،  المختمفة
 اآلتي: تأثيراً 
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  ّمع  وثيق بشكلٍ ربط ىذا الدليل  منذ بدايتو، تم( نظام الحسابات القوميةSNA .)راتيحد التغيأل مثّ تي 
لبحث ا صريح لتعريفاتي الالتبنّ ب 2008م الحسابات القومية لعام في مراجعة نظاالحاصمة ة الرئيس

والتطوير ت البحث لمتوصية بمعاممة نفقا كأساسٍ  وبياناتو في دليل فراسكاتيالواردة  والتطوير التجريبي
ايير في إطار مع بقوةٍ  فراسكاتيدليل ، أي كاستثمار. وضع ىذا التطوير رأسمالي كتكوينٍ  التجريبي

سييل استخدام من التعديالت لت إلى إجراء عددٍ  اً ، ولكنو دعا أيضالوطنيةالمحاسبة اإلحصائية 
ىذه ، نظرت وبالتاليالخاصة بالبحث والتطوير التجريبي.  فراسكاتي لبيانات الوطنييناإلحصائيين 

لمنتجات الممكية  يةمقاييس رأسمال استنباطفي كتيب  الواردةمن التوصيات  المراجعة في جدو  تنفيذ عددٍ 
عرض  (. تم  OECD, 2009a)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  الصادر عن الفكرية
من و  3واحتياجاتو من البيانات بالتفصيل في الفصل  (SNA) التصنيف بنظام الحسابات القومية اتعالق
 ىذا الدليل. عبرتسميط الضوء عمييا وتوضيحيا  ثم تم  

  ّسواء إلى    االستخدام الواسع ليذا الدليل ألغراض إحصائية وألغراض ذات صمة  بالسياسات عمى حد  أد
من  في كثيرٍ  القياس. تعكس ىذه الطمباتمارسات وم ح المفاىيم والتعريفاتمتكررة لتوضي نداءاتٍ توجيو 
 أن بل، قضايا كيذهإلى  التطّرق عدميفترض ىذا الدليل البرامج المتضاربة والمصالح الخاصة.  األحيان

وصى بيا التي ينبغي تطبيقيا أو يمكن الجمع المفضمة والمُ  وأساليب يقدم إرشادات واضحة حول التعريفات
توسيع نطاق تغطية الدليل لجعل إحصاءات  من الضروريالغاية، كان  يذهل وتحقيقاً  .اً بيقيا عالميتط

 ىذا من ناحية، بالسياسات من القرارات ذات الصمة أوسعجموعة بم ذات صمةٍ  والتطوير التجريبيالبحث 
سمسمة ال استقرارالمحافظة عمى  تتمّ بحيث  ،تغييراتال منمكن يما  لتقديم أقلّ ر  أخ ولكن من ناحيةٍ 

في  والتطوير التجريبيمبحث ل اإلعفاء الضريبيتغطية توسيع . ومن األمثمة عمى ذلك األساسية تاريخيةال
والتطوير البحث  إلنفاق األعمال عمى قضايا القياس التاريخيخارج  جتومعال تمّ ي تذال 13الفصل 
 .التجريبي

  ّفي مراحل مختمفة  التي بمدانال في والتطوير التجريبيلمبحث  الفعميةالوثيقة المرجعية  دليل فراسكاتيل يمث
 والتي تمتمك ،الوطنيةمختمفة من اليياكل االقتصادية وأنظمة البحث  وذات ِصيغٍ من التنمية االقتصادية 

تماشيًا مع توسيع عضوية منظمة التعاون والتنمية في الميدان ة. من البنى التحتية اإلحصائي اً واسع طيفاً 
مزيد من المشاركة مع البمدان غير األعضاء، يحاول الوالتحول الكبير نحو  (OECD)نفسيا  االقتصادي
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ذات بمدان الالخاصة ب والتطوير التجريبيرشادات لتحديد وجمع بيانات البحث اإلىذا الدليل تقديم 
الخاصة التي تستخدميا  المقارباتواعية لفيم  ُبذلت جيودٌ متنوعة جدًا. ال قتصاديةاالبحثية و الخصائص ال

 لممقاصد فراسكاتي وإليجاد صياغة أكثر مالءمةً  رشاداتإواضح مع بشكٍل تناقض توالتي  ،بعض البمدان
 7)محددة  ، يقدم ىذا الدليل فصواًل خاصة بقطاعاتٍ الغاية يذهل اً قتحقيو  رشادات القائمة.اإلالكامنة وراء 

 في السابق. ا كان ممكناً ممّ أكثر  رشادات الشاممةاإلفي  التفصيلق في التعمّ ب، والتي تسمح (10حتى 
 والتطوير ث يرات المستمرة في تنظيم أنشطة البحمتنوعة من التغ يد بأىمية مجموعةٍ متزا اعترافٌ  يوجد

في عولمة سالسل  والتطوير التجريبيتشمل ىذه التغيرات دور البحث . والتحديات التي تفرضيا التجريبي
؛ الفردية أو القطاعات أو البمدان تتجاوز الحدود التقميدية لممنظمات تنظيمية جديدة اعتماد ترتيباتٍ و  ؛القيمة

جديدة  تَول د احتياجاتٍ  جميعيا، و والتطوير التجريبيجديدة لتقديم الدعم المالي لمبحث  ومقارباتٍ 
يعترف ىذا  دعوات لمراجعة ممارسات جمع البيانات وتوسيع نطاقيا.ال إطالق، فضاًل عن ينلممستخدم
رشادات حول كيفية مواجية ىذه التحديات اإلممكن  م إلى أقصى حد  بأىمية ىذه التطورات ويقد  الدليل 

والتطوير حول قياس تدفقات البحث  مستفيضةمواد جديدة  توجداإلحصائية الجديدة. عمى سبيل المثال، 
الداخميين  التجريبيوالتطوير البحث  العاممين فيو  4في الفصل  الوحدة مقابل خارج الوحدة داخل التجريبي

والتطوير ( حول اعتبارات عولمة البحث 11) كمياً جديد  فصلٍ  إدخال . تمّ 5مقابل الخارجيين في الفصل 
 في ىذا الدليل. التجريبي

  ُتكون، أولى من ناحيةٍ فبالغ األىمية.  راً ديات والفرص المنيجية الناشئة أمالتح الحاجة لمعالجة عدّ ت 
من و  .كافةً  االقتصاديةأنواع اإلحصاءات  ه األمور ذات صمة بعممية جمعرشادات العامة لمثل ىذاإل

من منظور النشاط )خدمة  ، سواءً والتطوير التجريبيصائص غير النمطية لمبحث الخ تتطمبأخر ،  ناحيةٍ 
عمى نادر  إحصائي )حدثٌ  من منظورٍ و ( وغالبًا ما تكون غير حصرية ،غير ممموسة، يصعب تعريفيا

 حاجة إلى ،عمى ذلك عالوةً ، توجد. ، إرشادات منيجية خاصة(وغير مستمر عدم التناسقمن  عاليةٍ  درجةٍ 
تحميل السببية ، بما في ذلك والتطوير التجريبيالبحث ألنواع الجديدة من استخدامات بيانات ا مراعاة

المطابقة و ، الخاضعة لقيود السريةو ، الجزئية، باستخدام البيانات لمعالقة بين المدخالت والمخرجات
المخصصة  اترشاداإلكذلك و  ،سع حول المنيجية اإلحصائيةالمو   6يعالج الفصل  .المكم مةلممصادر 

 ةظفحامال واجيت، بما في ذلك الصعوبات التي في فصول القطاعات الفردية القضايا الرئيسة قطاعياً 
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؛ وطمبات البيانات اإلدارية استخدام مصادرو ؛ المستجيبينتجابة وتخفيف العبء عمى عمى معدالت االس
. سيمّكن عبر الزمن ياتساقوا والتطوير التجريبيلمبحث  الوطنية لممؤشرات الدولية ضمان قابمية المقارنة

من إظيار االمتثال ألفضل الممارسات اإلحصائية واستغالل اإلمكانات  البمدان رشاداتبيذه اإلالتقيد 
 الناتجة. الجزئيةالكاممة لمبيانات 

 في أنظمة التصنيف  الحاصمة بالحاجة إلى عكس التغيرات عمميةالىمية األ ذات النقطة األخيرة تتمثل
التصنيف الصناعي الدولي الموّحد ، مثل تصنيفات األمم المتحدة لمصناعة )حصائيةاإل والممارسات

ISIC( والتعميم ) التصنيف الدولي الموحد لمتعميمISCED ونظام الحسابات القومية )(SNA)  لعام
اإلشارة ب استمر ، والذيفراسكاتيدليل من  2002تنقيح معظم األدلة اإلحصائية منذ إصدار  . تم  2008

من ىذا  اإلصدار األخيرستخدم . يحتى ىذا اإلصدار إلى بعض الممارسات والمفاىيم اإلحصائية القديمة
اإلنترنت لتتبع التغييرات المستقبمية المحتممة في مثل ىذه  المتاحة عمىلممحقات ا نشاطاً بشكل أكثر الدليل 

 التصنيفات.
ىذا الدليل من أجل المساعدة  محتو حول تغطية و  يقدم الجزء المتبقي من ىذا الفصل )األول( ممخصاً  1-7

معينة من  أنواعٍ أو عدم جمع . كما يشير إلى سبب جمع تباع إرشاداتواعند  ىاسير وتف البياناتفي استخدام 
 .التي تطرحيا قابمية المقارنة وتحدياتالبيانات 

 دليل فراسكاتي أصول

في م ستخديُ ( الذي R&Dالتجريبي )والتطوير تعريف لمبحث ال دليل فراسكاتيم ألكثر من نصف قرن، قدّ  1-8
 األولى الغايات إحد  . تمثمتوالتطوير التجريبيالموارد المالية والبشرية المخصصة لمبحث  عنجمع البيانات 

لمدليل بدعم تجميع البيانات، بحيث يمكن رصد التغييرات في تخصيص الموارد بمرور الوقت ومقارنتيا مع 
 .رات في البمدان األخر يالتغي

، أثارت المقارنات الدول متزايد من تمادىا بشكلٍ واع والتطوير التجريبيمع توحيد إحصاءات البحث  1-9
  ذلك إلى ، أدّ الوقتىذا . في والتطوير التجريبيلبحث حول ترتيبيا النسبي بناًء عمى أداء ا تساؤالتٍ الدولية 

 والتطوير التجريبيث دعم البح الرامية إلى سياساتيةالمبادرات الىداف باإلضافة إلى األقيام الحكومات بتحديد 
والتطوير  ت إحصاءات البحثستراتيجية. أصبحستراتيجية أو تحقيق األىداف اإلوالنيوض بالقطاعات اإل
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في السياسة  يا أصبحت مؤثرةً . كما أن  في ذلك مستمرةً وال تزال  السياساتالعموم و في  مؤثرةً  التجريبي
أساسي في  مساىمٌ ، ىي خاص بشكلٍ  والمعرفة الجديدة ،المعرفة إدراك أنّ  ، حيث تم  أعم االقتصادية بشكلٍ 

حول المستو  من التساؤالت  معالجة عددٍ ب الدليل الوسائل التي تسمحوفر . ي/ةاالقتصاديوالتنمية النمو 
، والتي كبيرة في ذلك الوقت نت ذات أىميةٍ التي كا الوطنية والتطوير التجريبيسبي لجيود البحث المطمق والن

ن كان التاريخ ذات أىمية حتى ىذاال تزال   .مختمف تماماً  في سياقٍ ذلك يحدث ، وا 
في دراسة أنشطة  والتطوير التجريبيتحديد موارد البحث  عند لدليل فراسكاتي ةاألساسي المقاربةتمثل ت 1-10
ًا من فيم جزء والتطوير التجريبيألداء البحث  التمويل. يشكل تحديد مصادر والتطوير التجريبيالبحث  ؤديمُ 

والتغييرات التي تطرأ عمييا  لالتمويالمؤسسات وحجم أدائيا وتوفير  إنّ . والتطوير التجريبيأنشطة البحث 
بمد وعالقاتو ببقية العالم. تمثل الفي  والتطوير التجريبيصورة لنظام البحث مجتمعًة  كميا تقدمبمرور الوقت، 

ر ىذا ، فضاًل عن كونيا جيات أداء، وبالتالي يوفّ والتطوير التجريبيلبحث ميمة تمّول ا جياتٍ  الحكومات
 .والتطوير التجريبيرشادات حول جمع المعمومات عن الموازنات الحكومية لتمويل البحث اإلالدليل أيضًا 

 أولئك الذين يجمعون البياناتتحّمل  والتطوير التجريبيات البحث سياسة إحصاءأىمية  بسبب 1-11
 وُحسندقة باإلضافة إلى تمتعيا بال ،وتقويمياصمة بتطوير السياسات الحصاءات ذات اإلتوفير مسؤولية 

ة ومناقشة دعم ىذا الدليل ىذه األىداف من خالل توفير التعريفات الالزميالوصول إلييا. وقابمية ت يوقتال
مدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية لممارسات ال، بناًء عمى أفضل قابمية التطبيق، وحدودىا مجاالت

والتي ال تزال  ،وضع محتو  الدليل ساىمت في البمدان والمنظمات التيالشركاء من في الميدان االقتصادي و 
تفصياًل لمتغييرات في  أكثر سردٌ  األولالممحق . يوجد في ةالمراجععمميات  من واحدةٍ  ذلك من خالل كلتقوم ب

خاص عند التعامل مع السالسل الزمنية الطويمة لبيانات البحث  ، وينبغي الرجوع إليو بشكلٍ كل مراجعة
 .والتطوير التجريبي

 ينلخدمة احتياجات المستخدم ةمستقر   تعريفات  

لتعريف ة متسق مقاربةٍ تباع اد المستخدمون عمى أىمية ، شدّ مكثفة ليذه المراجعةالمشاورات الالل من خ 1-12
خذ تنقيح ىذا التاريخية. أ والتطوير التجريبيوالحفاظ عمى سمسمة بيانات البحث  والتطوير التجريبيالبحث 

الواردة  والتعريفاتإلى ىذا الدليل  حقيقة أنو في العديد من البمدان يشير التشريع صراحةً  االعتبارالدليل في 
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أخذ ىذه  ، فقد تم  ة المبدئية واألىداف األساسية ليذا الدليلالغايىذه االستخدامات  في حين تتجاوز. فيو
األساسية لمبحث  التعريفات عمى ت المحافظةتمّ ، لذلك العتبار قدر اإلمكان. نتيجةً االستخدامات في ا

من حيث  ،تصبح محايدةً  كي. بصرف النظر عن التغييرات الطفيفة في المغة قدر اإلمكان والتطوير التجريبي
تحقيق ىذا  ، تمّ جديدة تطبيقاتٍ  تطوير التعبير عن العزم عمىكيفية ل األوضح صياغةوالاالجتماعي نوع ال

 اإلشارات يترتب عمىبالنتيجة، ال ينبغي أن . والتطوير التجريبياسي لمبحث لتعريف األسفي ا االستقرار
 مشكمة. أياإلحصائية  التصنيفات والُنظمبقية و  الوطنيةمتعريف الوارد في التشريعات الخارجية ل

عمى  طفيفة تعديالتٌ  توجد، والتطوير التجريبيبالتعريف األساسي لمبحث عمى الرغم من االحتفاظ  1-13
األخير  كون مع –التجريبي والتطوير البحث األساسي والبحث التطبيقي  -تعريفات مكوناتو الفرعية نّص 

والتطوير بين البحث  ضروري عمى وجو الخصوص توضيح الفرق. كان من البيذه التعديالت األكثر تأُثراً 
 أنواع أنشطة االبتكار.بقية و  التجريبي

أي في  تشرح السمات األساسية التي يجب توفرىا من خمسة معايير أساسية ىذا الدليل مجموعةً  ميقدّ  1-14
المعايير نفسيا عمى  دمتقُ تسميط الضوء عمييا في ىذا الدليل.  ، وتم  ًا تجريبياً وتطوير  اً بحثليتأىل ليكون  نشاطٍ 
ر تعريف البحث لمساعدة في تفسيا و من أجلنفس ال في اإلصدار السابق، لكنيا لم تظير في المكانفعّ  نحوٍ 

 مرضية طوال عممية المراجعة في مقابالتٍ  من البمدان ىذه المعايير بصورةٍ  . اختبر عددٌ والتطوير التجريبي
 المحتممين. والتطوير التجريبيالبحث  ؤديمُ مع  ُأجريت

والمالية المعمومات حول الموارد البشرية  ىذا اإلصدار لتحسين مواءمةفي  الجيود أيضاً  ُبذلت 1-15
والتطوير ث البح واإلنفاق عمى والتطوير التجريبيالبحث  موظفو، أي والتطوير التجريبيالمخصصة لمبحث 

مة طالب الدكتوراه قمياًل لتوضيح قضيتين: معام والتطوير التجريبيالبحث  يتعديل تعريف موظف . تمّ التجريبي
 الذين تستخدميم الوحدة اإلحصائية.، والتمييز بين الموظفين الخارجيين واألشخاص والماجستير

 هومخرجات والتطوير التجريبيمدخالت البحث 

معرفة التنفيذه من أجل توليد  و يتمّ ي أن  ففي ىذا الدليل  والتطوير التجريبيالسمة المحددة لمبحث تتمثل  1-16
اقتصادية، أو مواجية  جديدة كُمخرج، بغض النظر عن الغرض منو، والذي يمكن أن يكون توليد منفعةٍ ال

في ىذا الدليل لمتمييز بين  غايةستخدم ىذه التُ ذاتيا.  مجتمعية أو ببساطة امتالك المعرفة في حدّ  تحدياتٍ 
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، من الميم تحديد األنواع المختمفة من عمى النحو ذاتوالتطبيقي. البحث التطوير التجريبي والبحث األساسي و 
 سيا إن أمكن.وقيا والتطوير التجريبيمخرجات البحث 

  ويرجع ذلك إلى مجموعةٍ  ،والتطوير التجريبي، من الصعب تحديد وقياس مخرجات البحث ومع ذلك 1-17
من العوامل التي تؤثر في طريقة توزيع المعرفة واستخداميا في االقتصاد والمدخالت الُمكم مة الالزمة لحدوث 

فاعمة  وقتًا طوياًل ويمكن أن يحدث في أماكن مختمفة ولجياتٍ  ثارٍ آو  مخرجاتٍ  أيستغرق تحقق يالنتائج. قد 
جزئية لمغاية  المخرجات بصورةٍ  فقط تحديد . يمكن حالياً والتطوير التجريبيالبحث  تؤديمختمفة عن تمك التي 

. يقدم ىذا وتمويمو  والتطوير التجريبيكجزء من جمع المعمومات حول أنشطة البحث  مباشر بشكلٍ  وقياسيا
والتطوير ق ببيانات البحث فيما يتعم خاصةً ، لتي يمكن أن تساعد في ىذا المسعىمن التوصيات ا ليل عدداً الد

 .ل تحميل تدفقات المعرفةسيّ ، والتصنيفات التي تُ بطةار تالجزئية، واستخدام السجالت الم التجريبي

 أدلة فراسكاتي مجموعة

زه تمي   محددةخصائص ب يتصف، ولكن االقتصادجوانب  ىفي شتّ  والتطوير التجريبييحدث البحث  1-18
ت ، كانمنيا. منذ البداية ة التي ىو جزءٌ ألنشطة العممية وعن األنشطة االقتصاديمن ااألكبر  المجموعةعن 
 كإطارٍ  رشاداتاإلمن  وضع مجموعةٍ في الميدان االقتصادي والتنمية  تعاونمنظمة ال أّنو ينبغي عمى الغاية

، مثل دليل إحصاءات إضافية إلى اإلطار إضافة أدلةٍ  تتمّ ، واالبتكار. مع مرور الوقت نةوالتقالقياس العموم 
، ودليل أوسمو (OECD, 2009)والتنمية في الميدان االقتصادي  براءات االختراع لمنظمة التعاون

(OECD/Eurosat, 2005) ،أدلةٌ وتوجد  ،و تفسيرىا بيانات االبتكار لجمع لالزمةااإلرشادات ي يوفر الذ 
 .أيضاً  أخر 

الحدود بين موضوع  لتوضيححاجة  توجدمن األدلة،  مجموعةمن  واحدٌ ىو  دليل فراسكاتي بما أنّ  1-19
 اليدف من المراجعة الحالية. يمثل ذلكتوضيح إّن . دليل فراسكاتياألدلة األخر  وموضوع 

نتاج اإلحصاءات الناتجة عن تنفيذىا. ولتحقيق ذلك  يوجد تقسيمٌ  1-20 لمعمل بين األدلة المختمفة وا 
 أو مجتمعات عيناتٍ  التجميع، وألي عند أي مستو  منواالستفادة منو، من الضروري األخذ بعين االعتبار 

 .اً المشاىدات، يمكن الجمع بين اإلحصاءات من مصادر مختمفة وتحميميا مع من
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ة التجارب الناجحة مقارنمن أجل والتنمية في الميدان االقتصادي  شط في منظمة التعاوننَ  عملٌ يوجد  1-21
دولي واسع. جمعت مراجعة ىذا الدليل  مستو  البمد قبل التوصية باعتمادىا عمى نطاقٍ عمى  ىاواختبار 

 اليدف. بيذاكبيرة من الشواىد ذات الصمة  مجموعةً 

 والتطوير التجريبيحصاءات البحث إل ُجددن المستخدميالاالستخدامات الجديدة و 

 مممارساتل البمدان إلى اعتماد فراسكاتيدليل ، كان اليدف الرئيس أن يؤدي في اإلصدار األول 1-22
لى تحسيندة ح  المو  يذا الدليل. ل اً ىدفذلك  ال يزالو  ،قابميتيا لممقارنةو  والتطوير التجريبيإحصاءات البحث  وا 

، كما يظير، الوطنيةفي التشريعات  والتطوير التجريبيث تعريف البح ورد، قرنومع ذلك، بعد مضي نصف 
أنواع بقية لمتشريعات المتعمقة بالضرائب أو  ، في التشريعات والموائح وفقاً في بعض األحيان مع تعديل النّص 

أ من ال يتجزّ  جزءاً  والتطوير التجريبياآلن قياس أنشطة البحث  الدعم المالي في بعض البمدان. أصبح
يب اإلحصائيين لتدر  فراسكاتيدليل ستخدم . يُ رسم السياساتفي عممية  ومدخاًل رئيساً  اإلحصاءات الرسمية
 أىميةً . اكتسب الدليل السياسة العممية ث في عمومابحية وفي األ، في الدورات األكاديمومستخدمي البيانات

البحث  لمسوحاتالمقترحة دة ح  لمو الممارسات اات حول رشادوره المبدئي المتمثل في توفير اإلتتجاوز د
 .والتطوير التجريبي

 فراسكاتي ونظام الحسابات القومية

مع المعايير األخر ، وأىميا نظام الحسابات  دليل فراسكاتيإحصائي، يجب أن يتوافق  كمعيارٍ  1-23
ذلك، قطاعات نظام  ما أمكن ، حيثيستخدمو لكن  ، والتطوير التجريبيفات البحث القومية. يقدم ىذا الدليل تعري

منفصل، في حين يمكن أن  ىذا الدليل يحدد قطاع التعميم العالي بشكلٍ  الحسابات القومية. االستثناء ىو أن  
من قطاعات نظام الحسابات القومية. ما يجعل المواءمة بين ىذا الدليل  تظير مؤسسات التعميم العالي في أي  

عمى البحث  اإلنفاقبمعالجة  ة ىو توصية األخير ألول مرةٍ أكثر أىمي   2008مية ونظام الحسابات القو 
نظام  ينظربالتالي،  مصروفات.رأسمالية، وليس كال صولاأل ؤدي إلى خمقي وعمى أن   والتطوير التجريبي

قرار الإنتاجي واستثماري، وىذا  نشاطٌ عمى أنو  والتطوير التجريبيالبحث  إلى 2008الحسابات القومية لعام 
النمو مساىمة البحث  ةبساحم عممياتر وفقيا ر طريقة قياس الناتج المحمي اإلجمالي والكيفية التي تفس  يغي  
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عمى تجربة في اتخاذ ىذا القرار في النمو االقتصادي. اعتمد نظام الحسابات القومية  والتطوير التجريبي
 ىوتبنّ من ىذا الدليل  اإلصدار السابقالمشار إلييا في مرفق  والتطوير التجريبيالحسابات الفرعية لمبحث 

مقاييس ال إليو تستند والبيانات المشتقة منو كأساسٍ  الوارد في دليل فراسكاتي والتطوير التجريبيتعريف البحث 
 عددٍ  ىذا الدليل بالتالي عمى. يشتمل التي يمكن بناؤىا لالستثمار الرأسمالي والناتج المحمي اإلجمالي حةنقّ المُ 

 مقاييساستنباط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن  تيبمن التوصيات المقدمة في كُ 
والتطوير تطوير قسمو الخاص بالبحث  الذي تمّ  ،(OECD, 2009 a) لمنتجات الممكية الفكرية ماليةرأس

لتوجيو  والتطوير التجريبيالبحث  إحصاءاتالوطنية ومجتمع مشترك بين مجتمع المحاسبة  بشكلٍ  التجريبي
 .نظام الحسابات القومية قرار في تنفيذ الوطنيينالمحاسبين 

في ، والبيانات التعريفاتواستخدام  والتطوير التجريبيالبحث بأوسع وأكثر تمايزًا  اىتمامٍ وجود نتيجة  1-24
مختمف  التي ُيبّمغ عنيا والتطوير التجريبينشاط البحث رقام أمن حيث الحجم تختمف بعض الحاالت 

ب أي سوء استخدام أو سوء االختالفات وفيميا لتجنّ  إدراك ىذهالمنتجين وألغراض مختمفة. من الميم لمغاية 
: ىما نتائج مختمفةستخالص ال ؤديانت جمع المعمومات،لمقاربتان مختمفتان دليل الفي يوجد تفسير لمبيانات. 

 ُتجمع، والمعمومات التي (اوصى بييُ ) والتطوير التجريبيالبحث  يؤدونن من أولئك الذي ُتجمعات التي المعموم
بين بيانات البحث  اختالفاتٌ  وجدي، بالمثل (.ةم)مكم   البحث والتطوير التجريبي ولونمن أولئك الذين يم

والمعمومات الواردة في نظام الحسابات القومية. يعتمد  دليل فراسكاتيالمستندة إلى  والتطوير التجريبي
نتاج مقاييس اإل واالفتراضات الستنباطمصادر البيانات بقية و  عمى دليل فراسكاتي الوطنيونالمحاسبون 

محددة فيما  اختالفاتٌ  تظير. مع نظام الحسابات القومية المتسقة وأسيم رأس المال االستثمار الرأسماليو 
والتطوير البحث مجاميع من  كجزءٍ  في مجال البرمجيات والتطوير التجريبيالبحث يتعمق بطريقة اإلبالغ عن 

ت تمّ  .نظام الحسابات القوميةفي  ياتمجالبر  مجاميعنيا في تضمي ، ولكن يتمّ فراسكاتيمن منظور  التجريبي
حول العالقة  محد ثةعامة مفصمة و  من ىذا الدليل. يمكن االطالع عمى نظرةٍ  4تغطية ىذه النقاط في الفصل 

اإلنترنت في مرفق ىذا  ات عمىرشاداإلمن  كجزءٍ  دليل فراسكاتيمقاربة نظام الحسابات القومية و  مقاربةبين 
 ..http://oe.cd/frascati الرابط ، عمىالدليل
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أحيانًا الخمط بينيا وبين بيانات البحث  التي يتمّ  والتطوير التجريبيآخر من بيانات البحث  نوعٌ  يوجد 1-25
أحد  والتطوير التجريبيالبيانات المحاسبية، حيث يمثل البحث  يوى المستندة إلى فراسكاتي التجريبي والتطوير

إلى عدد من القواعد  ، استناداً منفصل بشكلٍ  تُبو ب اً تقاريرىا المالية وأحيانركات في المكونات التي تدرجيا الش
غير  ن اسمسمتالتكون في العديد من الحاالت. عام، كما ىو التعريف  تختمف التغطية بشكلٍ و  اتيجياتواإلستر 

 .7الفصل  في ل لذلكمفصّ  شرحٌ  ، ويوجدعموماً  لممقارنةقابمتين 
 ، من حيث قواعدسواء مفاىيمياً أوسع،  في سياقٍ  والتطوير التجريبينظرًا لمحاجة إلى وضع البحث  1-26

تصنيفات  ُتستخدم، مع المعمومات المكم مة والتطوير التجريبيمن أجل مطابقة بيانات البحث أم البيانات، 
، (EC et al., 2009) 2008، نظام الحسابات القوميةالتصنيفات مك تشمل تو األمم المتحدة قدر اإلمكان. 

 ISIC(United Nations, 2008)–د لجميع األنشطة االقتصادية والتصنيف الصناعي الدولي الموحّ 
 . ISCED (UNESCO-UIS, 2012)د لمتعميم والتصنيف الدولي الموحّ 

الحالية في الدليل ، وردت االقتباسات األمر لمتعامل مع ىذا، و لخارجية بانتظامىذه التصنيفات ا ثُتحد   1-27
ىذا  اترشادإل قٍ محع التصنيفات عبر اإلنترنت كمثة من مراجحد  االحتفاظ بمجموعة مُ  المطبوع، ولكن تمّ 

 الدليل.

 عالمي بحق   دليل  

في السياسة  والتطوير التجريبيواستخدام إحصاءات البحث  والتطوير التجريبيال يمثل أداء البحث  1-28
مبادرات ال توجدعمى بمدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أو البمدان المتقدمة. مجااًل يقتصر 

في  المتحّصل عمييا ستخدام النتائجالو  والتطوير التجريبيالبحث  جميع أنحاء العالم إلجراء مسوحات في
ناول الدول المتقدمة والنامية في مت جعمومراجعة الدليل تيدف إلى  ، فإنّ لذلك صنع السياسات. نتيجةً عممية 
ييا من البمدان التنقيح والحصول عمطمب مدخالت ىذا  أنو تمّ  اً عالمي. وىذا يعني أيض كمعيارٍ  رهمن دو  كجزءٍ 

والتطوير ر قدرات قياس البحث تطويتمك الدول في  اًل عن المؤسسات التي تدعم جيود، فضالناشئة والنامية
والتطوير سابق عبر اإلنترنت حول قياس البحث  التوصيات الواردة في ممحقٍ  تعميماآلن  تمّ . التجريبي
 في البمدان النامية ودمجيا في الدليل األساسي. التجريبي

عمى تجربة في اتخاذ ىذا القرار في النمو االقتصادي. اعتمد نظام الحسابات القومية  والتطوير التجريبي
 ىوتبنّ من ىذا الدليل  اإلصدار السابقالمشار إلييا في مرفق  والتطوير التجريبيالحسابات الفرعية لمبحث 

مقاييس ال إليو تستند والبيانات المشتقة منو كأساسٍ  الوارد في دليل فراسكاتي والتطوير التجريبيتعريف البحث 
 عددٍ  ىذا الدليل بالتالي عمى. يشتمل التي يمكن بناؤىا لالستثمار الرأسمالي والناتج المحمي اإلجمالي حةنقّ المُ 

 مقاييساستنباط منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن  تيبمن التوصيات المقدمة في كُ 
والتطوير تطوير قسمو الخاص بالبحث  الذي تمّ  ،(OECD, 2009 a) لمنتجات الممكية الفكرية ماليةرأس

لتوجيو  والتطوير التجريبيالبحث  إحصاءاتالوطنية ومجتمع مشترك بين مجتمع المحاسبة  بشكلٍ  التجريبي
 .نظام الحسابات القومية قرار في تنفيذ الوطنيينالمحاسبين 

في ، والبيانات التعريفاتواستخدام  والتطوير التجريبيالبحث بأوسع وأكثر تمايزًا  اىتمامٍ وجود نتيجة  1-24
مختمف  التي ُيبّمغ عنيا والتطوير التجريبينشاط البحث رقام أمن حيث الحجم تختمف بعض الحاالت 

ب أي سوء استخدام أو سوء االختالفات وفيميا لتجنّ  إدراك ىذهالمنتجين وألغراض مختمفة. من الميم لمغاية 
: ىما نتائج مختمفةستخالص ال ؤديانت جمع المعمومات،لمقاربتان مختمفتان دليل الفي يوجد تفسير لمبيانات. 

 ُتجمع، والمعمومات التي (اوصى بييُ ) والتطوير التجريبيالبحث  يؤدونن من أولئك الذي ُتجمعات التي المعموم
بين بيانات البحث  اختالفاتٌ  وجدي، بالمثل (.ةم)مكم   البحث والتطوير التجريبي ولونمن أولئك الذين يم

والمعمومات الواردة في نظام الحسابات القومية. يعتمد  دليل فراسكاتيالمستندة إلى  والتطوير التجريبي
نتاج مقاييس اإل واالفتراضات الستنباطمصادر البيانات بقية و  عمى دليل فراسكاتي الوطنيونالمحاسبون 

محددة فيما  اختالفاتٌ  تظير. مع نظام الحسابات القومية المتسقة وأسيم رأس المال االستثمار الرأسماليو 
والتطوير البحث مجاميع من  كجزءٍ  في مجال البرمجيات والتطوير التجريبيالبحث يتعمق بطريقة اإلبالغ عن 

ت تمّ  .نظام الحسابات القوميةفي  ياتمجالبر  مجاميعنيا في تضمي ، ولكن يتمّ فراسكاتيمن منظور  التجريبي
حول العالقة  محد ثةعامة مفصمة و  من ىذا الدليل. يمكن االطالع عمى نظرةٍ  4تغطية ىذه النقاط في الفصل 

اإلنترنت في مرفق ىذا  ات عمىرشاداإلمن  كجزءٍ  دليل فراسكاتيمقاربة نظام الحسابات القومية و  مقاربةبين 
 ..http://oe.cd/frascati الرابط ، عمىالدليل
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الجوانب التشغيمية لإلبالغ عن البيانات والمؤشرات إلى  عالمي، فإن   لمعاممة الدليل كمعيارٍ  نتيجةً  1-29
 معالجتو من لتتمّ رك ذلك اآلن . لقد تُ بأي تفصيل االقتصادي غير مشمولةٍ  منظمة التعاون والتنمية في الميدان

لمستو  التفاصيل  وصفٌ  ُأدرج في الدليل غة.منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبمدان المبم  
 قابمة لممقارنة دوليًا.الحصاءات اإلة إلنتاج الضروري

 ة عمى الدليلعام   نظرة   1-2
لمقارئ. يجب  كموّجوٍ تغطية ومحتويات مختمف فصول الدليل العن نطاق  ىذا القسم معموماتٍ م يقدّ  1-30

 موثوق.ال الرسمي مصدرعمى أنو الالكامل  الرجوع إلى النّص 

 خطوط العريضةال

 يعرضرشادات حول مواضيع محددة. اإلالتالية عشر  ثنااال الفصول مقدّ تو  ،الدليل 1م الفصل يقدّ  1-31
عامة  عمى إرشاداتٍ  (6-2. وتحتوي الفصول الخمسة التالية )فراسكاتيلدليل تاريخية المراجعة ال (1)الممحق 

: المفاىيم والتطوير التجريبيحث في جميع قطاعات أداء الب والتطوير التجريبيحول تعريف وقياس البحث 
والتطوير ، وموظفو البحث والتطوير التجريبيالبحث  واإلنفاق عمى، والقطاعات المؤسساتية، والتعريفات
تناول قضايا منيجية ت (11-7. ثم تأتي خمسة فصول )واإلجراءات اإلحصائية والمنيجيات ،التجريبي

القطاع والتعميم العالي و  القطاعات ىي: مشاريع األعمال والحكومة بكل قطاع أداء. وتصنيفية محددة خاصة
باسم "الخارج"( في  )المشار إليو سابقاً  ، بقية العالمالخامست مناقشة القطاع لمربح. تمّ  غير اليادف الخاص
ي ف والتطوير التجريبي، الذي يتناول أداء وتمويل البحث والتطوير التجريبيعولمة البحث ب المتعم ق 11الفصل 

سيات متعددة الجن المشاريعحول جمع البيانات عن  إرشاداتٌ  توجد، بقية العالم. باإلضافة إلى ذلك، وألول مرة
(MNEs وتجارة خدمات البحث )قياس الدعم  ناُيقاربفصالن  اتالقطاع . يتبع فصولَ والتطوير التجريبي

والتطوير الحكومية لمبحث  الموازنة اعتمادات: ىما لن منظور الممو  م والتطوير التجريبيالحكومي لمبحث 
بعض المعمومات نترنت اإل عمى. تتوفر والتطوير التجريبيث وقياسات اإلعفاء الضريبي لمبح التجريبي

يذا الدليل إرشادي ل ممحقٍ تحديثيا بانتظام في  يتمّ التصنيف الخارجية التي  ألنظمة والمراجع جداً مة المفص  
تاحتو . تم  http://oe.cd/frascatiعمى الموقع   عمى تضمين مسرد المصطمحات أيضًا في ىذا الدليل وا 

 .اإلنترنت
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 (2)الفصل  التجريبي لتحديد البحث والتطويرتعريفات مفاهيم و 

 -بيدف زيادة رصيد المعرفة   ُيؤد   الذي والمنتظمالعمل اإلبداعي  والتطوير التجريبييشمل البحث  1-32
 .جديدة لممعرفة المتاحةالتطبيقات الواستنباط  -والمجتمع  البشري والثقافة بالنوعالمعرفة بما في ذلك 

 التي تيدف إلى تحقيق أىدافٍ  والتطوير التجريبيأنشطة البحث  شائعةال السمات حدد مجموعة منتُ  1-33
بحث ال من النشاط دّ ين مختمفين. لكي يعمؤدّ  بوساطة ىذه األنشطة تنفيذ ا محددة أو عامة، حتى لو تم  إمّ 
 :اآلتيب النشاط يتسمأن خمسة معايير أساسية. يجب  ، يجب أن يستوفيالتجريبي تطويرالو 
 الحداثة 
 بداعاإل 
 اليقينعدم التأكد/ 
 التكرار /أو إعادة اإلنتاجو نقلية القابم/ 
المستخدم  والتطوير التجريبيمع تعريف البحث  لمتوّ  المقدم والتطوير التجريبيتعريف البحث  مينسج 1-34

 .يانفس ي مجموعة األنشطةويغطّ (OECD, 2002)  دليل فراسكاتيفي اإلصدار السابق من 
من النشاط: البحث األساسي والبحث التطبيقي  ثالثة أنواعٍ  والتطوير التجريبيي مصطمح البحث يغطّ  1-35

بالدرجة األولى  ذُينفّ تجريبي أو نظري  ملٌ ىو ع Basic Research البحث األساسيالتجريبي. والتطوير 
أي تصّور إجراء ، دون ةمشاىدالوالحقائق  الظواىرو المبادئ األساسية حول  جديدةالمعرفة الاكتساب من أجل 

من  ُيجر ل الذي ياألص يالتقصّ ىو  Applied Research البحث التطبيقيأو استخدام بعينو.  تطبيقٍ 
تطوير المحدد وعممي.  أو غرضٍ  نحو ىدفٍ  رئيس و بشكلٍ ومع ذلك، فيو موج   ،جديدةالمعرفة الأجل اكتساب 

ة عمى المعرفة المكتسبة من البحث والخبر  يعتمد، تظممن عملٌ ىو  Experimental Research التجريبي
جديدة أو لتحسين المنتجات أو العمميات المنتجات أو الإلنتاج توجيييا  يتمّ  إضافيةً  نتج معرفةً العممية ويُ 

إلى سمعة  ج"نتَ المُ "فيو يشير الذينظام الحسابات القومية  الُعرف المتبع فيبع ىذا الدليل العمميات الحالية. يتّ 
لى تسميميا أو المدخالت إلى ل يالدليل إلى تحو  في "العممية" ير، تشعمى ذلك خدمة. عالوةً أو  مخرجات وا 

 إلى اليياكل أو الممارسات التنظيمية.
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فيو،  المعرفة الذي يتمّ  لميدانوفقًا  والتطوير التجريبيالمالئم تصنيف البحث ما يكون من المفيد و  غالباً  1-36
والعموم  ،والعموم الزراعية والبيطرية ،والعموم الطبية والصحية والتقانة،واليندسة  ،بما في ذلك العموم الطبيعية

 والفنون. واإلنسانيةاالجتماعية 

 (3)الفصل  والتطوير التجريبيالبحث  ءاتحصاإلتصنيفات الالقطاعات المؤسساتية و 

جمع  خاصٍ  ، وبشكلٍ والتطوير التجريبيإلحصائيات البحث  ةالمؤسساتي المقاربةيشرح ىذا الفصل  1-37
، تُنسب موارد الوحدة ه المقاربةعامة لموحدات المؤسساتية. في ىذبناًء عمى السمات ال ياوعرض اإلحصاءات

ف فيو الوحدة. ييدف تصنيف الوحدات إلى القطاع الذي تصن   والتطوير التجريبيسة لمبحث المؤسساتية المكر  
والتطوير بحث إلى ضمان االتساق الكامل مع تعريف ال والتطوير التجريبيية ألغراض البحث تاالمؤسس

معايير مع ، وكذلك والتطوير التجريبيلمستخدمي إحصاءات البحث  واالحتياجات الصريحة التجريبي
إلى نوع النشاط  شارةشمل األخيرة معايير اإلقامة، واإلة. وتالتصنيف المستخدمة في نظام الحسابات القومي

 االقتصادية. والسيطرةاالقتصادي، والممكية 
. والتطوير التجريبيتحديد أربعة قطاعات رئيسة )وبقية بمدان العالم( في ىذا الدليل لقياس البحث  تمّ  1-38

ء اإلبقا لمربح. تم   القطاع الخاص غير اليادفو  ،والتعميم العالي ،والحكومة ،القطاعات ىي: مشاريع األعمال
تصنيف مؤسساتو في نظام الحسابات القومية باعتبارىا شركة أو وحدة  عمى قطاع التعميم العالي، الذي قد يتمّ 

الحكومة  وسيطرة، وفقًا لمعايير السوق (NPISH) منظمات غير ىادفة لمربح تخدم القطاع األسري حكومية أو
 .التجريبي والتطويرمنفصل في إحصائيات البحث  المطبقة في كل بمد، كقطاعٍ 

 عمىاتية مؤسسالوحدات ال تخصيص من أجل شجرة قرارات 3من الفصل  1-3وجد في الشكل ت 1-39
 لقطاعات المختمفة.ا

 (4: األداء ومصادر التمويل )الفصل والتطوير التجريبيالبحث  اإلنفاق عمىقياس 

والتطوير التجريبي )اإلنفاق عمى البحث والتطوير مبمغ األموال التي تنفق عمى البحث  يحظى 1-40
 ، يتمّ والدوليين. عمى وجو الخصوص الوطنيينصانعي السياسات  دعن االىتماممن  كبيرةٍ  درجةٍ ب( التجريبي

 لو وأين يتمّ موّ ت والجية التي والتطوير التجريبيالبحث قوم بت في تحديد الجية التياستخدام ىذه اإلحصاءات 
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اإلنفاق مثل يبين المؤسسات والقطاعات.  والعمل المشترك والتفاعل والغرض منيا ومستو  ىذه األنشطة ذلك
الجاري )بما في ذلك تكاليف العمالة والتكاليف  بنود اإلنفاقجميع  داخل والتطوير التجريبيالبحث  عمى

ات( الخاصة )مثل األرض والمباني واآلالت والمعد الرأسمالي الثابت اإلنفاقاألخر ( باإلضافة إلى إجمالي 
كان مصدر  ، أياً محددةالمرجعية الفترة الحصائية خالل اإل وحدةالداخل   الُمؤدّ  والتطوير التجريبيبالبحث 
 .التمويل

مبحث لالمعاممة الصريحة ب وتمثلنظام الحسابات القومية ل  2008عام  كبير في مراجعة تغييرٌ  حصل 1-41
لمزيد من  مبات تمقائية  ىذا التغيير إلى ط، أي "استثمار". أداً رأسمالي اً تكوينيمثل  وعمى أن   والتطوير التجريبي

، بما في خالل ىذا الفصل ت اإلشارة إليوي تمّ ذلا والتطوير التجريبيالبحث  لإلنفاق عمى التفصيمي التقسيم
 التجريبيوالتطوير البحث  تمويلجمع البيانات التفصيمية حول مصادر وتدفقات المتعمقة برشادات اإلذلك 
إضافية  إلى معموماتٍ  حاجة توجد، . عمى وجو الخصوصوالتطوير التجريبيلبحث أنواع معامالت احول و 

 .والتطوير التجريبيت البحث لممساعدة في قياس مبيعات ومشتريا ا كان موجودًا في السابقممّ  استفاضةً وأكثر 
 والتطوير التجريبيجمع إحصاءات البحث  في ىيكمة عمميةتشمل المفاىيم األساسية المستخدمة  1-42

 (:4في الفصل  4.1ألغراض ىذا الدليل اآلتي )انظر الشكل 
 الوحدة داخل والتطوير التجريبيعمى البحث  اإلنفاق (intramural R&D)  المنفقةمقدار األموال  وىو 

والتطوير عمى )تمويل( البحث  اإلنفاق؛ اإلبالغخل وحدة دا الذي يجري والتطوير التجريبيعمى البحث 
والتطوير مقدار األموال التي تنفق عمى البحث و ىو  (extramural R&D) خارج الوحدة التجريبي
 اإلبالغخارج وحدة  الذي يجري التجريبي

 الداخمي والتطوير التجريبيالبحث  تمويل (internal R&D funds) مقدار األموال التي تنفق عمى  وى
 والتطوير التجريبيالبحث  تمويل؛ اإلبالغأ ضمن نطاق سيطرة وحدة نشيي ذال التجريبيوالتطوير البحث 
ي ذال والتطوير التجريبيمقدار األموال التي تنفق عمى البحث  وى (external R&D funds) الخارجي

 اإلبالغسيطرة وحدة  نطاق خارج نشأي
  والتطوير التجريبيالبحث  تمويلتبادل (exchange R&D funds) تدفق بين الوحدات الم التمويل وى

 والتطوير التجريبي؛ تحويل أموال البحث والتطوير التجريبيتدفق عائد تعويضي لمبحث اإلحصائية مع 
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(transfer R&D funds) تدفق بين الوحدات اإلحصائية دون تدفق عائد تعويضي الم التمويل وى
 .والتطوير التجريبيلمبحث 

في بمد  والتطوير التجريبيلوصف أنشطة البحث  المستخدم اإلجمالي الرئيس ئياإلحصاالرقم تمثل ي 1-43
البحث  كل اإلنفاق عمىي (، الذي يغطّ GERD) والتطوير التجريبيما باإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث 

اإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى  دّ عمحددة. يُ المرجعية الفترة الالمنفذ في اإلقميم الوطني خالل  والتطوير التجريبي
 . والتطوير التجريبيلمقارنات الدولية لنشاط البحث في امؤشرًا رئيسًا  GERD والتطوير التجريبيالبحث 
ن )الفصل يين الخارجين والمساهمي: األشخاص العامموالتطوير التجريبيالبحث  يموظفقياس 

5) 
الباحثين المدربين تدريبًا عاليًا  والتطوير التجريبيالبحث  ي، يشمل مصطمح موظفعامة بعباراتٍ  1-44

 ونيساىم نالدعم الذي موظفيلتدريب، وغيرىم من والمتخصصين ذوي المستويات العالية من الخبرة الفنية وا
. تماشيًا مع تعريف ىذا الدليل لمبحث والتطوير التجريبيمباشر في تنفيذ مشاريع وأنشطة البحث  بشكلٍ 

 المعرفة. ميادين، يشمل نطاق ىذا المفيوم جميع بيوالتطوير التجري

 جميع األشخاص المنخرطين بشكلٍ  حصائيةاإلوحدة الفي  والتطوير التجريبيشمل موظفو البحث ي -45 -1
ن يمساىمم من المن العاممين في الوحدة اإلحصائية أأكانوا ، سواء والتطوير التجريبيمباشر في البحث 

لموحدة اإلحصائية، وكذلك أولئك الذين  والتطوير التجريبين بالكامل في أنشطة البحث يمندمجالن يخارجيال
 واإلداريين، ،والتطوير التجريبيلبحث ا كمديري) والتطوير التجريبينشطة البحث مباشرة ألالخدمات اليقدمون 

 (.الكتبةوالفنيين والموظفين 

والتطوير البحث  أن يساىموا في أنشطة من المحتمل ن من األفراد الذينيرئيست يمكن تحديد مجموعتين 1-46
 :تمك الوحدة نتمي إليوتي الذي اتلمقطاع المؤسسحصائية، مع بعض االختالفات وفقًا اإلوحدة الفي  التجريبي

  داخل  والتطوير التجريبياألشخاص العاممون في الوحدة اإلحصائية الذين يساىمون في أنشطة البحث
 internal R&D الداخميين والتطوير التجريبيأفراد البحث استخدامو بالتبادل مع مصطمح " الوحدة )يتمّ 

personnel.)في ىذا الدليل " 
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  مع مصطمح  بالتوازيستخدم يداخل الوحدة ) والتطوير التجريبيالمساىمون الخارجيون في أنشطة البحث
ىذه  في ىذا الدليل(. تضمّ  "external R&D personnelين الخارجي التجريبي والتطويرأفراد البحث "

رواتب وليسوا من الوحدة ( األشخاص الذين يحصمون عمى أجور/1المجموعة مجموعتين فرعيتين: )
خارج من من الحاالت الخاصة ألشخاص  ( عدداً 2، و )والتطوير التجريبيحصائية التي تؤدي البحث اإل
 .داخل الوحدة التجريبيوالتطوير ن في البحث حصائية يساىمو اإلوحدة ال

 والتطوير التجريبيمن مجموعتي موظفي البحث  دكتوراه والماجستير في أي  لطالب ا تضمين قد يتمّ  1-47
تضمين فقط األفراد الذين لدييم  ضمان أن يتمّ إلى يدف تفي ىذا الفصل  إذا استوفوا معايير معينة محددة

 مؤسسة.في ال والتطوير التجريبياىمة ممموسة في البحث مس
كما  ،الخاصة بيم والتطوير التجريبيلوظيفة البحث  وفقاً  والتطوير التجريبيتحديد موظفي البحث  يتمّ   1-48

 الداعم اآلخرون. وباحثون وفنيون وموظف: يمي
والتطوير  البحث ين وموظفي)األشخاص العامم التجريبيوالتطوير البحث  ييشمل قياس موظف 1-49

 ( ثالثة أنواع من المؤشرات:معاً  ينالخارجي التجريبي
 اعدتعددىم بالنسبة ل( د الموظفينHC) 
  الدوام ال مكافئوفق الخاصة بيم  والتطوير التجريبيأنشطة البحث( كاملFTEأو شخص )- سنة 
 والمؤىالت الرسمية. ،والعمر ،والتطوير التجريبيوظيفة البحث و ، بما في ذلك الجنس، مخصائصي 

 (6: المنهجيات واإلجراءات )الفصل والتطوير التجريبيقياس البحث 

والتطوير األساسية إلحصاءات البحث المشاغل من قابمة لممقارنة دوليًا الحصاءات اإلإنتاج  عدّ يُ  1-50
ممية في ع التعريفاتالسميمة والمتسقة، ولكن أيضًا عمى تطبيق  التعريفاتيعتمد ذلك فقط عمى ال . التجريبي

ًا والتوصيات سببًا رئيس التعريفاتق االختالفات في الممارسات المنيجية وفي تطبي دّ عالعممية. تُ  جمع البيانات
 مستقل فصلٍ  إدراج تمّ بين البمدان. ليذا السبب،  والتطوير التجريبيمقارنة بيانات البحث النخفاض قابمية 

 خاصة بكل قطاع. التحديات المنيجية المشتركة عبر القطاعات باإلضافة إلى فصولٍ حول 
والتطوير قياس أداء البحث في وراء المنيجية واإلجراءات المستخدمة  من االعتبارات العديدقف ي 1-51

ما في قميل نسبيًا من الكيانات، ال سيّ  ز في عددٍ ركّ تإلى ال والتطوير التجريبي. يميل نشاط البحث التجريبي
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يحدث في جميع فإنو  ،زالتركّ  ةشدب والتطوير التجريبينشاط البحث  يتصفاألعمال. في حين مشاريع قطاع 
 المعاينة )سحبستراتيجية إرشادات إعمى  الحدوث انعكاساتٌ  ونطاقز التركّ  يترتب عمىقطاعات االقتصاد. 

متعددة  والتطوير التجريبية لمبحث أىداف البرامج اإلحصائي ، فإن  ىذه الخصائص . باإلضافة إلى(العينات
المخزون وفر مدخالت يي ذال واإلنفاق؛ اإلجمالية لدعم السياسة العممية ي ذلك: المؤشرات، بما فاألبعاد

في  -في نظام الحسابات القومية؛ والبيانات عمى المستو  الجزئي لدعم والتطوير التجريبيلمبحث  الرأسمالي
 متعارضةً  التي تكون األىدافحدة. تؤثر ىذه مستو  الو  عمى تحميلال –بحماية البيانات المتعمقة القيود ظل 

 المعالجة.و  المعاينةستراتيجيات إ فيفي بعض األحيان 
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. عند تحميل ىذا القطاع والوحدات داخمو، من الميم مراعاة وموظفي وأ والتطوير التجريبيالبحث  اإلنفاق عمى
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 ، المستخدمة مندةالمعق   األعمالىياكل . تشكل مختمفة ومتنوعة بطرائق والتطوير التجريبيمجال البحث 
سبة بالن . كذلك األمروالتطوير التجريبيقياس البحث  أمام ياً ، تحدّ خاص متعددة الجنسيات بشكلٍ  المشروعات

ب يصع ، ولذلكاً مستمر  اً نشاطًا عرضيًا، وليس نشاط والتطوير التجريبيالبحث  عدّ يُ ، لبعض مؤسسات األعمال
يات من التحدّ  عددٍ  عمى مشاريع األعمالجمع البيانات من  ينطوي، منيجي تحديده وقياسو. من منظورٍ 

معمومات الإلى الحصول عمى  والتطوير التجريبيمن تحديد الشركات التي تقوم بالبحث  اً العممية أيضًا، بدء
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ل عبء ، بما في ذلك التعامل مع السرية وتقميكما ىو مطموب في ىذا الدليل والتطوير التجريبيحول البحث 
 .األدنى االستجابة إلى الحدّ 

 قطاع مشروعات األعمال: يضمّ  1-54
  ،قانوني، بغض  المساىمة المسجمة بشكلٍ  المشاريععمى ذلك فقط  وال يقتصرجميع الشركات المقيمة

م أ المدرجة والمتداولة، النظر عن محل إقامة مساىمييا. ويشمل كاًل من مشاريع األعمال الخاصة )سواءً 
 الحكومة(. الخاضعة لسيطرة( ومشاريع األعمال العامة )أي المؤسسات ال

  ي تعتبر مقيمة وجزءًا من ىذا القطاع ألنيا تشارك في اإلنتاج في غير المقيمة الت لممشاريع الفرديةالفروع
 عمى المد  الطويل. قميم االقتصادياإل

 المقيمة  جميع المؤسسات( غير اليادفة لمربحNPIs التي )مسوق أو تخدم للسمع أو الخدمات ا تُنتج
 .مؤسسات األعمال

يسمط الضوء عمى التحديات المنيجية  وىو ،جديد مستقل في الدليل الحاليىو فصٌل صل فالىذا إّن  1-55
وتصنيف النشاط وفقًا لعدة معايير  ،وسحب العينات ،اإلبالغوحدات المتعمقة بتحديد الوحدات اإلحصائية و 

والتطوير تحديد تحديات القياس في التمييز بين اإلنفاق عمى البحث  تمّ . توصيات بشأنياالدولية ويقدم 
 .ياوخارج الوحدة داخل التجريبي

في قطاع  والتطوير التجريبيفي وصف أداء البحث  الرئيس المستخدمئي اإلجمالي اإلحصاالرقم  1-56
مشاريع  إنفاق. يمثل BERD والتطوير التجريبيعمى البحث  مشاريع األعمال إنفاق ىو مشاريع األعمال

 والتطوير التجريبيعمى البحث اإلجمالي اإلنفاق المحمي  مكوناتأحد  والتطوير التجريبياألعمال عمى البحث 
(GERD)  البحث  اإلنفاق عمىو مقياس الوحدات التابعة ليذا القطاع. إن   الذي تتكبده( 4)انظر الفصل

 من المتغيرات التي قد عددٌ  يوجدداخل قطاع مشاريع األعمال.  داخل الوحدة الذي يتمّ  والتطوير التجريبي
وتوزيعيا  عمييا (BERD) التجريبي إنفاق مشاريع األعمال عمى البحث والتطويرتجميع يكون من المفيد 
 واإلبالغ عنيا.

 (8 )الفصل ةالحكومفي قطاع  والتطوير التجريبيالبحث 
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داخل القطاع  والتطوير التجريبيالبحث  وموظفي بالدرجة األولى عمى قياس أداء يركز ىذا الفصل 1-57
مة القائمة عمى م  المك والمقارباتؤدي المُ  المقاربة القائمة عمى صمة بينال توضيح حاول أيضاً ي ، كماالحكومي

، . باإلضافة إلى ذلكبأكممو االقتصاد عبر والتطوير التجريبيث لمبح لٍ قياس دور الحكومة كممو  في  لالممو  
، والتطوير التجريبيالموازنة الحكومية لمبحث  اعتمادات، حول قياس 12يرسم ىذا الفصل روابط مع الفصل 

 القطاع الحكومي: . يضمّ والتطوير التجريبياإلعفاء الضريبي لمبحث  حول، 13والفصل 
 في ذلك صناديق الضمان  ، بماالبمديةوالمحمية/ الوالية/ةواإلقميمياالتحادية /جميع وحدات الحكومة المركزية

وصف مؤسسات التعميم العالي المنصوص عمييا في  تحققالوحدات التي تمك ، باستثناء االجتماعي
 9في الفصل  أكثر حةوالموضّ  3الفصل 

 الخاصة التي ال تيدف لمربحأو التمويل وجميع المؤسسات /لحكومية األخر : وكاالت األداء والييئات ا 
من قطاع  نفسيا جزءاً بالوحدات الحكومية، والتي ال تشكل  تخضع لسيطرةتي وال ،لمسوق تُنتجلتي ال ا

 التعميم العالي.
شاممة لمعالجة صعوبات  إرشاداتٍ  ، وىو يقدمالدليل الحالي في مستقالً  اً جديدفصاًل فصل الىذا  عدّ يُ  1-58

تنفيذ ىذه األنشطة في  التي تنشأ عندما يتمّ  المرتبطة بوعن األنشطة األخر   والتطوير التجريبيفصل البحث 
 حكومية.الوحدة الواحد داخل  وقتٍ 

القطاع  داخل والتطوير التجريبيوصف أداء البحث  في الرئيس المستخدم اإلجماليئي اإلحصاالرقم  1-59
اإلنفاق الحكومي عمى  مثلي. والتطوير التجريبيعمى البحث  لحكومياإلنفاق ا أي ،GOVERD والحكومي ى

 GERDمكّون اإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  GOVERD البحث و التطوير
والتطوير البحث  لإلنفاق عمىمقياس  ووى ،الوحدات التابعة ليذا القطاع دهتكبّ ت الذي  (4الفصل  )راجع

خاصة حول كيفية التعامل مع  تقديم إرشاداتٍ  تم  الحكومي.  اعداخل القط داخل الوحدة الذي يتمّ  التجريبي
ي ذلك مع وكاالت ، بما فوضمنياوحدات في ىذا القطاع بين ال والتطوير التجريبيتدفقات تمويل البحث 

 .والتطوير التجريبيمبحث ل زدوجالحساب المب ، لتجنّ التمويل الوسيطة

 (9التعميم العالي )الفصل  قطاع في والتطوير التجريبيالبحث 
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 يعدّ  .عوسّ و ما كان سابقًا ممحقًا وي محلّ  يحلّ الدليل الحالي،  جديد في مستقلّ ىو فصٌل فصل الىذا  1-60
وليس لو مقابل مباشر في نظام الحسابات القومية.  ،في ىذا اإلصدار من الدليلفريدًا قطاع التعميم العالي 

سبب يعود من قطاعات نظام الحسابات القومية.  مؤسسات قطاع التعميم العالي في أي  تصنيف يمكن 
ممعمومات المتعمقة بالمؤسسات العاممة في مجال لة اتيسياسال األىمية إلىالمعالجة المنفصمة ليذا القطاع 

 .والتطوير التجريبيالبحث 
 يشمل قطاع التعميم العالي: 1-61
  كان  اً الرسمية، أي الثالثيوالمؤسسات األخر  التي تقدم برامج التعميم  التقانيةكميات الجميع الجامعات و

 ةالقانوني حالتيامصدر تمويميا أو 
 تطوير الو بحث الأنشطة  تمتمكالتي  البحثية معاىد والمراكز والمحطات التجريبية والعياداتالميع ج

 .الثالثيأو تديرىا مؤسسات التعميم  تسيطر عمييا مباشرةً التي  تجريبيال
وفق  ومؤسساتو التعميم العالي تُنظم الدول أنظمةلمغاية، و  غير متجانسٍ  قطاع التعميم العالي ىو قطاعٌ  1-62

كما ، والتطوير التجريبيلتجميع إحصاءات البحث  بالنسبة ياً تحد  ىذا األمر ق المختمفة. يمثل ائمن الطر  كثيرٍ 
عامة عن المعمومات الم ىذا الفصل كبيرة بين البمدان فيما يتعمق بالمنيجية اإلحصائية. يقد   تبايناتٌ  توجد

في مجال التعميم  وموظفيو والتطوير التجريبيالبحث  اإلنفاق عمىحساب وتقدير في المستخدمة  األساليب
المستخدمة المسوحات تشمل المنيجيات كما ؛ 1-9 المختمفة في الشكل المقارباتتوضيح  العالي. تمّ 

التي مختمفة من مصادر البيانات ىذه، ال التجميعاتو (، والبيانات اإلدارية، جزئيةالأو  كاممةالالمؤسساتية )
 يوجدمن مسوحات استخدام الوقت. المأخوذة  والتطوير التجريبيالت البحث عامِ دمجيا مع مُ  غالبًا ما يتمّ 

جمالية اإلنحة مِ المن  لالمموّ  والتطوير التجريبيدير البحث تقالمستخدمة في  األساليبخاص عمى  تركيزٌ 
(، التي تتمقاىا العديد من مؤسسات التعميم GUF)التمويل الحكومي العام لمجامعات معروفة باسم الحكومية ال

 العالي العامة لدعم جميع أنشطتيا.
 المرتبطة بومن األنشطة  عن طيٍف واسع والتطوير التجريبيألغراض المسح، يجب تمييز البحث  1-63

من  والتطوير التجريبي. ترتبط ىذه األنشطة األخر  ارتباطًا وثيقًا بالبحث وتقانيعممي  أساسٍ التي تقوم عمى 
استبعادىا قدر  ينبغيومن حيث العمميات والمؤسسات واألفراد المنخرطين بيا، لكن  ،خالل تدفقات المعمومات

والتي  ،بوقطاع التعميم العالي بعض األنشطة الخاصة  يؤدي. التجريبيوالتطوير اإلمكان عند قياس البحث 
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مة القائمة عمى م  المك والمقارباتؤدي المُ  المقاربة القائمة عمى صمة بينال توضيح حاول أيضاً ي ، كماالحكومي

، . باإلضافة إلى ذلكبأكممو االقتصاد عبر والتطوير التجريبيث لمبح لٍ قياس دور الحكومة كممو  في  لالممو  
، والتطوير التجريبيالموازنة الحكومية لمبحث  اعتمادات، حول قياس 12يرسم ىذا الفصل روابط مع الفصل 

 القطاع الحكومي: . يضمّ والتطوير التجريبياإلعفاء الضريبي لمبحث  حول، 13والفصل 
 في ذلك صناديق الضمان  ، بماالبمديةوالمحمية/ الوالية/ةواإلقميمياالتحادية /جميع وحدات الحكومة المركزية

وصف مؤسسات التعميم العالي المنصوص عمييا في  تحققالوحدات التي تمك ، باستثناء االجتماعي
 9في الفصل  أكثر حةوالموضّ  3الفصل 

 الخاصة التي ال تيدف لمربحأو التمويل وجميع المؤسسات /لحكومية األخر : وكاالت األداء والييئات ا 
من قطاع  نفسيا جزءاً بالوحدات الحكومية، والتي ال تشكل  تخضع لسيطرةتي وال ،لمسوق تُنتجلتي ال ا

 التعميم العالي.
شاممة لمعالجة صعوبات  إرشاداتٍ  ، وىو يقدمالدليل الحالي في مستقالً  اً جديدفصاًل فصل الىذا  عدّ يُ  1-58

تنفيذ ىذه األنشطة في  التي تنشأ عندما يتمّ  المرتبطة بوعن األنشطة األخر   والتطوير التجريبيفصل البحث 
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 GERDمكّون اإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  GOVERD البحث و التطوير
والتطوير البحث  لإلنفاق عمىمقياس  ووى ،الوحدات التابعة ليذا القطاع دهتكبّ ت الذي  (4الفصل  )راجع

خاصة حول كيفية التعامل مع  تقديم إرشاداتٍ  تم  الحكومي.  اعداخل القط داخل الوحدة الذي يتمّ  التجريبي
ي ذلك مع وكاالت ، بما فوضمنياوحدات في ىذا القطاع بين ال والتطوير التجريبيتدفقات تمويل البحث 
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عمى وجو الخصوص بالتعميم  األنشطة تتعمق ىذه. والتطوير التجريبيتمثل تحديًا فيما يتعمق بمفيوم البحث 
 والتدريب والرعاية الصحية المتخصصة )مثل المستشفيات الجامعية(.

في قطاع  والتطوير التجريبيوصف أداء البحث  في س المستخدمالرئياإلجمالي  اإلحصائيالرقم  1-64
 التعميم العالي إنفاق مثلي. (HERD)التجريبي  عمى البحث والتطوير التعميم العالي و إنفاقالتعميم العالي ى
 التجريبي مكونات اإلنفاق المحمي عمى البحث والتطوير أحد (HERD)التجريبي  التطويرعمى البحث و 

(GERD)  والتطوير البحث  عمى اإلنفاق وه الوحدات التابعة ليذا القطاع. وىتكبدت الذي ( 4)راجع الفصل
 داخل التعميم العالي. داخل الوحدة الذي يتمّ  التجريبي

 (11)الفصل  الهادف لمربحالخاص غير  في القطاع والتطوير التجريبيالبحث 

سواء والتطوير دورًا ميمًا في البحث  (NPIs) لمربح اليادفةغير الخاصة المؤسسات  أدتتقميديًا  1-65
القطاعات االقتصادية ب مقارنةً  عند مستويات أقلّ  اً عموم عمى الرغم من حدوث ذلك، كمؤدية أو ممّولة

القطاع الخاص غير  عّرفت التي، اإلصدارات السابقة من ىذا الدليلفي األمر  ذاىإدراك  تمّ  في حيناألخر . 
من المؤسسات  اً بإيجاز أي نيبيّ محور الفصل الجديد المستقل. وىو اآلن  و يشكل، فإن  (PNP)اليادف لمربح 

 اليادف لمربح الخاص غير قطاعالفي  التي تتمّ قياس ال في عمميةاالعتبار بأخذىا ينبغي غير اليادفة لمربح 
(PNP) ، مع مراعاة التجريبيوالتطوير البحث تيا في مجال أنشطقياس ب المتعمقة رشاداتاإلويعطي ،

 .والتطوير التجريبيوكذلك االتجاىات الناشئة فيما يتعمق باألشكال الجديدة لتمويل البحث  ،خصوصياتيا
 مربح:اليادف لالقطاع الخاص غير  يضمّ  1-66
  القطاع األسريمربح التي تخدم اليادفة لجميع المؤسسات غير (NPISH عمى النحو المحدد في نظام ، )

 من قطاع التعميم العالي فة كجزءٍ صنّ ، باستثناء تمك المُ  2008القومية الحسابات 
  ،ي أنشطة السوق أو غير المشاركينف بصفتيم الشخصية المشاركين سر واألفراداألُ الستكمال العرض. 
في ىذا القطاع  والتطوير التجريبيالبحث  وصف أداء في الرئيس المستخدم اإلجمالي اإلحصائيالرقم  1-67
اإلنفاق  ىذا . يمثلPNPERDالتجريبي  عمى البحث والتطوير مربحاليادف لالخاص غير القطاع إنفاق و ى
الوحدات  دهكبّ تي تذ( ال4)انظر الفصل  GERDالتجريبي  التطويرونات اإلنفاق المحمي عمى البحث و مك أحد

 يعدّ  .عوسّ و ما كان سابقًا ممحقًا وي محلّ  يحلّ الدليل الحالي،  جديد في مستقلّ ىو فصٌل فصل الىذا  1-60
وليس لو مقابل مباشر في نظام الحسابات القومية.  ،في ىذا اإلصدار من الدليلفريدًا قطاع التعميم العالي 

سبب يعود من قطاعات نظام الحسابات القومية.  مؤسسات قطاع التعميم العالي في أي  تصنيف يمكن 
ممعمومات المتعمقة بالمؤسسات العاممة في مجال لة اتيسياسال األىمية إلىالمعالجة المنفصمة ليذا القطاع 

 .والتطوير التجريبيالبحث 
 يشمل قطاع التعميم العالي: 1-61
  كان  اً الرسمية، أي الثالثيوالمؤسسات األخر  التي تقدم برامج التعميم  التقانيةكميات الجميع الجامعات و

 ةالقانوني حالتيامصدر تمويميا أو 
 تطوير الو بحث الأنشطة  تمتمكالتي  البحثية معاىد والمراكز والمحطات التجريبية والعياداتالميع ج

 .الثالثيأو تديرىا مؤسسات التعميم  تسيطر عمييا مباشرةً التي  تجريبيال
وفق  ومؤسساتو التعميم العالي تُنظم الدول أنظمةلمغاية، و  غير متجانسٍ  قطاع التعميم العالي ىو قطاعٌ  1-62

كما ، والتطوير التجريبيلتجميع إحصاءات البحث  بالنسبة ياً تحد  ىذا األمر ق المختمفة. يمثل ائمن الطر  كثيرٍ 
عامة عن المعمومات الم ىذا الفصل كبيرة بين البمدان فيما يتعمق بالمنيجية اإلحصائية. يقد   تبايناتٌ  توجد

في مجال التعميم  وموظفيو والتطوير التجريبيالبحث  اإلنفاق عمىحساب وتقدير في المستخدمة  األساليب
المستخدمة المسوحات تشمل المنيجيات كما ؛ 1-9 المختمفة في الشكل المقارباتتوضيح  العالي. تمّ 

التي مختمفة من مصادر البيانات ىذه، ال التجميعاتو (، والبيانات اإلدارية، جزئيةالأو  كاممةالالمؤسساتية )
 يوجدمن مسوحات استخدام الوقت. المأخوذة  والتطوير التجريبيالت البحث عامِ دمجيا مع مُ  غالبًا ما يتمّ 

جمالية اإلنحة مِ المن  لالمموّ  والتطوير التجريبيدير البحث تقالمستخدمة في  األساليبخاص عمى  تركيزٌ 
(، التي تتمقاىا العديد من مؤسسات التعميم GUF)التمويل الحكومي العام لمجامعات معروفة باسم الحكومية ال

 العالي العامة لدعم جميع أنشطتيا.
 المرتبطة بومن األنشطة  عن طيٍف واسع والتطوير التجريبيألغراض المسح، يجب تمييز البحث  1-63

من  والتطوير التجريبي. ترتبط ىذه األنشطة األخر  ارتباطًا وثيقًا بالبحث وتقانيعممي  أساسٍ التي تقوم عمى 
استبعادىا قدر  ينبغيومن حيث العمميات والمؤسسات واألفراد المنخرطين بيا، لكن  ،خالل تدفقات المعمومات

والتي  ،بوقطاع التعميم العالي بعض األنشطة الخاصة  يؤدي. التجريبيوالتطوير اإلمكان عند قياس البحث 
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داخل القطاع  الوحدة الذي يتمّ داخل  والتطوير التجريبيالبحث  عمىاإلنفاق مقياس  ىوو  ،التابعة ليذا القطاع
 .اليادف لمربحالخاص غير 

 (11)الفصل  والتطوير التجريبيقياس عولمة البحث 

. أقرت اإلصدارات السابقة والتطوير التجريبيبمفيوم عولمة البحث  يعترف ىذا الدليل صراحةً  1-68
 والتطوير التجريبيأداء البحث  لتمويل كمصدرٍ  بالدرجة األولى والتطوير التجريبيبالجوانب العالمية لمبحث 

 كمقصدٍ ( أو GERD والتطوير التجريبياإلنفاق المحمي عمى البحث  الحال في تجميع ي)كما ىالمحمي 
 التجريبيوالتطوير اإلنفاق الوطني اإلجمالي عمى البحث  في تجميع الحال ي)كما ى الوطنيةلمصادر التمويل 

GNERD .) مع نظام الحسابات القومية،  انسجاماً من/إلى "الخارج".  تمويلٌ يا بأن  ىذه المصادر سابقًا وِصفت
"بقية العالم". ال يزال تحديد وقياس المصادر  والحالي ى لدليل فراسكاتي المصطمح المفض ل فإن  

 ريبيوالتطوير التجل ُبعدًا ميمًا لمبحث مثّ ت والتطوير التجريبيالبحث  لتمويلغير المحمية  /المقاصدوالوجيات
والتطوير البحث  تمويلتدفقات  أبعد منىذا الدليل الحالي  يذىب، شامل. ومع ذلك تغطيتو بشكلٍ  تمّ تو 

 ,OECDالعالمي ) والتطوير التجريبيقضايا القياس المتعمقة بالبحث من أكثر شمواًل  ي قائمةً ويغطّ  ،التجريبي
2005; OECD, 2010 .)  وروابط إلى أدلة إحصائية أخر  ذات رشادات حول ىذا الموضوع اإلتقديم  تم

 جديد. مستقلّ  صمة كفصلٍ 
 ،والتطوير التجريبيوالبحث  ،عوامل العرضو  ،، تشير العولمة إلى التكامل الدولي لمتمويلبصفٍة عامة 1-69

واالستثمار بالتجارة الدولية مقترنًة مربح اليادف لالعولمة في القطاع  تكونوتجارة السمع والخدمات.  ،واإلنتاج
المؤسسات العامة  مشاريع األعمال، عمى الرغم من أن   خاللأساسي من  ( بشكلٍ FDIاألجنبي المباشر )

نشطة األأيضًا في  تنخرطوالخاصة غير الربحية )بما في ذلك المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعميم العالي( 
 .وتمويمو يوالتطوير التجريبالبحث  العمل المشترك في مجال دولية مثلال
فرعية من األنشطة العالمية التي تنطوي عمى المجموعة ال والتطوير التجريبيعولمة البحث تمثل  1-70

. يركز ىذا الفصل عمى ثالثة مقاييس لعولمة والتطوير التجريبيالبحث  ، وأداء، وتحويل، واستخدامتمويل
 بقطاعات غير األعمال. القياس المتعمقة األعمال، وممخص لقضايا مجال في والتطوير التجريبيحث الب
 :المشمولة ىي في /قطاع/ األعمال والتطوير التجريبيالبحث  المقاييس اإلحصائية الثالثة لعولمة 1-71
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  عبر الحدود والتطوير التجريبيتدفقات تمويل البحث 
 ة الجنسيات متعدد المشاريعيؤديو أعضاء  الذي والتطوير التجريبيممون في البحث التكاليف الحالية والعا

 وخارجيا التجميعداخل بمدان 
  والتطوير التجريبيالتجارة الدولية في خدمات البحث. 

ذات الصمة  والتطوير التجريبيرشادات حول قياس ظاىرة عولمة البحث اإل المزيد من تقديم تمّ  1-72
والتطوير والتمويل الحكومي لمبحث  ،األعمال، بما في ذلك دور المنظمات الدوليةقطاع قطاعات غير الب

الدولية لممنظمات  والتطوير التجريبيوأنشطة البحث  ،الجامعات األجنبية فروعو  ،في الخارج  الُمؤدّ  التجريبي
 غير الحكومية.

 (12)الفصل  والتطوير التجريبيموازنة الحكومة لمبحث  اعتمادات

تتمثل . والتطوير التجريبيرسو الحكومات لتمويل أنشطة البحث كمختمفة لقياس ما تُ  طرائقتوجد  1-73
مسح الوحدات المقيمة التي تؤدي البحث  فيىذا الدليل  التي يوصي بيا يؤدعمى المُ  ةالقائممقاربة ال

عمى  إنفاقو لمبمغ الذي يتمّ والمعاىد والجامعات ، إلخ( من أجل تحديد ا مشاريع األعمال) والتطوير التجريبي
 في السنة المرجعية. من الممكن بعد ذلك تحديد الجزء من اإلنفاق  الوحدة داخل والتطوير التجريبيالبحث  أداء

 الحكومة. ل منالممو   الوحدة داخل والتطوير التجريبيعمى البحث 
المأخوذة بيانات الباستخدام  والتطوير التجريبيلقياس التمويل الحكومي لمبحث  ةمُمكم مقاربةتطوير  تمّ  1-74

 والتطوير التجريبيالقائمة عمى الممو ل لإلبالغ عن البحث  المقارباتمن الموازنات. يتضمن ىذا النوع من 
والتطوير البحث  اىا منوقياس محتو  والتطوير التجريبيتحديد جميع بنود الموازنة التي قد تدعم أنشطة البحث 

والتطوير القدرة عمى اإلبالغ عن مجاميع البحث  افتراض المقاربة هأو تقديره. تتضمن بعض مزايا ىذ التجريبي
والتطوير ، وربط مجاميع البحث وازناتيا تستند إلى المالحكومية الميمة في الوقت المناسب، ألنّ  التجريبي
 باعتبارات السياسة العامة من خالل التصنيف حسب األىداف االجتماعية واالقتصادية. التجريبي

تقديميا ألول مرة في  وتمّ  ،في ىذا الفصل البيانات المستندة إلى الموازنة ات ىذهمواصف توضيح تمّ  1-75
ى البيانات المستندة إلى إل ت اإلشارة رسمياً حدث، تمّ اإلصدار الثالث من ىذا الدليل. في اإلصدارات األ
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، وىو (GBAORD" )والتطوير التجريبيالحكومية أو مصروفات البحث الموازنة باسم "اعتمادات الموازنة 
 (.GBARD) والتطوير التجريبيحكومة لمبحث ال باعتمادات موازنة استبدالو في ىذا اإلصدار تمّ  مصطمحٌ 

تستند إلى تصنيف االتحاد األوروبي ىي و  1-12 وصى بيا في الجدولقائمة التوزيع المُ  وردت 1-76
حميل ومقارنة البرامج ت( لEurostatاألوروبية ) ء التابعة لممفوضيةإلحصال المديرية العامةالمعتمد من 

 (.NABSالعممية ) اتيانيز والم

 (13)الفصل  والتطوير التجريبيلمبحث  الحكومي قياس اإلعفاء الضريبي

بيدف تشجيع  والتطوير التجريبيتقدم الحكومات في العديد من البمدان الدعم الضريبي لمبحث  1-77
 لإلنفاق عمىضريبية تفضيمية  في االقتصاد من خالل منح معاممةٍ  التجريبيوالتطوير االستثمار في البحث 

لمقياس؛  اً معقد موضوعاً الضريبي  اإلنفاق عدّ يُ لمشاريع األعمال.  ةً خاصو ، المؤىل والتطوير التجريبيالبحث 
 أنّ  وبافتراض. ومع ذلك، كميا أنواع مقاييس اإلعفاء الضريبيباإلحصائية منفردًة  األنظمة جميع تحيطال 

يمكن تحقيقيا من خالل  والتطوير التجريبيمبحث يبي لالضر  باإلعفاء ة المتعمقةيالسياسة الحكومأىداف 
اإلبالغ عن ىذا الدعم الضريبي في  واسع النطاق بأنّ  اعترافٌ  يوجدأو النفقات المباشرة األخر ،  اإلعانات

 كثر توازنًا.األدولية المقارنات الالشفافية و  التقارير التكميمية من شأنو تيسير
في اإلصدارات التي كانت موجودة في معالجة ىذه الفجوة  ينوالممارس يناستجابًة لمصمحة المستخدم 1-78

بعض اإلرشادات حول اإلبالغ عن الدعم  دليل فراسكاتيالسابقة من ىذا الدليل، يقدم ىذا الفصل الجديد من 
قابمة المؤشرات المن خالل الحوافز الضريبية، بيدف المساعدة في إنتاج  والتطوير التجريبيالحكومي لمبحث 

 (.GTARD) والتطوير التجريبيلممقارنة دوليًا لإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث 
مشتركة مع  والتطوير التجريبيعمى البحث  يبيالضر وجود عدة عناصر في اإلنفاق عمى الرغم من  1-79

، كما في 12 في الفصل يحياوضتّم ت( GBARD) والتطوير التجريبيبحث موازنة الحكومة لم اعتمادات
منفصل  قياس ىذه الفئة بشكلٍ  ينبغيو بعض الحاالت يمكن اإلبالغ عنيا ضمن الموازنة، يقترح ىذا الدليل أن  

والتطوير دمج الحقًا في العرض العام إلحصاءات البحث تُ فقط وعندىا معالجة متكاممة،  طريقة تباعباو 
 بالنسبة لممقارنات الدولية. ، وخاصةً التجريبي
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 رشادات المكمِّمةالمالحق واإل 

فراسكاتي  دليلعامة عن تاريخ  لمحةً  يقدمواحد  تحتوي النسخة المطبوعة من ىذا الدليل عمى ممحقٍ  1-80
اإلصدارات السابقة، الذين ضمنوا المكانة الحالية لمدليل. باإلضافة  ين فيلممساىمين الرئيستقدير الو  شكرالو 

يعرض المصطمحات الرئيسة المستخدمة الذي مسرد المصطمحات في النسخة المطبوعة  إدراج إلى ذلك، تم  
 الحفاظ عمى مسرد المصطمحات ىذا وتحديثو عبر اإلنترنت. سيتمّ وكذلك تعريفاتيا.  ،في ىذا الدليل

إضافية من خالل المواد المرفقة عبر اإلنترنت فقط عمى صفحة الويب الخاصة بيذا  ر إرشاداتٌ تتوف 1-81
من اإلرشادات الواردة في المرفقات المتوفرة في اإلصدارات  بدل كثيرٌ . استُ http://oe.cd/frascatiالدليل 

التي  رشادات التعميم العاليإ، المثال، عمى سبيل ي النسخة المطبوعة من ىذا الدليلدمجيا فتّم /أو ابقة والس
 ي تمّ تلا في البمدان النامية والتطوير التجريبيبحث ، واإلرشادات المتعمقة بالخاص صص ليا اآلن فصلٌ خُ 

ميمي عمى إحصاءات البحث إضفاء الطابع اإلقالمتعمقة ب رشاداتاإلما تزال ذات صمة كل في الدليل.  اتعميمي
تقديرات التقديم  وطرائق ،العمالت ومحوالت التجريبي التطويرانكماش البحث و الت عامِ ومُ  ،والتطوير التجريبي

بالصحة وتقانة  المتعمق والتطوير التجريبيالبحث و  ،والتطوير التجريبيمحّدثة بشأن البحث التوقعات الو 
صدار السابق اإل ممحقاتإلى  اإلشارة المستخدمون يرغب وقد ،الحيوية( والتقانة ICTالمعمومات واالتصاالت )

منظمة التعاون والتنمية في الميدان  مراجعتيا من تمّ ت حتى قيد االنتظار في األثناء التي تكون فييا معمقةً 
 ( إلدراج المزيد من التطورات والمنيجيات الحديثة.OECDاالقتصادي )

توفير أيضًا الحفاظ عمى التصنيفات المشار إلييا في ىذا الدليل عبر اإلنترنت، مع روابط  سيتمّ   1-82
منظمة التعاون والتنمية في الميدان  أيضًا إدارة المعمومات المتعمقة بتصنيف لمعايير الدولية ذات الصمة. سيتمّ ا

 حقيقة عمى الرغم مننترنت، اإل عبروالتحديثات الالحقة والتطوير حسب مجاالت البحث  OECDاالقتصادي
عمى الويب بمثابة  فراسكاتيدليل أيضًا في النسخة المطبوعة. ستكون صفحة  التصنيف الحالي متاحٌ  أن  

 والتطوير التجريبيمساحة لنشر مواد اإلحاطة والتوصيات المتعمقة بممارسات القياس المحددة المتعمقة بالبحث 
يا في المستقبل من مجتمع الخبراء الوطنيين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان تطبيق ىاالتفاق عم التي تم  

، جمعت مجموعة عمل الخبراء الوطنيين ىذا الدليلي جميع مراحل إعداد فت اإلشارة تمّ االقتصادي. كما 
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توفر  من الموضوعات التي يمكن أن من األدلة حول عددٍ  ( ثروةً NESTI)مؤشرات العموم والتقانة  حول
 األساس لممالحق المستقبمية عبر اإلنترنت.

 تنفيذ التوصيات في هذا الدليل -1-3
 مفرداتٍ استخدام من خالل  واإلبالغ عنياييدف ىذا الدليل إلى توجيو الجيود العممية لجمع البيانات  1-83

عممية. وييدف ذلك إلى ضمان قابمية المخرجات اإلحصائية لممقارنة من  ومواثيقفق عمييا متمبادئ و  مشتركة
 مالئمةً تكون  والتطوير التجريبيعالمية لممعمومات اإلحصائية في مجال البحث التحتية البنية الأجل دعم بناء 

 عام. لصانعي السياسات واألكاديميين ومديري الصناعة والصحفيين والجميور بوجوٍ 
سيناريو ممكن أو تنظيم البيانات التي يتعين تصّور/خارج نطاق ىذا الدليل تغطية كل  قعتمع ذلك،  -84 -1

ألدوات اإلضافية اإّن والنشر.  في الميدان االقتصادي لغرض التبويب تقديميا إلى منظمة التعاون والتنمية
ىذا مع  رتبطةٌ مىي التي ، (NESTI) مؤشرات العموم والتقانة حولمجموعة الخبراء الوطنيين  المستخدمة من

ىذه  المستخدمين وخدمة الجميور. وتشمل لتمبية احتياجات ، تدعم تنفيذ توصياتووعن ولكن منفصمةٌ  ،الدليل
 :األدوات

  عمى النحو الوطنيةمن السمطات  والتطوير التجريبيعن البحث  جمع البيانات اإلجماليةاستبيانات ،
والتنمية في الميدان االقتصادي والمنظمات الدولية األخر  والبمدان التي المتفق عميو بين منظمة التعاون 

 ُطمب منيا تزويد البيانات
  الذين  الوطنيينعممية ضمان الجودة، التي تشمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والخبراء

 يزودون البيانات
  بمشاركة لجان منظمة التعاون والتنمية في الميدان وومؤشرات والتطوير التجريبيبيانات البحث نشر قواعد ،

 االقتصادي ذات الصمة
 المستخدمة في  واألساليبالتي تحدد السمات الرئيسة لممصادر  /التعريفيةجمع ونشر البيانات الوصفية

 مختمف البمدان
 من أجل معالجة ، في مختمف البمدان والتطوير التجريبيلمبحث  الجزئيةلبيانات السعي إلى تنسيق تحميل ا

 قياسيةالمؤشرات المن خالل  بسيولةٍ  تقديرىااألسئمة التي ال يمكن 
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 مممارسين حيث يمكن ل ،عبر اإلنترنت مجتمعي منتد ً  ، تطويرنابعة من ىذا اإلصدار داثةسمة حوك
حول كيفية التعامل مع حاالت  السوابق منجموعة تراكمية ومشتركة تطوير متبادل األسئمة والخبرات و 

 .سابقة محددة

 اً دور  تؤديات الدولية األخر  التي تعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مع المنظم 1-85
عمى  اإلبالغاء من أعب ، بيدف الحدّ والتطوير التجريبيدرات ونشر بيانات البحث في دعم تنمية الق رئيساً 

 .الوطنيةالمنظمات 

 ي بعض ممارساتيا وجعميامن البمدان إلعادة النظر ف عددٍ أمام فرصة القح منّ  يتيح اعتماد دليلٍ  1-86
فيما وكذلك التواصل المناسب  ،نتقاليةاالترتيبات الإجراء  ب ذلك. قد يتطمّ مع المعايير المقبولة عالمياً  متوافقةً 
ات داخل فاءلتطوير الك محتممة في سمسمة البيانات. كما كانت عممية المراجعة فرصةً  أي تغييراتٍ يتعمق ب

 واإلبالغ عنيا. والتطوير التجريبيعن جمع بيانات البحث  يد مسؤولجد المنظمات وتدريب كادرٍ 

 المالحظات الختامية -1-4
مساعدة  في فراسكاتيدليل  رشاداتإجمعيا بموجب  لمعمومات التي تمّ من ا اليدف المنشوديتمثل  1-87
عمى  أصبحت متاحةً  والتطوير التجريبيبيانات البحث  ألنّ  اع السياسات. نظراً نّ صُ  وخاصةً ، اع القرارنّ صُ 

لمحوار  نًا ميماً بارز في المناقشات العامة، فقد أصبحت ىذه المعمومات أيضًا مكوّ  تظير بشكلٍ أوسع و  نطاقٍ 
بيانات البحث  النطاق بأنّ  واسع إدراكٌ  يوجدم ىذه الموارد وتأثيرىا. االجتماعي والسياسي حول استخدا

الالزم ساس األمن فقط  ، يمكن أن توفر جزءاً يانات األخر ، وحدىا أو باالقتران مع البوالتطوير التجريبي
خاصة لمبحث يعترفون بالسمات ال ، ما دامت الحكومات وقادة قطاع األعمال والعامةتخاذ القرارات. ومع ذلكال

ة المخصصة ليذه د البشرية والماليقياس الجيو  ، سيظلّ اً خاص وضعاً  ويسندون ليا والتطوير التجريبي
سعى لمجتمعات في جميع أنحاء العالم. يا التي تطمبيافي األدلة اإلحصائية  رئيساً  اً دور  ؤديالمساعي ي

 من ىذا الدليل إلى دعم ىذا اليدف. اإلصدار السابع

 المراجع
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 مقدمةال -2-1

 والبحثالبحث األساسي  ولمكوناتو،( R&Dمبحث والتطوير التجريبي )ل اً ـ ىذا الفصؿ تعريفيقدّ 
تمؾ الموجودة في اإلصدارات عف  التعريفاتىذه  باألساس تتغير لـالتجريبي.  التطبيقي والتطوير

 يا تعكس التغيرات في الثقافة واستخداـ المغة.ختالفات، فنن  اال توجدوأينما السابقة مف الدليؿ. 
خمسة معايير  تقديـ تـّ ، تجريبي وتطويرٍ  شاط بحٍث ن وما ال يُعدّ  ما يُعدّ حوؿ  اترشاداإللتقديـ 

لمتحويؿ  وقابالً  ومنتظما،ً  ،غير مؤكدةنتائجو و  ،وخاّلقاً  متمتعًا بالحداثة،تتطمب أف يكوف النشاط 
 البحث والتطوير اإلنفاؽ عمىمعالجة  طريقة تلمتكرار. منذ اإلصدار األخير، تغيرّ  و/أو قابالً 

لغة ىذا  أصبحتلذلؾ،  رأسمالي. نتيجةً  إلى استثمارٍ  نفقةفي نظاـ الحسابات القومية مف  التجريبي
وعمى  إضافية لقياس التدفقات المالية. متطمباتٌ  وتوجد أقربومية، نظاـ الحسابات القلغة الدليؿ، و 
أكبر عمى  تركيزٌ  يوجد وإال أن  عمى جميع التخصصات العممية،  اً دائمؽ طبّ يُ  كاف الدليؿ الرغـ أفّ 

قياس أنشطة  يثير الطبيعية واليندسة. اعية واإلنسانية والفنوف، باإلضافة إلى العمـومتالعموـ االج
حوؿ  أو البيانات اإلدارية أو المقابالت أسئمةً  المسوحاتمف خالؿ  التجريبي لتطويرالبحث وا

ىذه  فلممساعدة في اإلجابة ع ـ ىذا الفصؿ أمثمةً ويقدّ  ،مشموؿغير  أو مشموؿٌ وما ىو  ،الحدود
مف تطوير السياسات  كجزءٍ  التجريبي الدليؿ لتفسير بيانات البحث والتطوير يُستخدـَاألسئمة. 

 ألغراض القياس. التعريفات، ولكف يركز ىذا الفصؿ عمى يمياوتقو 
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التطبيقي  والبحثالبحث األساسي  ،مكوناتولمبحث والتطوير التجريبي و ل اً تعريف فراسكاتي دليؿ ـدّ يق 2-1
الزمف. ال تختمؼ  عمى مرّ نجاحيا  التعريفات أثبتتأكثر مف نصؼ قرف، وقد منذ ، التجريبي والتطوير
 يوجد ولكففي اإلصدارات السابقة.  التعريفاتالمضموف عف  مف حيثالواردة في ىذا الفصؿ  التعريفات
 ر التجريبي.ياستخداـ المغة في تعريؼ التطو بو  التجريبي ر الثقافي في تعريؼ البحث والتطويربالتغيّ  اعتراؼٌ 

( طريقة معالجة اإلنفاؽ عمى SNAنظاـ الحسابات القومية ) رغيّ يذا الدليؿ، لمنذ اإلصدار السابؽ  2 -2
 رأسمالي مف المعرفةالمخزوف التكويف رأسمالي يؤدي إلى  إلى استثمارٍ  نفقةٍ مف  التجريبي البحث والتطوير

 ,.EC et al) 2008. يعتمد نظاـ الحسابات القومية التجريبي لمبحث والتطوير نتيجةً  اخمقي تـّ ي التي
لدليؿ أصبح جزءًا أكثر تكاماًل مع وكوف ىذا ا .التجريبي تعريؼ البحث والتطويرفي عمى ىذا الدليؿ  (2009

ذا كى اإلشارة إلى تتـّ سوؼ  في ىذا الدليؿ. ة النظاـلغاستخداـ نظاـ الحسابات القومية فقد ترتب عمى ذلؾ 
  استخداـ عند حدوثو.

وكذلؾ في العموـ الطبيعية  ،والفنوف نسانيةواإلفي العموـ االجتماعية  التجريبي البحث والتطوير جديو  3 -2
والفنوف. ال  نسانيةواإلأكبر مف اإلصدارات السابقة عمى العموـ االجتماعية  اً ىذا الدليؿ تركيز  يوليندسة. والي

 ما ُيعدّ لحدود التي تحدد با اىتمامًا أكبر بالفعؿ ، ولكنو يتطمبواألعراؼالتعريفات في  أي تغييرٍ  ذلؾيتطمب 
مداف التي تستخدـ ىذا الدليؿ بمراحؿ مختمفة مف التنمية الب تمرّ  أيضاً . ًا تجريبياً وتطوير  اً بحث ال ُيعدّ وما 

  .ليا االحتياجات المختمفة مراعاة واستيعابيحاوؿ ىذا الفصؿ لذا االقتصادية، 

مف المعايير لتحديد  ومكوناتو، إلى جانب مجموعةٍ التجريبي لمبحث والتطوير  تعريفاتالـ الفصؿ يقدّ  4 -2
والحدود واالستثناءات لتوضيح  التجريبي والتطوير ثلبحا عف مثمةاأل يـتقد تـّ . التجريبي البحث والتطوير

 الالزمة رشاداتاإلتقديـ في األساسي  غرضويتمثؿ  إحصائي دليؿٌ  ما بيف يدينا. تمؾ التعريفاتكيفية تطبيؽ 
الت جمع البيانات مف المسوحات والمقابلباستخداـ وسائؿ مختمفة التجريبي لقياس أنشطة البحث والتطوير 

مف تطوير  كجزءٍ التجريبي تفسير بيانات البحث والتطوير  في اً والمصادر اإلدارية. يستخدـ الدليؿ أيض
 التعريفاتعمى  يركزىذا الفصؿ  أفّ  عمماً ف و المستخدم أف يأخذ ينبغي، ولكفيميا. و وتق وتطبيقيا اتالسياس

 ألغراض القياس.

 تعريف البحث والتطوير التجريبي -2 -2
 -من أجل زيادة مخزون المعرفة  ذالذي ُينف   والمنتظم المبدععمل الالبحث والتطوير التجريبي  يضم   5 -2

 جديدة لممعرفة المتاحة.التطبيقات ال ولتصميم -والثقافة والمجتمع  بالنوع البشريمعرفة البما في ذلك 

طة استنفيذىا بو  و تـّ ، حتى لالتجريبيالشائعة أنشطة البحث والتطوير  السماتمف  تحدد مجموعةٌ  6 -2
عامة. أىداٍؼ أو  محددةٍ  إلى تحقيؽ أىداؼٍ ا إمّ  التجريبي . قد تيدؼ أنشطة البحث والتطويريفمؤديف مختمف

مة )وتفسيرىا( أو يإلى مفاىيـ أص اً نتائج جديدة، استنادالوصوؿ إلى  اً دائم التجريبي البحث والتطوير يدؼستي
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)أو عمى األقؿ مقدار الوقت  تماماً  مؤكدةً التجريبي مبحث والتطوير ل ائيةال تكوف النتائج الني. أصيمة فرضياتٍ 
األفراد(،  مف تنفيذه )حتى عندما يتـّ  محددة وموازنتولو  وىو ُمخططٌ  ،(تمؾ النتائجوالموارد الالزمة لتحقيؽ 

لبحث ا أنشطة مفالنشاط  عدّ يفي السوؽ. لكي  ياتداولبحرية أو  نقميا يتـّ وييدؼ إلى تحقيؽ نتائج يمكف أف 
 ، يجب أف يستوفي خمسة معايير أساسية.التجريبيوالتطوير 

 يجب أف يكوف النشاط: 7 -2

 متمتعًا بالحداثة 

 اً مبدع 

 عدـ اليقيف( غير مؤكد( 

  ًمنتظما 

  ًلمتكرار  لمنقؿ و/أو قابالً  قابال 

أحد فييا إجراء  يتـّ  ، في كؿ مرةٍ عمى األقؿ مف حيث المبدأ يجب الوفاء بالمعايير الخمسة جميعيا، 8 -2
 التجريبي عرضي. يتوافؽ تعريؼ البحث والتطوير ـأ مستمرٍ  سواء بشكؿٍ  تجريبيال تطويرالبحث و أنشطة ال

ي ويغطّ  دليؿ فراسكاتي المستخدـ في اإلصدارات السابقة مفالتجريبي المقدـ مع تعريؼ البحث والتطوير 
 .ونفس نطاؽ األنشطة

البحث التطبيقي و  مف النشاط: البحث األساسي ثالثة أنواعٍ  التجريبي طويري مصطمح البحث والتيغطّ  9 -2
 جديدةال معرفةالإجراؤه أساسًا الكتساب  يتـّ  ،ىو عمٌؿ تجريبٌي أو نظريٌ  البحث األساسيالتجريبي.  والتطوير

 .بعينو ستخداـإجراء أي تطبيٍؽ أو ا تصّور حوؿ المبادئ األساسية لمظواىر والحقائؽ القابمة لممشاىدة، دوف
 في يكوف موجياً  جديدة. ولكفال معرفةالمف أجؿ اكتساب  ُيجرىالذي  ؿياألصي ىو التقصّ  التطبيقيالبحث 

يعتمد عمى المعرفة المكتسبة  منتظـىو عمٌؿ  التطوير التجريبي ساس نحو ىدٍؼ أو غرٍض محدٍد وعممي.األ
أو  جديدةالعمميات الو أ منتجاتالتوجيييا إلنتاج  يتـّ  ،ضافيةإ معرفةً  وُينتجمف البحث والخبرة العممية 

في القسـ  التجريبي ىذه األنواع الثالثة مف البحث والتطوير نوقشت حالية.ال عممياتالأو  منتجاتاللتحسيف 
2- 5. 

 EC et) أو خدمةٍ  ج" إلى سمعةٍ نتَ ي يشير فيو "المُ ذنظاـ الحسابات القومية ال أسموبع ىذا الدليؿ يتبِ  10 -2
al., 2009: para. 2.36وتسميميامخرجات عممية" إلى تحويؿ المدخالت إلى (. في ىذا الدليؿ، تشير "ال 

 أو إلى اليياكؿ أو الممارسات التنظيمية.

 إلى أفّ  اإلشارة التجريبي الترتيب الذي تظير بو األنواع الثالثة لنشاط البحث والتطوير ال يعني 11 -2
المعمومات  كثيرة مف تدفقاتٌ توجد تجريبي. التطوير الإلى  ثـّ  ،تطبيقيالبحث الالبحث األساسي يؤدي إلى 
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، بالمعموماتاألساسي  البحثالتطوير التجريبي  ُيغني. يمكف أف التجريبي والمعرفة في نظاـ البحث والتطوير
 جديدة.العمميات المنتجات أو الإلى  يمنع البحث األساسي مف الوصوؿ مباشرةً  وال يوجد سببٌ 

 أنشطة البحث والتطوير التجريبي ومشاريعو -3 -2
البحث  مؤدي المتخذة بشكٍؿ مقصود مف" مجموع اإلجراءات التجريبي "نشاط البحث والتطويرؿ يمثّ  12 -2

 جديدة. في معظـ الحاالت، يمكف تجميع أنشطة البحث والتطويرالمعرفة ال خمؽمف أجؿ  التجريبي والتطوير
مف مجموعة  تجريبي وتطويرٍ  ". يتكوف كؿ مشروع بحثٍ التجريبي حث والتطويرلتشكيؿ "مشاريع الب التجريبي
دارتو  ، ويتـّ التجريبيالبحث والتطوير خاصة بأنشطة  محدد، ولو أىدافو  غرضٍ مف أجؿ تحقيؽ تنظيمو وا 

مفيـو المرجح تطبيؽ مف غير الخاصة ونتائجو المتوقعة، حتى عند أدنى مستوى مف النشاط الرسمي. 
، التجريبيلفيـ كيفية إجراء البحث والتطوير  اً مفيد كونو، عمى الرغـ مف التجريبي لبحث والتطويرمشروع ا

 في جميع القطاعات المستخدمة في ىذا الدليؿ. نفسيا الطريقةب

 المعايير الخمسة لتحديد البحث والتطوير التجريبي  -4 -2
 أساسيةخمسة معايير  تمبية، يجب تجريبيلاتطوير البحث و ال ةنشطأ ضمفلنشاط ا تصنيؼ لكي يتـّ  13 -2

مف األحواؿ، لتوضيح كيؼ يمكف  حاؿٍ  ةبأي شاممةً  عدّ ال تاستخداـ مجموعة مف األمثمة، التي  . يتـّ مجتمعةً 
وكذلؾ مشاريع البحث  ،التجريبي فعاؿ لتحديد أنشطة البحث والتطوير تطبيؽ المعايير الخمسة بشكؿٍ 

 المحددة.التجريبي والتطوير 

 (حداثةالنتائج جديدة ) لتحقيق اً كون موجيي أن
مع  ا، ولكف يجب تكييفيالتجريبي لمشروع البحث والتطوير اً متوقع اً المعرفة الجديدة ىدفؿ تمثّ  14 -2

 في تحقيؽالبحثية في الجامعات  المشاريع تستمرمختمفة. عمى سبيؿ المثاؿ، مف المتوقع أف  سياقاتٍ 
التي تصمميا وتديرىا  لممشاريعالمعرفة، ويمكف قوؿ الشيء نفسو بالنسبة  مجاؿ في اً جديدة تمام إنجازاتٍ 
 .األبحاثمعاىد 

 الحداثة تقدير(، يجب 3في الفصؿ  فراسكاتيدليؿ قطاعات  تعريؼ تـّ ) ع األعماؿير امشفي قطاع  15 -2
ناعة. يجب أف في الصالحالي بالمقارنة مع مخزوف المعرفة  التجريبي المحتممة لمشاريع البحث والتطوير
 وال تكوف مؤسسة األعماؿعمى  جديدةً  تكوففي المشروع نتائج  التجريبي ينتج عف نشاط البحث والتطوير

أو  ةلنسخ اليندس المنفذةاألنشطة  التجريبي ستثنى مف البحث والتطويريُ في الصناعة.  مف قبؿ مستخدمةً 
 .بالحداثة ال تتمتعرفة ىذه المع الكتساب المعرفة، ألفّ  كوسيمةٍ  اأو عكسي اتقميدى

محتممة. يجب تضميف  تبايناتٍ  ف وجودتبيّ حالية  إنتاج نتيجةٍ  نعادةيقـو ب مشروعٍ  الحداثة مف تنتج قد 16 -2
فكار األمفاىيـ و الالمعرفة لدعـ تطوير  خمؽمشروع التطوير التجريبي اليادؼ إلى  التجريبي البحث والتطوير
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 خمؽال ؿيمثّ  التجريبي البحث والتطوير ألف   اً نظر و  .جديدةالعمميات الأو منتجات البتصميـ  مرتبطةالجديدة ال
القياس عمى المعرفة الجديدة، يركز في المنتجات والعمميات،  المدمجةلممعرفة، بما في ذلؾ المعرفة  رسميال

الذي يمكف اؿ مثال الناتجة عف تطبيؽ المعرفة. اً جوىريوليس عمى المنتجات أو العمميات الجديدة أو المحسنة 
لمغاية )مثؿ طائرة ركاب( مع مواد  معقدٍ  "دليؿ الصيانة" لنظاـٍ  دمجىو  التجريبي البحث والتطوير عف تقديمو

مشروع مف  ذلؾ كجزءٍ  ، طالما تـّ مالئـ بشكؿٍ  ومدّونةإضافية ناشئة عف الخبرة العممية في الصيانة العادية 
 لتقديـ وثائؽ عف االستخداـ المحتمؿ لتفاعؿٍ  منتظـ اختبارٍ جراء إخر ىو اآلمثاؿ ال .تجريبيال رتطويالبحث و ال

جديد، اعتبرتو األدبيات  ئٍ جزي إنجازحالية( مف أجؿ  تقانةفي عمميات اإلنتاج ) فعمياً اعتماده  كيميائي تـّ 
 غير محتممة. العممية نتيجةً 

 (مبدعأصمية ) واضحة،غير  ،وفرضيات عمى مفاىيم اً كون مبنييأن 
مفاىيـ أو أفكار جديدة موضوعية تعمؿ عمى  التجريبي ب أف يكوف لمشروع البحث والتطويريج 17 -2

المنتجات  روتيني عمى تغييرٍ  مجرد أي التجريبي مف البحث والتطوير يستبعدوىذا تحسيف المعرفة الحالية. 
 . نتيجةً التجريبي ويرلإلبداع في مجاؿ البحث والتط ةً مالزم البشرية مدخالتال تعدّ  أو العمميات، وبالتالي

الفنوف  عدّ ت (.5في الفصؿ  معرؼالباحث )مف مساىمة التجريبي اللذلؾ، يتطمب مشروع البحث والتطوير 
، المبدعالعمؿ  ينطوي ىذا المجاؿ عمى (: 6 -2)القسـ  التقدير عند اىتماماً المجاالت التي تتطمب  إحدى

 ُيستبعدبينما و . اً تجريبي اً وتطوير  اً بحثألف يكوف مؤىاًل بح ليصالمعايير األخرى لمنشاط توفر  ولكف يجب تأكيد 
مشتركة. المياـ التطويرىا ألداء  جديدة تـّ  أساليبتضميف  ، يتـّ التجريبيالنشاط الروتيني مف البحث والتطوير 

 شروعٍ مف م اً كف جزءتما لـ  تجريبيال تطويرالبحث و ال مف أنشطةمعالجة البيانات  عمى سبيؿ المثاؿ، ال تعدّ 
، ولكف التجريبيمف البحث والتطوير  التدريب الميني مستبعدٌ  إفّ جديدة لمعالجة البيانات.  أساليبلتطوير 
 ،مشكمةٍ  لحؿّ  األسموب الجديد كوفي. قد ًا تجريبياً وتطوير  اً األساليب الجديدة لتقديـ التدريب بحثأف تكوف يمكف 
المعايير  تمبية توتمّ  ،مةيإذا كانت النتيجة أص تجريبياً  اً وتطوير  اً بحث ،مف مشروع تطويره كجزءٍ  تـّ والذي 
  األخرى.

 (اليقين عدم) مؤكدة غير النيائية تونتيجكون تأن 

متعددة. في بداية  أبعادٌ  الي تي، ال/التأّكدعدـ اليقيفحالٍة مف عمى التجريبي ينطوي البحث والتطوير  18 -2
 يد نوع النتيجة والتكمفة )بما في ذلؾ تخصيص الوقت( بدقةٍ ، ال يمكف تحدالتجريبي مشروع البحث والتطوير

 اعتراؼٌ  يوجدتوسيع حدود المعرفة الرسمية،  يوّجو نحو الذياألساسي،  البحثباألىداؼ. في حالة  مقارنةً 
مف  عددٍ  إلغاءفي  بحثالعمى سبيؿ المثاؿ، قد ينجح مشروع  ة.واسع بنمكانية عدـ تحقيؽ النتائج المرجوّ 

عدـ مف  حالةٌ  توجد، عموماً  التجريبي . بالنسبة لمبحث والتطويرجميعياالمتنافسة، ولكف ليس  الفرضيات
كاف يمكف ما لتحقيؽ النتائج المتوقعة، وكذلؾ حوؿ إذا  يفالالزم ،الوقتالتكاليؼ، أو  تكتنؼ /التأّكديقيفال

لى أي درجة.و تحقيؽ أىدافو  عند التمييز بيف النماذج  اً رئيس اً عيار م د/التأكعدـ اليقيف عمى سبيؿ المثاؿ، يعدّ  ا 
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التي تواجو مخاطر  والتقانات الفنية )النماذج المستخدمة الختبار المفاىيـ التجريبي األولية لمبحث والتطوير
)وحدات ما  التجريبي ، مف حيث قابمية التطبيؽ( والنماذج األولية غير المتعمقة بالبحث والتطويرعالية فشؿٍ 

 أو القانونية(. الفنيةالشيادات محصوؿ عمى لتخدمة قبؿ اإلنتاج المس
 (منتظممخططاً لو وموازنتو محددة )كون ي أن
. في ىذا السياؽ، تعني كممة منتظـ بشكؿٍ  أداؤه يتـّ  ،رسمي نشاطٌ  التجريبي ىو البحث والتطوير 19 -2
مف العممية  ظ بسجالت كؿ  مخططة، مع االحتفا بطريقةٍ إجراؤه  يتـّ  التجريبي البحث والتطوير " أفّ منتظـ"

ومصادر  التجريبي تحديد الغرض مف مشروع البحث والتطوير ينبغيالمتبعة والنتيجة. لمتحقؽ مف ذلؾ، 
التجريبي فر ىذه السجالت مع مشروع البحث والتطوير يتوافؽ تو  .المنجز التجريبي تمويؿ البحث والتطوير

 ىيكميةٍ  وجود يرجح في حيفلو موارده البشرية والمالية. كوف يالذي و  ،تمبية االحتياجات المحددة والموّجو نح
عداد التقارير لإل  عمى األنشطة اً الكبيرة، إال أنيا يمكف أف تنطبؽ أيض المشاريعفي  لمتوّ  وصفيا التي تـّ دارة وا 

يطة أف )شر  واحٍد أو أكثر مف العامميف أو االستشارييفوجود  كافياً  عدّ يحيث  ،صغيرالتي تُنّفذ عمى نطاؽ 
 عممية. لمشكمةٍ  محددٍ  الباحث( المكمؼ بننتاج حؿ  تضميف  قد تـّ يكوف 

 )قابمة لمنقل و/أو قابمة لمتكرار( إعادة إنتاجيايؤدي إلى نتائج يمكن أن 
إمكانية نقؿ المعرفة الجديدة وضماف  التجريبي أف ينتج عف مشروع البحث والتطوير ينبغي 20 -2

البحث والتطوير ب تيـ الخاصةمف أنشط اآلخريف بنعادة إنتاج النتائج كجزءٍ  استخداميا والسماح لمباحثيف
فرضية ثبات الإلو نتائج سمبية، في حالة فشؿ يكوف الذي  التجريبي ذلؾ البحث والتطوير يشمؿ. التجريبي

بحث الغرض مف ال وبما أف   في األصؿ. اً مقصود وفؽ ما كافمنتج الال يمكف تطوير إذا كاف مبدئية أو ال
ضمنية  تبقىالنتائج ال يمكف أف  لمعرفة، فنفّ مف ازيادة المخزوف الحالي  يتمثؿ فيالتجريبي والتطوير 

 خطرل ةً المعارؼ المرتبطة، معرضكذلؾ ، و قد تكوف ا)بمعنى أف تبقى فقط في أذىاف الباحثيف(، ألني
، عمى الرغـ األبحاثجامعات ومعاىد مف الممارسة المعتادة في ال اً تدويف المعرفة ونشرىا جزء . يعدّ الفقداف

في  .منجزال المشترؾ العمؿمف  د العمؿ أو كجزءٍ و عمى المعرفة الناشئة مف خالؿ عق قيودٌ  توجدمف أنو قد 
لكف مف المتوقع و غيرىا مف وسائؿ حماية الممكية الفكرية، ببالسرية أو  حماية النتائج تـّ توؼ ، ساألعماؿبيئة 

 .األعماؿباحثيف آخريف في  النتائج الستخداميا مفعممية و تسجيؿ ال أف يتـّ 
 أمثمة

 في ذلؾ المشروع التجريبي لفيـ ىدؼ المشروع، مف الضروري تحديد محتوى البحث والتطوير 21 -2
 بعض األمثمة.فيما يمي . التجريبي فيو إجراء البحث والتطوير ي الذي يتـّ اتوالسياؽ المؤسس

  ،وليس  ،طبيةالرعاية ات الممارسمف مجثة لتحديد أسباب الوفاة ليني تشريح الروتال عدّ يفي مجاؿ الطب
لتحديد اآلثار الجانبية  ذاتيا بحدّ  ةٍ وفاحالة عف  خاصال االستقصاء عدّ بينما ي؛ بحثًا وتطويرًا تجريبياً 
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النتائج بشأف  دالتأكوعدـ  الحداثة )في الواقع، تنطبؽ ىنا بحثًا وتطويرًا تجريبياً مسرطاف ل محددة عالجاتٍ ل
 أوسع(. النيائية لمدراسة، وكذلؾ قابمية نقؿ النتائج لالستخداـ عمى نطاؽٍ 

  ،إجراؤىا لمفحوص  التي يتـّ  واالختبارات الجرثوميةاالختبارات الروتينية مثؿ اختبارات الدـ  ليستوبالمثؿ
 اً لذيف يتناولوف عقار لمرضى اافحوصات دـ بخاص البرنامج ال عدّ ي، في حيف بحثًا وتطويرًا تجريبياً الطبية 
  .بحثًا وتطويرًا تجريبياً  اً جديد

 نما، بحثًا وتطويرًا تجريبياً االحتفاظ بالسجالت اليومية لدرجات الحرارة أو الضغط الجوي  عدّ ال ي  إجراءٌ  وا 
، وكذلؾ دراسة بحثًا وتطويرًا تجريبياً جديدة لقياس درجة الحرارة  أساليبعف  يالتقصّ  عدّ ي بينما معياري.

 .جوال بحالة ؤلمتنبّ تطوير نماذج جديدة و 

 بالتصميـ.  بشكٍؿ وثيؽاليندسة الميكانيكية  مجاؿفي التجريبي ما ترتبط أنشطة البحث والتطوير  اً غالب
خاص  قسـٌ  ، ال يوجد عادةً ا المجاؿىذ التي تنشط في( SME) الحجـ متوسطةالصغيرة و  المشاريعفي 
تحت العنواف العاـ التجريبي تضميف أداء البحث والتطوير  ا يتـّ م اً ، وغالبالتجريبيلبحث والتطوير با

إلنشاء  إذا كانت الحسابات والتصاميـ ورسومات العمؿ وتعميمات التشغيؿ ضروريةً  "التصميـ والرسـ".
 . إذا تـّ التجريبي تضمينيا في البحث والتطوير فينبغيولية، األنماذج التجريبية أو المحطات الوتشغيؿ 
واألدوات أدلة التشغيؿ إلنتاج )مثؿ القياسي لتوحيد لالخاصة باصيانة التنفيذ و العداد و اإلمف أجؿ تنفيذىا 

استبعادىا مف  فينبغيقطع الغيار(،  وقوائـاآللية( أو لمترويج لبيع المنتجات )مثؿ العروض والنشرات 
: التجريبي حث والتطويرالب مزايافي ىذا المثاؿ، يمكف تحديد العديد مف  .التجريبي البحث والتطوير

 عدـو عف طريؽ تشغيؿ النماذج األولية؛  -في استكشاؼ إمكانات األجيزة الجديدة  الحداثة
 عفالناشئ  -اإلبداع و اختبار النموذج األولي إلى نتائج غير متوقعة؛ قد يؤدي اليقيف، حيث د/التأك

لترجمة نتائج االختبار  ةفني وثائؽإنتاج طريؽ  فع -قابمية النقؿ و إنتاجيا؛  جديدة ليتـّ الجيزة األتصميـ 
الذي يمكف  تتعمؽ بالحدّ التي  المنتظمة مقاربةالو الستخداميا في مرحمة تطوير المنتج؛  معموماتٍ  إلى

 المذكورة أعاله. الفنيةاألنشطة  وراءمفصؿ لممشروع التنظيـ التحديد  الوصوؿ إليو في

 التجريبي تحديد البحث والتطوير حوؿ كيؼ يمكف بعض األمثمة العممية 1 -2ـ الجدوؿ يقدّ  22 -2
 باستخداـ المعايير األساسية الخمسة.

 أمثمة عن أسئمة لتحديد مشاريع البحث والتطوير التجريبي  -1 -2الجدول 

 تعميق سؤال

a-  ما ىي أىداؼ
 ؟المشروع

البحث مثؿ جديدة" )المعرفة ال" خمؽصعبة مف خالؿ المة و يصاألىداؼ األ يمثؿ السعي لتحقيؽ
. التجريبي لبحث والتطويرفي ا اً أساسي اً سابًقا( معيار  ُتكتَشؼظواىر أو ىياكؿ أو عالقات لـ  في

ال تنطوي التي ( لخ.إتخصيص، الو يؼ، يتكال) فعمياً متاحة المعرفة مل استبعاد أي استخداـٍ  ينبغي
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 (.الحداثة) أحدث ما توصل إليه العلملتوسيع محاولة العمى 

b- لجديد حوؿ ىذا ما ىو ا
 المشروع؟

 التجريبي مشروع البحث والتطوير ينطويأف  ينبغيجديدة"، المعرفة الباإلضافة إلى تطوير "
ستخدامات االجديدة لممعرفة العممية الحالية أو التطبيقات ال اختراعإبداعية، مثؿ  مقاربةٍ عمى 

 أو التقنيات المتاحة )اإلبداع(. لمتقاناتجديدة ال
c- ساليب ما هي األ

تنفيذ  في المستخدمة
 المشروع؟ 

العمـو االجتماعية  بحاثأ، وكذلؾ في التقانيوقبوؿ األساليب المستخدمة في البحث العممي  يتـّ 
عدـ اليقيف بشأف النتيجة النيائية لممشروع. يمكف أف حالة والفنوف، شريطة أف تعالج  نسانيةاإلو

د الالزمة لتحقيؽ اليدؼ المخطط. يمكف أف مقدار الوقت والموار  عفعدـ اليقيف حالة  تعبر
عدـ اليقيف )اإلبداع حالة لمتعامؿ مع  مف إبداع المشروع ووسيمةً  اً جزء األسموبيكوف اختيار 
 وعدـ اليقيف(.

d-  مستوى التطبيؽ ما
نتائج لأو  الستنتاجات العاـ

 المشروع؟

التجريبي ع البحث والتطوير مشرو  استنتاجات، يجب أف تستوفي موماً لكي تكوف قابمة لمتطبيؽ ع
إعادة اإلنتاج، باإلضافة إلى المعايير األربعة األخرى. عمى سبيؿ قابمية معيار قابمية النقؿ/

المثاؿ، يمكف إظيار نقؿ النتائج عف طريؽ النشر في األدبيات العممية واستخداـ أدوات حماية 
 الممكية الفكرية.

e-  ما أنواع الموظفيف الذيف
 لمشروع؟يعمموف في ا

 نوقشت)التجريبي لبحث والتطوير امف الميارات لتنفيذ مشروع  لطيؼٍ  حاجةٍ  وجود ُيفتَرض
في  أفراد البحثمف ىذا الدليؿ(. ُيصن ؼ  5في الفصؿ  التجريبي البحث والتطوير موظفي قضية

 تكوف الحاجة فقط إلىداعـ، ولكف ي الموظفغير ذلؾ مف المشاريع عمى أنيـ باحثوف وفنيوف و 
 ًا،ضمني ،يفيالذي التجريبي تحديد نشاط البحث والتطوير ل، الذيف يعمموف كباحثيف، يفالباحث

  األساسية.الخمسة المعايير جميع ب

f-  كيؼ ينبغي تصنيؼ
البحثية لممؤسسات  المشاريع
 البحثية؟

ير " لمتمييز بيف مشاريع البحث والتطو ةياتمؤسس مقاربةٍ مختارة، يمكف استخداـ " في حاالتٍ 
. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف اعتبار معظـ بحثًا وتطويرًا تجريبياً  ال تمثؿ التيوالمشاريع التجريبي 

 تطويرالبحث و المشاريع مف أو الجامعات البحثية  األبحاثالمشاريع المنفذة في معاىد 
 مشاريعمثؿ  -أخرى  إطالقيا في مجاالتٍ  التي تـّ  المشاريع التحقؽ مف ينبغي. تجريبيال

لمعايير  اً وفق - التجريبي عماؿ أو المؤسسات غير المخصصة بالكامؿ لمبحث والتطويراأل
 (.3الخمسة )انظر المؤسسات في الفصؿ  التجريبي البحث والتطوير

 البحث والتطوير التجريبي  نوع حسبالتوزيع  -5 -2
قطاعات األربعة في جميع ال التجريبي حسب نوع البحث والتطوير لتقسيـستخداـ اباوصى يُ  23 -2

 ،ةحكوموال ،يعالالتعميـ وال ،األعماؿ مشروع: وىي 3فة في الفصؿ المستخدمة في ىذا الدليؿ والمعرّ 
 مجموعا عمى إمّ  التقسيـالخاصة غير اليادفة لمربح. ألغراض المقارنة الدولية، يمكف أف يعتمد  والمؤسسات

التقسيـ  ُيطَبؽ(. قد 4الجاري فقط )انظر الفصؿ  اإلنفاؽأو عمى  التجريبي البحث والتطوير اإلنفاؽ عمى
 .التجريبي بعض مشاريع البحث والتطويرالفرعي لتقسيـ متابعة ال يتوجبمشروع، ولكف قد العمى مستوى 

 التجريبي: البحث والتطويريوجد ثالثة أنواٍع مف  24 -2
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 البحث األساسي. 

 البحث التطبيقي. 

 .التطوير التجريبي 

 البحث األساسي
حول  دةجديال معرفةالإجراؤه أساسًا الكتساب  يتم   ،البحث األساسي ىو عمٌل تجريبٌي أو نظريٌ  25 -2

ر المبادئ األساسية لمظواىر والحقائق القابمة لممشاىدة، دون  .محددين إجراء أي تطبيٍق أو استخدام تصو 

اغة الفرضيات أو صي بالنظر فيوذلؾ  ،واليياكؿ والعالقات الخصائصالبحث األساسي  يحمؿ 26 -2
" في تعريؼ البحث األساسي محدد تطبيؽٍ تصّور " عدـ وجود اإلشارة إلى عدّ ت. ىاواختبار  النظريات أو القوانيف

 االستجابةعف التطبيقات المحتممة عند إجراء البحث أو معرفًة ؤدي المُ  يمتمؾ، حيث قد ال حاسماً  اً أمر 
في المجالت العممية أو  نشرىا عادةً  األساسية ولكف يتـّ  األبحاثبيع نتائج عمومًا  . ال يتـّ المسحستبيانات ال

تتعمؽ باألمف  األساسي ألسبابٍ  البحثنشر  دُيقيّ تعميميا عمى الزمالء الميتميف. في بعض األحياف، قد 
 القومي.

راء إج ما يتـّ  أف يتمتع الباحث ببعض الحرية في تحديد األىداؼ. عادةً  يتوقعاألساسي،  البحثفي  27 -2
 أف يتوجو. يمكف ةما في قطاع الحكوم إلى حد   اً أيض ينجزمثؿ ىذا البحث في قطاع التعميـ العالي ولكف 

 لطيؼٍ  صريحٍ  ىدؼٍ وجود نحو بعض المجاالت الواسعة ذات االىتماـ العاـ، مع  وجويُ أو األساسي  البحث
عمى الرغـ مف  ةً أساسي ثاً ابحأع الخاص األعماؿ في القطا أيضًا مشاريعجري مف التطبيقات المستقبمية. قد تُ 

المتعمؽ ببعض  البحث يوصؼ قدعمى المدى القصير. منيا متوقعة و محددة  تجاريةٍ  عدـ وجود تطبيقاتٍ 
ستخداـ ىناؾ تصوٌر اللمتعريؼ الوارد أعاله إذا لـ يكف  اً وفق توفير الطاقة عمى أنو أساسيٌ  تقاناتأنواع 
بحث في ىذا  ىكذا: تحسيف توفير الطاقة. يشار إلى وىي ةمحدد ةٌ وجي لمبحثيكوف ، ولكف. منو محدد

 و".األساسي الموجّ  البحثالدليؿ باسـ "

 :اآلتي" عمى النحو صرؼاألساسي ال البحثعف " واألساسي الموجّ  البحثيمكف تمييز  28 -2

  ّادية أو لمحصوؿ عمى فوائد اقتص دوف السعيلمنيوض بالمعرفة،  صرؼاألساسي ال البحثإجراء  يتـ
لتطبيؽ النتائج عمى المشاكؿ العممية أو لنقؿ النتائج إلى  نشط جيدٍ  أو بذؿاجتماعية طويمة األجؿ 

 القطاعات المسؤولة عف تطبيقيا.

  ّمف مف المعرفة التي  عريضةً  قاعدةً نتج يمع التوقع بأنو سوؼ  والموجّ األساسي  إجراء البحث يتـ
 احتماالت حالية أو مستقبمية معروفة أو متوقعة. مشكالت أو تشكؿ أساسًا لحؿّ المرجح أف 

 البحث التطبيقي
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 جديدة. ولكنال معرفةالإجراؤه من أجل اكتساب  تم  يالذي ولي األ  يتقص  الالبحث التطبيقي ىو  29 -2
 يكون موجيًا أساسًا نحو ىدٍف أو غرٍض محدٍد وعممي.

األساسي أو لتحديد  ثالبح الستنتاجاتالممكنة  التطبيقي إما لتحديد االستخدامات ثإجراء البح يتـّ  30 -2
عمى النظر في المعرفة ىذا البحث نطوي ي. مسبقاً ومحددة  معينة ؽ جديدة لتحقيؽ أىداؼٍ ائأو طر  أساليب

 ما يميز بيف غالبًا تحديد يتـّ ، األعماؿ مشاريعمشاكؿ فعمية. في قطاع  نطاقيا مف أجؿ حؿّ  المتاحة وتوسيع
ساسي األبحث الجديد الستكشاؼ النتائج الواعدة لبرنامج  إنشاء مشروعٍ مف خالؿ طبيقي األساسي والت البحث

التجريبي  البحث والتطوير األجؿ في استغالؿ نتائج متوسط طويؿ األجؿ إلى منظورٍ  )االنتقاؿ مف منظورٍ 
  [(.قائمة المصطمحات]انظر  الداخمي

محتممة  تطبيقاتٍ توظيفيا في ل أف تكوف صالحةً  فيي نتائج البحث التطبيق أساسًا الغاية مف تتمثؿ 31 -2
لألفكار. يمكف  التشغيمية الصيغةالبحث التطبيقي ـ يقدّ أو األنظمة.  األساليبعمى المنتجات أو العمميات أو 

 عف طريؽ أدوات الممكية الفكرية، بما في ذلؾ السرية. المشتقةحماية تطبيقات المعرفة 

 التطوير التجريبي

 ،يعتمد عمى المعرفة المكتسبة من البحث والخبرة العممية منتظموير التجريبي ىو عمٌل التط 32 -2
أو  منتجاتالتوجيييا إلنتاج منتجاٍت أو عممياٍت جديدٍة أو لتحسين  يتم   ،إنتاج معرفٍة إضافيةٍ يؤدي إلى و 
 حالية.العمميات ال

تجريبي إذا كاف يفي بمعايير التطوير ال إلى مستوىجديدة العمميات المنتجات أو التطوير  يرقى 33 -2
الموارد الالزمة لتحقيؽ  حوؿعدـ اليقيف ىو حالة مثاؿ عمى ذلؾ ال. التجريبي تحديد نشاط البحث والتطوير

الذي يحدث فيو نشاط التطوير. في ىذا الدليؿ، تشير كممة  التجريبي ىدؼ مشروع البحث والتطوير
"Development Dالتطوير التجريبي. " في البحث والتطوير إلى 

 مُنتَج"الليس "تطوير 
مف صياغة  - اإلجماليةالعممية  وىيج"، نتَ "تطوير المُ  مع خمط مفيـو التطوير التجريبيعدـ ينبغي  34 -2

أو خدمة( إلى السوؽ.  سمعةجديد ) التي تيدؼ إلى تقديـ منتجٍ  - التجاري التسويؽإلى األفكار والمفاىيـ 
فييا  تمؾ المرحمة التي يتـّ وىي واحدة ممكنة في عممية تطوير المنتج:  مجرد مرحمةٍ التطوير التجريبي يمثؿ 
مرحمة  أثناء في يتـّ  محددة الزمة إلنياء ىذه العممية بنجاح. تطبيقاتٍ  في اختبار المعرفة العامة فعمياً 

معايير البحث  سارية عدّ ال تعندما إلى نيايتيا تمؾ المرحمة  وتصؿجديدة، المعرفة ال توليد التطوير التجريبي
عمى سبيؿ  لتكرار(.ا قابميةلنقؿ و/أو ا قابميةو  واالنتظاـ الحداثة وعدـ اليقيف واإلبداع) التجريبي والتطوير
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" في تعريؼ البحث األساسي محدد تطبيؽٍ تصّور " عدـ وجود اإلشارة إلى عدّ ت. ىاواختبار  النظريات أو القوانيف

 االستجابةعف التطبيقات المحتممة عند إجراء البحث أو معرفًة ؤدي المُ  يمتمؾ، حيث قد ال حاسماً  اً أمر 
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تتعمؽ باألمف  األساسي ألسبابٍ  البحثنشر  دُيقيّ تعميميا عمى الزمالء الميتميف. في بعض األحياف، قد 
 القومي.

راء إج ما يتـّ  أف يتمتع الباحث ببعض الحرية في تحديد األىداؼ. عادةً  يتوقعاألساسي،  البحثفي  27 -2
 أف يتوجو. يمكف ةما في قطاع الحكوم إلى حد   اً أيض ينجزمثؿ ىذا البحث في قطاع التعميـ العالي ولكف 

 لطيؼٍ  صريحٍ  ىدؼٍ وجود نحو بعض المجاالت الواسعة ذات االىتماـ العاـ، مع  وجويُ أو األساسي  البحث
عمى الرغـ مف  ةً أساسي ثاً ابحأع الخاص األعماؿ في القطا أيضًا مشاريعجري مف التطبيقات المستقبمية. قد تُ 

المتعمؽ ببعض  البحث يوصؼ قدعمى المدى القصير. منيا متوقعة و محددة  تجاريةٍ  عدـ وجود تطبيقاتٍ 
ستخداـ ىناؾ تصوٌر اللمتعريؼ الوارد أعاله إذا لـ يكف  اً وفق توفير الطاقة عمى أنو أساسيٌ  تقاناتأنواع 
بحث في ىذا  ىكذا: تحسيف توفير الطاقة. يشار إلى وىي ةمحدد ةٌ وجي لمبحثيكوف ، ولكف. منو محدد

 و".األساسي الموجّ  البحثالدليؿ باسـ "

 :اآلتي" عمى النحو صرؼاألساسي ال البحثعف " واألساسي الموجّ  البحثيمكف تمييز  28 -2

  ّادية أو لمحصوؿ عمى فوائد اقتص دوف السعيلمنيوض بالمعرفة،  صرؼاألساسي ال البحثإجراء  يتـ
لتطبيؽ النتائج عمى المشاكؿ العممية أو لنقؿ النتائج إلى  نشط جيدٍ  أو بذؿاجتماعية طويمة األجؿ 

 القطاعات المسؤولة عف تطبيقيا.

  ّمف مف المعرفة التي  عريضةً  قاعدةً نتج يمع التوقع بأنو سوؼ  والموجّ األساسي  إجراء البحث يتـ
 احتماالت حالية أو مستقبمية معروفة أو متوقعة. مشكالت أو تشكؿ أساسًا لحؿّ المرجح أف 
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 اواختبارى التقاناتخيار اعتماد بعض  التفكير في، يمكف جديدةٍ  تطوير سيارةٍ  ىدفياالمثاؿ، في عممية 
 ؤديتسوؼ  فييا إجراء التطوير التجريبي. ىذه ىي المرحمة التي يتـّ في السيارة قيد التطوير:  االستخدامي

كوف غير وستالعامة؛  المعارؼجديدة لبعض التطبيقات الإلى نتائج جديدة مف خالؿ التعامؿ مع  تمؾ العممية
يؼ النشاط سوؼ يركز عمى تكي ، ألفّ ويجب أف تكوف مبدعةً االختبار قد يؤدي إلى نتائج سمبية؛  ، ألفّ ةٍ مؤكد

العاممة  ةمف خالؿ الحاجة إلى التزاـ القو وذلؾ ، ةً رسمي كوفتوؼ جديد؛ سالستخداـ االمع  التقانةبعض 
ستخداميا في ال فنية تدويف، مف أجؿ ترجمة نتائج االختبارات إلى توصياتٍ ال تضمفتوسالمتخصصة؛ 

 البحث والتطوير ال تتضمفتج تطوير المنمف  حاالتٌ  توجد، ولكفمف عممية تطوير المنتج.  الالحقةمراحؿ ال
 .الحجـ متوسطةو ي حالة الشركات الصغيرة ف ، وخاصةً ةاالقتصادي ياتفي األدب تياقشانم توقد تمّ  التجريبي

 اإلنتاج" يسبق ر الذيتطويالليس "
لإلنتاج"، وىو المصطمح المستخدـ  الذي يسبؽ"التطوير  معخمط مفيوـ التطوير التجريبي ال ينبغي  35 -2

 حاالتٌ تنطبؽ . وننتاجببدء القبؿ  ءفضاالدفاع أو الج أو نظاـ نتَ مُ العمى  ةتجريبيالغير  األعماؿلوصؼ 
تطوير البيف التطوير التجريبي و  ةممنقطة الفاصل الدقيؽ تحديدال صعباً  عدّ يخرى. األصناعات المماثمة في 
 انطباؽ توقؼي متى حوؿدسي" يتطمب التمييز بيف ىاتيف الفئتيف "الحكـ الينحيث إلنتاج؛ ا الذي يسبؽ

 متكامؿ.النظاـ مالعمؿ إلى التطوير الروتيني ل يتغيرو  الحداثةعنصر 

وتصميـ  ،التقاني والعرض ،لمراحؿ البحث مقاتمة بنجاحٍ القاذفة العمى سبيؿ المثاؿ، بمجرد اجتياز  36 -2
ما يصؿ إلى اختبار د يتطمب األمر قفاختبار الطيراف لطائرة ما قبؿ اإلنتاج، إلى والتطوير األولي  ،المشروع

/الدفاع الجوي. لممركبةالتشغيؿ الكامؿ تكامؿ عشرة ىياكؿ جوية إضافية لضماف  وؼ س في أنظمة اليجـو
/الدفاع الجوي المتكامؿ، الذي  عمميةً  ذلؾ يشكؿ مف مرحمتيف. تتمثؿ المرحمة األولى في تطوير نظاـ اليجـو

ذلؾ في ىذا السياؽ. يتطمب  اً دمجيا مسبق التي لـ يتـّ  المطورةالفرعية يتضمف الجمع بيف المكونات واألنظمة 
عنصر التكمفة  يكوفو  ،جداً  اً كوف مكمفيمف المحتمؿ أف  ذيلطائرة، والاختبار طيراف ال كبير برنامجٍ تباع ا

 اً تجريبي اً وير تط ُيعدّ خالؿ ىذه المرحمة المنجز العمؿ  كثيرًا مف في حيف أفّ و إلنتاج. سابقًا لعممية االرئيس 
 التطويرو  ضمف البحث لتصنيفوالالـز  الحداثةال يمتمؾ عنصر  بعضًا منو إال أف  (، بحث وتطوير تجريبي)
ي المرحمة الثانية تغطّ  (.اً تجريبي اً وتطوير  اً بحث ليسإلنتاج )ا يسبؽ تطويرٍ كبداًل مف ذلؾ تجريبي ويصنؼ ال

جرد أف يثبت نجاح النظاـ في المرحمة األولى، قد ينتقؿ الجوي المتكامؿ. بم /اليجـونظاـ الدفاع تجارب
يعتمد منخفض(.  أولي بمعدؿٍ  تجريبية لمتجارب التشغيمية )إنتاجٌ  مشروع التطوير إلى إنتاج مجموعة إنتاجٍ 

بؿ  ًا تجريبياً وتطوير  اً ىذا العمؿ بحث ليسليذا الدليؿ،  اً . وفقمجموعة التجريب أمر اإلنتاج الكامؿ عمى نجاح
تجريبي المتطوير لحاجة ال تتبدىأثناء التجارب، وقد في مشاكؿ ال تظير، قد ولكفاإلنتاج.  يسبؽ اً وير تط
 قائـ عمىبحٌث وتطويٌر تجريبي . يوصؼ ىذا العمؿ في ىذا الدليؿ عمى أنو "تمؾ المشاكؿ جديد لحؿّ ال

 .تجريبيال التطويرو  بحثػضمف الإدراجو  وينبغي" راجعةال التغذية
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 التجريبي التمييز بين أنواع البحث والتطوير كيف يمكن 
: االستخداـ المتوقع وىو حسب النوع التجريبي رئيس تصنيؼ أنشطة البحث والتطوير و معيارٌ يوجّ  37 -2

 :وىما التجريبي في تحديد نوع مشروع البحث والتطوير لسؤاليف المساعدةلمنتائج. باإلضافة إلى ذلؾ، يمكف 

 ؟نتائج يمكف تطبيقياروع مستقباًل بحيث يمكنو تحقيؽ كـ مف الوقت يحتاج المش 

 كمما كاف  التجريبي ما مدى اتساع نطاؽ مجاالت التطبيؽ المحتممة لنتائج مشروع البحث والتطوير(
 ؟أكثر، زاد مجاؿ التطبيؽ المحتمؿ( جوىرياً  البحث

 التجريبي مف منظورٍ  يجب النظر إلى العالقة بيف البحث األساسي والبحث التطبيقي والتطوير 38 -2
 األبحاثة عف تجالنا الجوىريةالبحث التطبيقي والتطوير التجريبي المعرفة  يكيؼديناميكي. مف الممكف أف 

التي تحدث  بالتغذية الراجعةالخطية لمثؿ ىذه العممية العالقة ، تتأثر ولكفلمتطبيؽ العاـ.  األساسية مباشرةً 
المشكالت  ىذا التفاعؿ الديناميكي بيف توليد المعرفة وحؿّ  يربطما.  مشكمةٍ  عند استخداـ المعرفة لحؿّ 

 .معاً  األساسية والتطبيقية والتطوير التجريبي األبحاث

بيف  واضحٌ  ، نادرًا ما يوجد فصؿٌ التجريبيالبحث والتطوير  يجري فيياباإلشارة إلى المنظمات التي  39 -2
بشكٍؿ  نفسيا تنفيذ ىذه األنواع الثالثة في الوحدةأحيانًا  ـّ . قد يتالتجريبي األنواع الثالثة لمبحث والتطوير

الفئات. ىذه مع  متأصؿ البحثية بشكؿٍ  المشاريعبعض قد تتداخؿ لكف و ، أنفسيـ اطة الموظفيفسبو أساسي 
 أبحاثٍ إجراء وبائي  جديد لألشخاص المصابيف بمرضٍ  طبيٍ  عالجٍ  فعى سبيؿ المثاؿ، قد يتضمف البحث عم

عمى مستوى المشروع، وذلؾ بتصنيؼ  التجريبي لنوع البحث والتطوير يـٍ و وصى بنجراء تقيقية. يُ أساسية وتطب
 بعض األمثمة في الفقرات التالية. توجدأعاله.  يف" الموضحيفممؤشر ل" اً النتائج المتوقعة لممشروع وفق

 واليندسة في العموم الطبيعية التجريبي كيفية التمييز بين أنواع البحث والتطوير نأمثمة ع

األساسية والتطبيقية والتطوير التجريبي في  األبحاثاالختالفات العامة بيف  التاليةتوضح األمثمة  40 -2
 العمـو الطبيعية واليندسة.

 معينة مف تفاعالت البممرة  مجموعة دراسة عدّ تpolymerization  ٍاً أساسي اً مختمفة بحث في ظؿ ظروؼ .
يزيائية أو ففيما يتعمؽ بننتاج بوليمرات ذات خصائص  ذه التفاعالتى إحدىمحاولة تحسيف بينما تمثؿ 

التطوير التجريبي  ذلؾ بعد يتضمف. اً تطبيقي اً خاصة( بحث ا يجعميا ذات فائدةٍ مّ م) محددة ميكانيكية
الممكنة  األساليب عف وتقويـ يوالتقصّ تحسينيا عمى مستوى المختبر  " العممية التي تـّ توسيع نطاؽ"

 .منيا تصنيعيا المنتجات التي يتـّ و بوليمير إلنتاج ال

 دراسة امتصاص  بينما تمثؿ. أساسياً  بحثاً نمذجة امتصاص البمورات لإلشعاع الكيرومغناطيسي  عدّ ت
مختمفة )عمى سبيؿ المثاؿ، درجة  ىذه المواد في ظؿ ظروؼٍ قبؿ اإلشعاع الكيرومغناطيسي مف 
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اإلشعاع )الحساسية  اكتشاؼمى خصائص معينة مف ( لمحصوؿ علخإالتركيز، و الشوائب، و الحرارة، 
جديد باستخداـ ىذه المادة مف أجؿ الحصوؿ عمى  اختبار جيازٍ  ويكوف. بحثًا تطبيقياً ( لخإوالسرعة، 

 اً ر ي( تطو المأخوذ بعيف االعتبارأفضؿ لإلشعاع مف تمؾ الموجودة بالفعؿ )في النطاؽ الطيفي  كاشؼٍ 
 .اً تجريبي

 ذيال يبينما يمثؿ التقصّ . اً أساسي اً يد لتصنيؼ تسمسؿ الغموبوليف المناعي بحثجد أسموبٍ تطوير  عدّ ي 
التطوير  يتضمف بعد ذلؾ. اً تطبيقي بحثاً لمختمؼ األمراض  الضاداتلمتمييز بيف  في محاولةٍ جري ي

ختبارات االبنيتو و بمعرفة المعيف عمى أساس  الجسـ المضاد لمرضٍ  لتركيب أسموبٍ  استحداث التجريبي
 .اً متقدـ تجريبي عالجٍ ل الخضوعسريرية لفعالية الجسـ المضاد المركب عمى المرضى الذيف وافقوا عمى ال

 البنية بحثًا أساسياً  ضمفالنسبي وتوجييا  لوضعيا اً دراسة كيفية تغير خصائص ألياؼ الكربوف وفق عدّ ت .
مف  درجةٍ بوى الصناعي سمح بمعالجة ألياؼ الكربوف عمى المستي ما ألسموبٍ  مفيوـ قد يكوف تصورو 

اختبار استخداـ مواد مركبة جديدة ويكوف . نتيجًة لبعض األبحاث التطبيقية الدقة عمى مقياس النانو
 .اً تجريبي اً ر يمختمفة تطو  ألغراضٍ 

  ّيجب متابعتو مف خالؿ  اً ىدف يةتأثيرات الكمالعمميات المواد في المجاؿ الذي تحدث فيو بالتحكـ  يعد
غير العضوية  الثنائية تطوير المواد والمكونات الخاصة بصمامات انبعاث الضوء امّ أالبحث األساسي. 

. يمكف أف ييدؼ التطوير التجريبي إلى تطبيقياً  بحثاً  فتمثؿ ض التكمفةيخفتوالعضوية لتحسيف الكفاءة و 
 .المستيمؾودمجيا في أجيزة  رةطوّ المُ  لمصمامات الثنائية تحديد تطبيقاتٍ 

 بينما  .اً أساسي اً ، بحثالكمية الكـ ونظرية المعمومات حسابات، مثؿ لمحساببديمة  اليبأسالبحث عف  عدّ ي
 جديدة )مثؿ تطوير لغة برمجةٍ  بطرائؽجديدة أو  تطبيؽ معالجة المعمومات في مجاالتٍ  يمثؿ استقصاء

مومات تطبيؽ معالجة المع واالستقصاء في مجاؿ( لخإ جديدة ومولدات البرامج، جديدة وأنظمة تشغيؿٍ 
 برمجياتتطوير  ويكوف. أبحاثًا تطبيقية الخبيرةنظمة األمثؿ المعمومات الجغرافية و  لتطوير أدواتٍ 

دخاؿ التطبيقات ال  .اً تجريبي اً عمى أنظمة التشغيؿ وبرامج التطبيقات تطوير  جوىريةالتحسينات الجديدة وا 

  ّثرية واألعماؿ الفنية والمباني، إلخ( دراسة مصادر جميع األنواع )المخطوطات والوثائؽ والمعالـ األ تعد
ما، والسيرة الذاتية  لظواىر التاريخية )التطور السياسي واالجتماعي والثقافي لبمدٍ ا تحسيف فيـمف أجؿ 

التحميؿ المقارف لممواقع األثرية و/أو المعالـ التي تعرض أوجو التشابو  ويمثؿ .اً أساسي بحثاً لمفرد، إلخ.( 
ذات  االرتباطات المتداخمة( لفيـ لخإ ،والمعماريةمشتركة )مثؿ الجغرافية وغيرىا مف الخصائص ال

وأساليب جديدة لدراسة  تطوير أدواتٍ  أما. بحثًا تطبيقياً  الصمة المحتممة بمواد التدريس وعروض المتاحؼ
 مرلتحديد عالطبيعية المستعادة مف خالؿ المساعي األثرية )عمى سبيؿ المثاؿ  والمواداليدوية  الحرؼ

 .تجريبي رٌ يتطو فيو العظاـ أو البقايا النباتية( 
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 :في العمـو الزراعية والغابات 

 والعوامؿ المسببة لمطفرات في  الجينوميةالوراثية/ األساسي: يبحث الباحثوف في التغيرات ثالبح
ت في ة ألنواع النباتايالوراث العوامؿيبحث الباحثوف في كما عمى الظاىرة.  تأثيراتياالنباتات لفيـ 

 لفيـ الضوابط الطبيعية لألمراض أو مقاومة اآلفات. في محاولةٍ  اتغابال

 جينومات البطاطا البرية لتحديد الجينات المسؤولة عف مورثات/ التطبيقي: يبحث الباحثوف في ثالبح
البطاطا. يزرع  المحاصيؿ الُمدّجنة مف لتحسيف مقاومة األمراض في مقاومة آفة البطاطا في محاولةٍ 

األشجار لتقميؿ انتشار المرض مع ضماف  ومواءمة تجريبية حيث يغيروف تباعد احثوف غاباتٍ الب
 ة.الترتيب األمثؿ لتحقيؽ أقصى غمّ 

  كيفية المتعمقة بمعرفة الالجينات باستخداـ المورثات/لتحرير  الباحثوف أداةً  يطّورر التجريبي: يالتطو
 النباتات معينة مف األبحاث الحالية حوؿ أنواع تحرير اإلنزيمات لمحمض النووي. يستخدـ الباحثوف

 محدد. لوضع خطة لتحسيف كيفية قياـ إحدى الشركات بزراعة غاباتيا لتحقيؽ ىدؼٍ 

  النانو: تقانةفي 

 رافيفغالبحث األساسي: يدرس الباحثوف الخصائص الكيربائية لم graphene  باستخداـ مجير
 .الكيربائي لتغيرات الجيد نات في المادة استجابةً كيفية تحرؾ اإللكترو  لدراسة نبوبياأل فحصال

  البحث التطبيقي: يدرس الباحثوف الموجات الدقيقة واالقتراف الحراري مع الجسيمات النانوية لمحاذاة
 وترتيب أنابيب الكربوف النانوية بشكؿ صحيح.

  ير نظاـ مصنعٍ لتطو  متناىي الصغرفي مجاؿ التصنيع  البحثالتطوير التجريبي: يستخدـ الباحثوف 
 مف خط التجميع. اً أساسي اً منيا جزء كؿ  ؿ يشكّ  مزود بمكوناتٍ ونموذجي  متنقؿٍ  متناىي الصغر

  والمعمومات: الحاسوبفي عمـو 

  :مف البيانات  ةكبير ال الحجوـبحث في خصائص الخوارزميات العامة لمتعامؿ مع الالبحث األساسي
 .الحقيقية

  بنيةلتقميؿ كمية الرسائؿ غير المرغوب فييا مف خالؿ فيـ  رائؽطالبحث التطبيقي: البحث إليجاد 
، غير المرغوب فيوالكامؿ لمرسائؿ غير المرغوب فييا، وما يفعمو مرسمو البريد  األعماؿأو نموذج 

 .غير المرغوب فيوالبريد  إرساؿ ودوافعيـ في

  ر حالة العمؿ الخاصة بمنتج يو تطتقوـ بو  ،ره الباحثوفطوّ  اً التطوير التجريبي: تأخذ شركة ناشئة رمز
 حسيف التسويؽ عبر اإلنترنت.ت المتحقؽ مف أجؿالبرنامج 
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 والفنون ةفي العموم االجتماعية واإلنساني التجريبي كيفية التمييز بين أنواع البحث والتطوير نأمثمة ع
كما  حيث ،والفنوف ةانيأخرى مف األمثمة باإلشارة إلى العموـ االجتماعية واإلنس يمكف تقديـ مجموعةٍ  41 -2 

 اً األساسية والتطبيقية. يمكف أيض األبحاثالتمييز بيف  فيالحدود  عدـ وضوحنوقش أعاله، يمكف أف يؤثر 
تطوير التجريبي في ىذه المجاالت، بسبب الدور الذي تمعبو المجاالت عف ال أمثمةٍ  تحديد صعباً أف يكوف 

ىذه األمثمة يجب أف تفي بالمعايير األساسية  إلشارة إلى أفّ ا ينبغياألخرى في العموـ الطبيعية واليندسة. 
 .تجريبيالتطوير البحث و ال ضمف اعتبارىا يتـّ  لكي ،المحددة في ىذا الفصؿ

  االقتصاد واألعماؿ:عمـ في 

  البحث األساسي: مراجعة النظريات حوؿ العوامؿ التي تحدد التباينات اإلقميمية في النمو
كاف ما مجردة في النظرية االقتصادية التي تركز عمى إذا  اً اديوف أبحاثاالقتص يجرياالقتصادي. 

 المخاطر. جديدة حوؿ تطوير نظرياتٍ و  ،في اقتصاد السوؽ يتحقؽطبيعي ال التوازف

  ٍاالقتصاديوف يبحث بغرض تطوير السياسات الحكومية.  محددةٍ  إقميميةٍ  البحث التطبيقي: تحميؿ حالة
نواع األ يتقصّ التصاالت. طيؼ ابمزاد  التي قد تكوف ذات صمةٍ  نيالعم في خصائص آلية المزاد

 جديدة مف عقود التأميف لتغطية مخاطر السوؽ الجديدة أو أنواع جديدة مف أدوات االدخار.ال

  التطوير التجريبي: تطوير النماذج التشغيمية، بناًء عمى األدلة اإلحصائية، لتصميـ أدوات السياسة
 طريقةٍ بتطوير وطنية لالتصاالت الييئة ال قياـالنمو.  بركب بالمحاؽما  نطقةٍ االقتصادية لمسماح لم

 اً تجريبي اً ستثمار تطوير الجديد إلدارة صندوؽ ا أسموبٍ تطوير  عدّ يمزاد طيؼ االتصاالت. ب خاصة
 عمى الحداثة. كاؼٍ  يوجد دليؿٌ  أنو طالما

 :في التعميـ 

 الباحثوف حوؿ تأثير  يجريوالذي  البحثـ. التعمّ  البحث األساسي: تحميؿ المحددات البيئية لقدرة
رياضية عف طريؽ  ستراتيجيةً إالتي يتعمـ بيا طالب الصؼ األوؿ المختمفة عمى الطريقة  المؤثرات

 .قياسيةالدوات األمو الطالب مف خالؿ ثـ قياس ما تعمّ  ،المؤثراتتغيير 

 ـ التي التي تيدؼ إلى تقميص فجوة التعمّ ـ المقارف لبرامج التعميـ الوطنية ويالبحث التطبيقي: التق
محدد لمرياضيات  جٍ امني لتطبيؽالباحثوف  يجرييا التي دراسةالتعاني منيا المجتمعات المحرومة. 
 ج بنجاح.االمني لتطبيؽلتحديد ما يحتاج المعمموف معرفتو 

  نبغي استخدامو الختيار البرنامج التعميمي الذي يالالزمة ختبارات االالتطوير التجريبي: تطوير
وأدوات الدعـ،  لبرمجياتالألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة. تطوير واختبار )في الفصؿ الدراسي( 
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التعميمية ذوي االحتياجات الرياضيات لتعميـ الطالب ب المعرفةلتحسيف  مؿ الميدانيإلى الع اً استناد
 .الخاصة

 :في الجغرافيا االجتماعية واالقتصادية 

 سعى الباحثوف إلى فيـ الديناميات األساسية لمتفاعالت المكانية.البحث األساسي: ي 

  بحثية األنماط المكانية والزمانية في انتقاؿ وانتشار تفشي األمراض الدراسة الالبحث التطبيقي: تحمؿ
 المعدية.

 :في التاريخ 

 ةالبشري في وأثرىاد في البم الجميد الناتجة عف األساسي: يدرس المؤرخوف تاريخ الفيضانات البحث. 

  :لألحداث الطبيعية الكارثية  سابقةالمجتمعات ال اتاستجابفي المؤرخوف يبحث البحوث التطبيقية
 )مثؿ الفيضانات والجفاؼ واألوبئة( مف أجؿ فيـ كيؼ يمكف لممجتمع المعاصر أف يستجيب بشكؿٍ 

 ر المناخ العالمي.أفضؿ لتغيّ 

  لمتحؼٍ  اً جديد اً السابقة، معرض األبحاث ستنتاجاتاالمؤرخوف، باستخداـ  يصمـر التجريبي: يالتطو 
أولي لممتاحؼ  نموذجٍ ك ذلؾ يعمؿؼ المجتمعات البشرية السابقة مع التغيرات البيئية؛ حوؿ تكيّ 

 والمنشآت التعميمية األخرى.

 /المغويات: عمـفي المغة 

  يابعضمع  ضيابعتواصؿ كيفية تفاعؿ المغات المختمفة عند  عمماء المغةالبحث األساسي: يدرس 
 .اآلخر

  :البشر  اكتساب يةاختصاصيو التخاطب األعصاب الحاكمة لمغات وكيف يدرسالبحث التطبيقي
 مغوية.الميارات لم

  يـد عند األطفاؿ بناًء عمى اكتسابلتشخيص مرض التوحّ  أداةً  عمماء المغةر التجريبي: يطور يالتطو 
 .شاراتاإلواالحتفاظ بيا واستخداـ  غةالم

 يقافي الموس: 

  ًلفيـ األحداث الموسيقية ليس كمجموعةٍ  اً تحويمية توفر إطار  البحث األساسي: يطور الباحثوف نظرية 
مف العمميات التحويمية المطبقة  كسمسمةٍ  ولكف ًا،بعضمعينة مع بعضيا عالقات التي ليا  األشياءمف 

 عمى المواد األساسية لمعمؿ.
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  آلةٍ  إحياءالتاريخية وتقنيات عمـ اآلثار التجريبي إلعادة البحث التطبيقي: يستخدـ الباحثوف السجالت 
وأنواع  ،العزؼ عمييا وكيؼ تـّ  ،ىاؤ بنا تـّ ولتحديد كيؼ  طويمةٍ  اختفت منذ فترةٍ  قديمةٍ  موسيقيةٍ 

 .تصدرىااألصوات التي كانت 

  ميميةٍ تع النظريات الموسيقية عمى إنتاج موادٍ أصحاب و  الموسيقا معمموالتطوير التجريبي: يعمؿ 
ر فيمنا لكيفية معالجة البشر لألصوات في عمـ األعصاب ُتغيّ  جديدةٍ  اكتشافاتٍ  عمىتستند  جديدةٍ 

 والمعمومات الجديدة.
 التجريبي التصنيف والتوزيع حسب مجاالت البحث والتطوير  -6 -2

و مف المفيد أنّ ومستخدمو البيانات  المسح ف في مجاؿممارسو الما يجد  اً سباب، غالباأل ٍد مفلعد 42 -2
 البحث والتطويرب ىا الخاصةوتوزع موارد تجريبيال تطويرالبحث و ال تؤديالتي والمالئـ تصنيؼ الوحدات 

فيو. يقترح ىذا الدليؿ استخداـ تصنيؼ مجاالت البحث والتطوير  تعمؿلمجاؿ المعرفة الذي  اً وفق التجريبي
يتبع  ليذه األغراض. OECDالميداف االقتصادي ( الخاصة بمنظمة التعاوف والتنمية في FORDالتجريبي )

أساسي.  المحتوى بشكؿٍ  مقاربة، التجريبيتطويره ألغراض قياس البحث والتطوير  ىذا التصنيؼ، الذي تـّ 
لتشكيؿ  اً تجميع الموضوعات مع ، يتـّ اً وثيق اً ارتباط التجريبي يرتبط محتوى موضوع البحث والتطوير عندما

مف رقميف(. بينما يمكف تطبيؽ  ة)المكون والضيقة)المكونة مف رقـ واحد(  الواسعة مجاالت التصنيؼ
 صياغتيا مف ( واألنشطة القائمة عمى المعرفة، فنف  S&T) والتقانةأوسع مف العموـ  نطاؽٍ التصنيؼ عمى 

كما ىو التجريبي ( تركز عمى البحث والتطوير OECDمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي )
 في ىذا الدليؿ.عّرؼ مُ 

وتصنيؼ الوحدات التي تضطمع بيذه التجريبي توزيع جيود البحث والتطوير  فياليدؼ يتمثؿ  43 -2
إذا كاف محتواىما نفسو  المجاؿينتمياف إلى التجريبي مشروعيف لمبحث والتطوير  أفّ بالجيود. يمكف القوؿ 

 مجاالت البحث والتطوير التجريبيإلى تصنيؼ  تيةاآلكافية. تؤدي المعايير  بدرجةٍ  اً أو متشابي متماثالً 
(FORD) درجة تشابو محتوى الموضوع: إغناء تقديرفي  المساعدة ياويمكن 

  ما يؤدي تطبيؽ  اً . غالبالتجريبي المنفذ نشاط البحث والتطوير في المعتمد عمييامصادر المعرفة
التي توفر بيا المعرفة نفسيا الطريقة ب عممية جديدة، إلى بذؿ جيودٍ  التقانةالتطورات في بعض مجاالت 

 الجديدة. التقانيةلمتطورات  اً العممية أساس

 مف البحث  يا كجزءٍ ف حمّ التي يجب فيميا أو المشكالت التي يتعيّ  الظواىر -موضع االىتماـ  األشياء
 .التجريبي والتطوير
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 التجريبي مجاؿ البحث والتطوير لمعمماء وغيرىـ مف العامميف فيوالمالمح المينية والتقنيات  األساليب - 
 سؤاؿالأو  ظاىرةالالمنيجية لدراسة  المقارباتتمييز المجاالت المختمفة عمى أساس أحيانًا يمكف 

 .المحدديف

  مجاالت البحث والتطوير التجريبيمجاالت التطبيؽ. عمى سبيؿ المثاؿ، في تصنيؼ (FORD) ّيتـ ، 
 مف خالؿ تطبيقاتيا عمى صحة اإلنساف واألنشطة الزراعية. صبشكٍؿ خاالزراعية و العمـو الطبية  تعريؼ

 اتإلحصاء الدولي التوحيد"توصية اليونسكو بشأف  مع وينسجـبشكٍؿ وثيؽ يرتبط ىذا التصنيؼ  44 -2
ـ األساس األولي لتصنيؼ منظمة التعاوف والتنمية في قدّ  ذي، وال(UNESCO, 1978)" والتقانةالعموـ 

 سابقة مف ىذاالصدارات اإلفي  والتقانةـ و حسب مجاؿ العم التجريبي بحث والتطويرالميداف االقتصادي لم
الخاص  ISCED التصنيؼ الدولي الموحد لمتعميـ مع مجاالت مف درجٍة ما عالقة اً أيض وجدت .الدليؿ

كبير  التي تيدؼ إلى تصنيؼ برامج الدراسة والتدريب وتعكس إلى حد   (ISCED-Fلتعميـ والتدريب )با
عتماد لمطالب الذيف أكمموا ىذه شيادات االومنح  اأنشطتي وغيرىا التي تنظـ بيا المدارس واإلداراتلطريقة ا

مجاالت البحث والتطوير التجريبي اختالٍؼ في األىداؼ بيف  وجود. مف المعترؼ بو البرامج بنجاح
(FORD)  الخاص با التصنيؼ الدولي الموحد لمتعميـو( لتعميـ والتدريبISCED-F)، ومف غير الممكف 

 (.17 الصفحة   ,UNESCO-UIS, 2014)مباشر بيف التصنيفيف ال تطابؽالضماف 

 التدريجي لمجاالتٍ  والظيور التجريبي رات المستمرة في طريقة إجراء البحث والتطويريّ في ضوء التغ -45 2
 اىذبعد نشر  مستمرةالممراجعة ل FORD مجاالت البحث والتطوير التجريبي جديدة، سيخضع تصنيؼ

 ىذا الدليؿ عمى القارئ الرجوع إلى مرفقات ينبغي، المحدثة النسخمحصوؿ عمى الدليؿ. لمف  اإلصدار
 مزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا التصنيؼ واستخدامو.العمى  الحصوؿحيث يمكف  ،عمى اإلنترنتالمتوفرة 

 
 البحث والتطوير التجريبي تصنيف مجاالت -2 -2الجدول 

 تصنيف المستوى الثاني اسعو التصنيف ال

 الرياضيات 1 – 1 العمـو الطبيعية -1

 عمـو الحاسب والمعمومات 2 -1

 العمـو الفيزيائية 3 -1

 العمـو الكيميائية 4 -1

 عمـو األرض والعمـو البيئية ذات الصمة 5 -1

 العمـو البيولوجية 6 -1
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 العمـو الطبيعية األخرى 7 -1

 يندسة المدنيةال 1 -2 اليندسة والتقانة -2

 اليندسة الكيربائية واليندسة اإللكترونية وىندسة المعمومات 2 -2

 اليندسة الميكانيكية 3 -2

 اليندسة الكيميائية 4 -2

 ىندسة المواد 5 -2

 اليندسة الطبية 6 -2

 اليندسة البيئية 7 -2

 التقانة الحيوية البيئية 8 -2

 التقانة الحيوية الصناعية 9 -2

 لنانوتقانة ا 10 -2

 ىندسات وتقانات أخرى 11 -2

 الطب األساسي 1 -3 العمـو الطبية والصحية -3

 الطب السريري 2 -3

 عمـو الصحة 3 -3

 التقانة الحيوية الطبية 4 -3

 العمـو الطبية األخرى 5 -3

 ومصائد األسماؾوالغابات الزراعة  1 -4 العمـو الزراعية والبيطرية -4

 األلباف عمـو الحيواف ومنتجات 2 -4

 العمـو البيطرية 3 -4

 التقانة الحيوية الزراعية 4 -4

 العمـو الزراعية األخرى 5 -4

 عمـ النفس والعمـو المعرفية 1 -5 العمـو االجتماعية -5

 عمـ االقتصاد واألعماؿ 2 -5

 التعميـ 3 -5

 عمـ االجتماع 4 -5
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 القانوف 5 -5

 العمـو السياسية 6 -5

 عية واالقتصاديةاالجتما االجغرافي 7 -5

 اإلعالـ واالتصاالت 8 -5

 العمـو االجتماعية األخرى 9 -5

 التاريخ وعمـ اآلثار 1 -6 العمـو اإلنسانية والفنوف -6

 المغات واألدب 2 -6

 الفمسفة واألخالؽ والديف/الشريعة 3 -6

 (الفنوف، الفنوف المسرحية، الموسيقالفنوف )الفنوف، تاريخ ا 4 -6

 نسانية األخرىالعمـو اإل 5 -6

 
 مختمفةالمجاالت الفي  واالستثناءاتوالحدود  التجريبي لبحث والتطويرعن اأمثمة  -7 -2

 الفاصل وحاالت الحد  واالبتكار  التجريبي أنشطة البحث والتطوير
 ,OECD/Eurostat) ألغراض القياس في اإلصدار الثالث مف دليؿ أوسمو اً االبتكار حالي ؼُيعرّ  46 -2

(. باختصار، 3)انظر تعريؼ ىذا القطاع في الفصؿ  مشاريع األعماؿع التركيز فقط عمى قطاع م (2005
عمميات الأفضؿ )مف خالؿ  طرائؽفي السوؽ أو إيجاد  جوىرياً  أو محّسنةٍ  جديدةٍ  يتعمؽ األمر بوضع منتجاتٍ 

 و ال يكوف البحث والتطويرأ قد يكوف ( إليصاؿ المنتجات إلى السوؽ.جوىرياً محّسنة الجديدة أو الساليب األو 
مف أنشطة االبتكار. تشمؿ ىذه األنشطة  مف بيف عددٍ  اً واحد يمثؿمف نشاط االبتكار، لكنو  اً جزء التجريبي

واآلالت والمعدات والسمع الرأسمالية األخرى والتدريب والتسويؽ والتصميـ  الحالية اكتساب المعرفة اً أيض
 أو شراؤىا مف أطراؼ ثالثة. ياً االبتكار ىذه داخموتطوير البرمجيات. يمكف تنفيذ أنشطة 

 ضمف البحثلتصنيفيا  استبعاد األنشطة التي ال تفي بالمعايير المطموبةعند ي الحذر يجب توخّ  47 -2
أنشطة طمب  عدّ تمف عممية االبتكار. عمى سبيؿ المثاؿ، ال  اً جزء كونيا، عمى الرغـ مف تجريبيال التطويرو 

عادة تصميميا بالمعدات  والتجييزالسوؽ وبدء التصنيع  وأبحاثوالترخيص  ختراعالحصوؿ عمى براءة اال وا 
مف مشروع  يا جزءٌ أنّ بفتراض االوال يمكف  التجريبي مف أنشطة البحث والتطويرلوحدىا لعممية التصنيع 
صميـ وبناء وتطوير العممية والتبالمعدات  التجييزبعض األنشطة، مثؿ  تشتمؿ. قد التجريبي البحث والتطوير

ما بدقة تحديد الا يجعؿ مف الصعب ، ممّ التجريبيالبحث والتطوير  مفقدٍر معقوؿ النموذج األولي عمى 
بالنسبة لمصناعات  ةً خاص اً صحيح ذلؾ يعدّ  .تجريبي وتطويرٌ  عمى أنو بحثٌ  تعريفوينبغي أو ال ينبغي 
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 مماثمة في تمييز الخدمات صعوباتٌ  تظير. قد الجوية ئيةالفضا الصناعاتمثؿ  وكبيرة الحجـالدفاعية 
 الصمة. يذ التجريبي والتطوير ثف البحع واألدويةمثؿ فحص ومراقبة األغذية  التقانةالعامة القائمة عمى 

 في عمميات االبتكار اً تجريبياً تطوير و  اً بحث أو ال يُعد   عم ا يُعد  أمثمة 
 اعتباره ال ينبغيوما  ينبغيف المعمومات حوؿ ما م اً ، مزيدوالتي تتبع، واألمثمة 3 -2الجدوؿ  ـيقدّ  48 -2

 .تجريبيالتطوير البحث و مف ال

 النماذج األولية

األداء خصائص و  الفنيةإنشاؤه ليشمؿ جميع الخصائص  تـّ يؿ يأص النموذج األولي ىو نموذجٌ  49 -2
إلى عدة نماذج  ناؾ حاجةٌ لمسوائؿ المسببة لمتآكؿ، في تطوير مضخةٍ  لممنتج الجديد. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا تـّ 

بحيث إذا لـ  ،راجعة حمقة تغذيةٍ  تنشأمواد كيميائية مختمفة. استخداـ المتسارعة ب اختبارات الحياةجراء أولية إل
 تنجح اختبارات النموذج األولي فيمكف استخداـ النتائج لتطوير المضخة.

. ينطبؽ التجريبي نطاؽ البحث والتطوير ضمفواختبارىا عادًة  وبناؤىايقع تصميـ النماذج األولية  50 -2
ذا و  ،أو عدة نماذج أولية واحدٍ  أوليٍ  إنشاء نموذجٍ  تـّ  سواءً ذلؾ  عمى التوالي أو في  تُصنعقد  تكانما ا 

 تماـإ تـّ ( و األولية )النماذج األولي ضرورية عمى النموذج ، عند إجراء أي تعديالتٍ ولكف .نفسووقت ال
مف  بناء عدة نسخٍ  ال ُيعدّ  .نيايةالنقطة  قد بمغ التجريبي لبحث والتطويروف ايك، مرضٍ  االختبار عمى نحوٍ 

لمنموذج ناجح الختبار االمؤقتة بعد إجراء الطبية العسكرية أو التجارية أو ال اتحاجالأولي لتمبية  نموذجٍ 
. يمكف أف يبيالتجر  مف البحث والتطوير اً ، جزءالتجريبي، حتى لو قاـ بو موظفو البحث والتطوير األصمي

 التجريبي في مجاؿ البحث والتطوير اإدراجي ، وسيتـّ يانفس تتبع المحاكاة االفتراضية لمنماذج األولية القواعد
ساسية األدلة األوييدؼ إلى جمع  التجريبي مف مشروع البحث والتطوير اً نشاط االختبار جزء كاف طالما

 لتحقيؽ أىداؼ المشروع.

 
 وأنشطة األعمال األخرى ،واالبتكار ،البحث والتطوير التجريبي بينصلة الفاالحدود  -3 -2الجدول 

 مالحظاتال المعالجة العنصر

مزيد مف الىو إجراء  الرئيسطالما أف اليدؼ  مشمولة في البحث والتطوير التجريبي وليةاألنماذج ال
 التحسينات.

البحث والتطوير  ىو الرئيس لغرضاطالما أف  في البحث والتطوير التجريبي مشموؿ تجريبيال المرفؽ
 التجريبي 

شمؿ التصميـ المطموب خالؿ البحث ي تقسيـ التصميـ الصناعي
تصميـ عممية  وُيستثنى. التجريبي والتطوير
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 .اإلنتاج

 والتجييزاليندسة الصناعية 
 بالمعدات

 القائم على بحث والتطوير التجريبيلاشمؿ ي تقسيـ
 الهندسةمعدات وبال تجهيزالو "التغذية الراجعة"

وُيستثنى ما الصناعية في عمميات االبتكار. 
 عمميات اإلنتاج.ب يتعمؽ

 شامالً  اً كاف اإلنتاج يتضمف اختبار ما إذا  يشمؿ تقسيـ إلنتاج التجريبيا
جميع  وُتستبعدوىندسة.  مف تصميـٍ  يميووما 

 .المرافقةاألنشطة األخرى 

  ستبعادا تطوير ما قبؿ اإلنتاج

شاؼ تعد البيع واكبما خدمة 
صالحيا  األخطاء وا 

 القائم على بحث والتطوير التجريبيلاباستثناء  ستبعادا
 تضمينو(. )يتـّ  "التغذية الراجعة"

براءات الخاص بعمؿ ال
 االختراع والترخيص

جميع األعماؿ اإلدارية والقانونية الالزمة لمتقدـ  ستبعادا
لحصوؿ عمى براءات االختراع ابطمب 

لمشاريع  تسميـ الوثائؽ كنتيجةٍ  عدّ ي)والتراخيص 
ًا وتطوير  اً بحث التجريبي البحث والتطوير

براءات خاص بالعمؿ الال يمثؿ، ولكف(. تجريبياً 
 بمشاريع البحث والتطوير المرتبط مباشرةً 

 .ًا تجريبياً وتطوير  اً بحث التجريبي

 يرحتى لو قاـ بيا أفراد البحث والتطو  ستبعادا الختبارات االعتياديةا
 .التجريبي

ال يتجزأ مف البحث  اً إال عندما يكوف جزء ستبعادا جمع البيانات
 .التجريبي والتطوير

لرقابة  االعتيادياالمتثاؿ 
نفاذ المعايير  ةالتفتيش العام وا 

 التنظيمية  والموائح

  ستبعادا

 
 االختبار محطات

طالما كانت األغراض التجريبي وير مف البحث والتط اً جزء ياوتشغيم اختبارإنشاء محطة  عدّ يُ  51 -2
 الرئيسة ىي الحصوؿ عمى الخبرة وتجميع البيانات اليندسية وغيرىا الستخداميا في:

 يـ الفرضياتو تق 
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  جديدة منتجاتٍ لكتابة صيغ 

 نيائينتج مُ ل جديدة وضع مواصفات  

  ٍجديدةالعممية التتطمبيا  خاصة وبنى تصميـ معدات 

 ىذه العممية مات التشغيؿ أو أدلةإعداد تعمي  

تجارية  إلى التشغيؿ كوحدة إنتاجٍ  ىذه المرحمة التجريبية االختبارية، بمجرد انتياء المحطة تإذا تحول 52 -2
. اختبار كمحطة حتى لو بقي وصفيا ًا تجريبياً وتطوير  اً بحث يانشاطمف الممكف اعتبار  يكوفعادية، فمف 

 مف حيث المبدأ إذا تـّ  و ال يوجد فرؽٌ ، فنن  اً تجاري ليس راالختبا محطةالغرض األساس مف تشغيؿ  طالما أفّ و 
التجريبي مف تكمفة نشاط البحث والتطوير اإليرادات عدـ خصـ ىذه  ينبغي. ايأو كم المخرجات مف بيع جزءٍ 
 (.4)الفصؿ 

 الحجم المشاريع كبيرة

 طيفاً اء أو العموـ الكبيرة( مثؿ الدفاع أو الفض )في مجاالتٍ  الحجـ كبيرة المشاريعما تغطي  عادةً  53 -2
قبؿ اإلنتاج. في ظؿ ىذه الظروؼ، ال يمكف  التطوير مف األنشطة مف مرحمة التطوير التجريبي إلى مرحمة

وعناصر اإلنفاؽ  التجريبي البحث والتطويراإلنفاؽ عمى و/أو المنفذة التمييز بيف  ةالُممّول ممنظمةل غالباً 
 غير المتعمؽ بالبحث والتطوير واإلنفاؽ التجريبي البحث والتطويراإلنفاؽ عمى التمييز بيف يكتسب األخرى. 
 البحث والتطويراإلنفاؽ الحكومي عمى مف  كبيرةٍ  توجيو نسبةٍ فييا في البمداف التي يتـ  خاصة أىميةً  التجريبي
 إلى الدفاع. التجريبي

 نماذج األولية المكمفة، مثؿ أوؿ خطٍ أو ال االختبارمحطات عف كثب إلى طبيعة  النظر مف الميـ -54 -2
استخداـ ببالكامؿ مف مواد موجودة و  اً تقريب بناؤىا مف محطات الطاقة النووية أو كاسحات الجميد. قد يتـّ  جديدٍ 
وتقديـ الخدمة  التجريبي لبحث والتطويرفي مجالي ابناؤىا لالستخداـ المتزامف  ما يتـّ  اً الحالية، وغالب التقانة

بناء مثؿ ىذه المصانع والنماذج  سجؿ بالكامؿي الجميد(. ال ينبغي أف كسحمعنية )توليد الطاقة، األساسية ال
فقط التكاليؼ  التجريبي إلى البحث والتطوير عزىيجب أف تُ ، إذ التجريبي لبحث والتطويرضمف ااألولية 

 الطبيعة التجريبية ليذه المنتجات. الناتجة عفاإلضافية 
 اإلنتاج التجريبي

جراء أي تعديالتٍ  بعد اختبار النموذج األولي بصورةٍ  55 -2 ضرورية، قد تبدأ مرحمة بدء  مرضية وا 
األفراد تعديؿ المنتج أو العممية أو إعادة تدريب  ذلؾ يتضمفباإلنتاج الكامؿ؛ قد ذلؾ التصنيع. يرتبط 

مف  اً مرحمة بدء التصنيع مزيدما لـ تتضمف  استخداـ اآلالت الجديدة. عمىعمى التقنيات الجديدة أو  العامميف
اليدؼ  ، ألفّ وتطويرًا تجريبياً  بحثاً ، فال ينبغي اعتبارىا التجريبي البحث والتطويرالتصميـ واليندسة في مجاؿ 
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نمامزيد مف التحسينات عمى المنتجات النجراء ب يتمثؿ لـ يعد الرئيس لبدء عممية اإلنتاج. ال ينبغي اعتبار  وا 
 التجريبي إلنتاج التجريبي لسمسمة اإلنتاج الضخـ نماذج أولية لمبحث والتطويرا يؿتشغ الوحدات األولى مف

 عمى ىذا النحو. مجازاً وصفيا  حتى لو تـّ 

 اعتبار فمف يتـّ ، اآلليجديد عف طريؽ المحاـ المنتج التجميع  عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كاف سيتـّ  56 -2
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 .تجريبيالتطوير الو 
صالحياتاك  شاف األخطاء وا 

صالحيا اً أحيانظير يُ  57 -2 ، ولكنيا التجريبيمف البحث والتطوير  دمزيالالحاجة إلى  اكتشاؼ األخطاء وا 
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 "التغذية الراجعة" لبحث والتطوير التجريبي القائم عمىا

يا، حمّ  يجبفنية  ىناؾ مشكالتٌ  تبقىإلى وحدات اإلنتاج،  يفجديدال عمميةالأو  نتجمُ ال تحويؿبعد  58 -2
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 ."التغذية الراجعة" التجريبي القائـ عمى

 واليندسة الصناعيةبالمعدات  التجييز

ء از جعمى أنيما مف أ اليندسة الصناعية ألي مشروعٍ و  التجييزمراحؿ  ُينظر إلىفي معظـ الحاالت،  59 -2
 :بالمعدات لمتجييز. يمكف تحديد ثالث مراحؿ التجريبي عممية اإلنتاج، وليس مف البحث والتطوير

 استخداـ المكونات ألوؿ مرة )بما في ذلؾ استخداـ المكونات الناتجة عف جيود البحث والتطوير 
 (التجريبي

 إلنتاج الضخـمف أجؿ ا لمعداتبا التجييز األولي 

  اإلنتاج الضخـ. بدءمع تركيب المعدات المرتبطة 

، مثؿ التحسينات التجريبيمزيد مف أعماؿ البحث والتطوير الإلى  بالمعدات التجييزإذا أدت عممية  60 -2
الجودة أو تطوير أساليب ومعايير  وضبطفي إنتاج اآلالت واألدوات أو التغييرات في إجراءات اإلنتاج 

لبحث والتطوير التجريبي ا. ينبغي تعريؼ تجريبيال ويرالتطو  البحث ضمفتصنيؼ ىذه األنشطة  جديدة، يتـّ 
 .بحٌث وتطويٌر تجريبي عمى أنوبالمعدات  التجييزالناتج عف مرحمة  "التغذية الراجعة" القائـ عمى

 التجارب السريرية
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منتظـ  قبؿ إدخاؿ عقاقير أو لقاحات أو أجيزة أو عالجات جديدة إلى السوؽ، يجب اختبارىا بشكؿٍ  61 -2
، معياريةإلى أربع مراحؿ  السريرية. تنقسـ ىذه التجارب أمانيا وفعاليتياالمتطوعيف مف البشر لضماف عمى 
، يمكف معاممة وكما ىو متعارؼ عميوألغراض المقارنة الدولية،  التصنيع. تصريحقبؿ منح  منيا تتـّ  ثالثٌ 

مف  4عامؿ المرحمة أف تُ  بغيين. بحٌث وتطويٌر تجريبيعمى أنيا  3و  2و  1مراحؿ التجربة السريرية 
 أو العالج بعد الموافقة عميو وصنعو، كأنشطة بحثٍ  العقارالتجارب السريرية، التي تستمر في اختبار 

جميع األنشطة  ليستعمى ذلؾ،  عالوةً  آخر. تقانيٍ أو  عمميٍ  تقدـٍ  تحقيؽ ت إلىفقط إذا أدّ  تجريبي وتطويرٍ 
عندما يكوف  ، خاصةً تجريبيالتطوير البحث و مف أنشطة النيع لتصا تصريحبيا قبؿ الحصوؿ عمى  المباشر

، والتي يمكف خالليا بدء األنشطة المتعمقة 3كبيرة بعد االنتياء مف تجارب المرحمة  ىناؾ فترة انتظارٍ 
 بالتسويؽ وتطوير العمميات.

 البحث والتطوير التجريبي والتصميم
بعض أنشطة التصميـ  عدّ . تُ التجريبي ث والتطويرالبحأنشطة يصعب الفصؿ بيف أنشطة التصميـ و  62 -2

مدخالت أحد  التجريبي البحث والتطوير يشكؿ، ويمكف أف التجريبيمف مشاريع البحث والتطوير  أساسياً  اً جزء
 الحداثةميـ اختبارات االتصجميع مبي ت، ال ولكف. بينيما وروابط أوجو تشابوٍ  توجد. ةجيود التصميـ الجديد

ىذا في األساسية الخمسة  التجريبي وظيفية عمى النحو المبيف في معايير البحث والتطويروعدـ اليقيف ال
عميو  متفؽٍ لمتصميـ  لعدـ وجود تعريؼٍ  اً في تطوير وتنفيذ االبتكارات. نظر  اً رئيس اً التصميـ دور  يؤدي الفصؿ.

ألوجو ييدؼ إلى تخطيط متعدد او محتمؿ  ابتكاريٌ  و نشاطٌ حصائية، يمكف وصؼ التصميـ بأن  اإلألغراض ل
الخصائص الوظيفية لممنتجات و ـ ستخدِ المُ خصائص وتصميـ اإلجراءات والمواصفات الفنية وغيرىا مف 

، الجديدة عممياتالممنتجات أو لمف بيف ىذه األنشطة االستعدادات األولية لمتخطيط  .الجديدة والعمميات
والتغييرات اإلضافية. يؤكد ىذا الوصؼ عمى الدور ، بما في ذلؾ التعديالت وتطبيقياوالعمؿ عمى تصميميا 

في  الُمنَجز التجريبي يحتمؿ مشاركتيا مع البحث والتطوير اإلبداعي لمتصميـ في عممية االبتكار، وىي ميزةٌ 
 وفؽ الدور تجريبيال تطويرالبحث و ضمف ال التصميـالمرتبطة ب نشطةاأليمكف اعتبار بعض  .نفسو السياؽ
"جديد" )ولكف ليس بالضرورة إلى  شيءٍ الوصوؿ إلى ج، والتي تيدؼ إلى منتَ ية تطوير الُ في عمم تؤديوالذي 
 فريؽٍ  طةاستنفيذىا بو  يتـّ جديدة(، وتكوف إبداعية وأصمية ويمكف إضفاء الطابع الرسمي عمييا ) معرفةٍ 

البحث  عفرئيس يتمثؿ االختالؼ ال إلى فريؽ التطوير. إرساليا ليتـّ  نةمدوّ  مخرجاتٍ ؤدي إلى تمتخصص( و 
 الماىريفيقيف عندما ُيطمب مف المصمميف العدـ  وجود حالةفي أنو مف غير المحتمؿ التجريبي والتطوير 

 ًا تجريبياً وتطوير  اً بحث ليسالتصميـ  مفادىا أف   إلى وجية نظرٍ ذلؾ  يقودبتكاري. االمشروع الالمساىمة في 
 إحصائي. ألي غرضٍ  التجريبي ويرعف البحث والتط اختالفو ىعم المحافظةو يجب وأن  

كانت النتيجة ما إذا  حوؿعدـ اليقيف حالة عمى  التجريبي مشروع البحث والتطوير ينطويفي حيف  63 -2
عدـ اليقيف في مشروع التصميـ سوؼ حالة  متفؽ عميو، فنفّ الزمني الجدوؿ ال وفؽتسميميا  المتوقعة سيتـّ 
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حالٍة عمى  عادي عمى سبيؿ المثاؿ، ال ينطوي تصميـ مبنىً  مية.بوضوح وجدوى أىدافو األص تأثر مباشرةً ت
إضافة مف خالؿ ، تحدياً كمما كاف مفيوـ المبنى أكثر  ولكفيقيف بشأف النتيجة النيائية؛ العدـ  ة مفكبير 

 المشروع. إلتماـ يفعدـ اليقيف بشأف الوقت والتكاليؼ الالزم ت حالةكمما زاد ،المثاؿعمى سبيؿ  جديدة ميزاتٍ 
حالة لمعالجة  اً الستخداـ أدوات التصميـ الحالية، مطموب المتمـ، التجريبيقد يكوف نشاط البحث والتطوير 

 عدـ اليقيف.
  يالفنواإلبداع  التجريبي البحث والتطوير

 آخر محتمالً  مجاالً  يمثؿ ذلؾ. يةالفنساليب األاستخداـ ب أف يتميزإلى  اً يميؿ التصميـ أحيان 64 -2
التمييز بيف  مفيداً ، قد يكوف يالفنواإلبداع التجريبي أجؿ معالجة مناقشة البحث والتطوير  لمتداخؿ. مف

 .يالفنوالتعبير  وفوالبحث في الفن وفالفن مف أجؿالبحث 
 ونالفن من أجلالبحث 

تطوير السمع والخدمات لتمبية االحتياجات التعبيرية لمفنانيف  وفالفن مف أجؿالبحث  يتضمف 65 -2
 لبحث والتطويرجراء امف مواردىا إل اً كبير  اً مف األعماؿ تخصص جزء النوعفي ىذا  مشاريع. توجد يفوالممثم

 األدواتفي التطوير التجريبي إلنتاج  تنخرط ىذه المشاريععمى سبيؿ المثاؿ،  في ىذا المجاؿ. التجريبي
أخرى مف منظمات  أنواعٌ  تؤدي .الممثميفمف  تناسب احتياجات مجموعةٍ التي جديدة اللكترونية اإلموسيقية ال

جديدة  تقاناتٍ في استكشاؼ  اً دور  اً )الجامعات والمعاىد الفنية بشكؿ رئيس( أيض التجريبي البحث والتطوير
إلى دعـ إدخاؿ  اليادؼقد يكوف النشاط  ، عمى سبيؿ المثاؿ(.الصورةلفف األداء )لتحسيف جودة الصوت/

( مؤىاًل لخ.إطة المؤسسات الفنية )اإلعالف، اإلدارة المالية، اسة بو جديدالتسويقية التنظيمية أو الساليب األ
تغطية ىذا  بالفعؿ تـّ توخي الحذر في اتخاذ ىذا القرار.  ينبغي، ولكف تجريبيالتطوير البحث و ال ضمف يكوفل

  عف طريؽ جمع البيانات الحالية.التجريبي المجاؿ مف أداء البحث والتطوير 

 التعبير الفني( حولسات دراالبحث في الفنون )ال
الدراسات و تاريخ الفف، و ، امعظـ دراسات الفنوف )عمـ الموسيقالبحث األساسي أو التطبيقي في  يسيـ 66 -2

 في مجاالتٍ  األدب، إلخ(. يمكف أف يكوف لمؤسسات البحث العامة دورٌ و الدراسات اإلعالمية، و المسرحية، 
مثؿ المكتبات ودور  -نى التحتية البحثية ذات الصمة بعض الب غالبًا ما ترتبطبحثية مختارة )حيث 

أنشطة الحفظ واالستعادة ب وفيما يتعمؽ (.، إلخبمؤسسات الفنوف، مثؿ المتاحؼ والمسارح -، إلخ المحفوظات
 عمى أن يـ )التقنية( الخدمات الفنية ىذه إدراجيا في المجموعة أعاله(، يوصى بتحديد مقدمي )إذا لـ يتـّ 

تغطية ىذا المجاؿ  تتمّ (. ، إلخ)توظيؼ الباحثيف ونشر األعماؿ العممية تجريبيال تطويرالو  بحثمؤديف لم
 كبير عف طريؽ جمع البيانات الحالية. بشكؿٍ  التجريبي مف أداء البحث والتطوير

 مقابل البحث يالفنالتعبير 
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شؿ العروض الفنية في اختبار تف ، حيثالتجريبي مف البحث والتطوير الفنياستبعاد األداء  عادةً  يتـّ  67 -2
جديدة. المعرفة ال، بداًل مف ةجديدال التعابيرعف  تبحث كونياالتجريبي لبحث والتطوير با الحداثة الخاص

لذلؾ، ال  نتيجةً  (.إنتاجيا )كيفية نقؿ المعرفة اإلضافية المحتمؿ قابمية التكرارمعيار  تمبية بسبب عدـ، اً أيض
دوف تقديـ  التجريبي تقوـ بالبحث والتطوير في الجامعاتالفنوف  وأقساـلفنوف كميات ا أف  بفتراض االيمكف 

في ىذه المؤسسات صمة بقياس البحث  وجود فنانيف يحضروف دوراتٍ كما أنو ليس ل ضافية.اإلداعمة الدلة األ
منح درجة إذا كانت ت وفؽ كؿ حالٍة عمى حدةمؤسسات التعميـ العالي  تقويـ، يجب ولكف. التجريبي والتطوير

فقط  أف ُتحتسبو " ةيات"مؤسس مقاربةٍ اعتماد  فيالتوصية تتمثؿ  الفنية. وعروضنتيجة  فنافمالدكتوراه ل
ًا وتطوير  اً التعميـ العالي باعتبارىا بحث مؤسساتُ  تجريبي وتطويرٍ  كبحثٍ بيا  التي تعترؼالفنية  اتالممارس

 لبيانات(.استخداميا مف قبؿ جامعي ا لكي يتـّ ) تجريبيًا محتمالً 

 البحث والتطوير التجريبي وتطوير البرمجيات
كبير عمى أنشطة  ، وتعتمد إلى حد  اً في كؿ أنشطة االبتكار تقريب حاسماً  اً المعمومات دور  تقانة تؤدي 68 -2

والمؤسسات عمى أداء البحث والتطوير  المشاريعقدرة  في اً يا تؤثر أيضولكنّ  التجريبي البحث والتطوير
 بالبحث والتطوير اً أحيان وىو متعمؽٌ باالبتكار  اً مرتبط اً تطوير البرمجيات نشاطمثؿ فعالية. يبالتجريبي 

تصنيؼ مشروع تطوير  لكي يتـّ  .التجريبي والتطوير البحث بعض محددة شروطٍ في ظؿ  ويتضمف ،التجريبي
، ويجب أف تقاني/أو و عمميٍ  عمى تقدـٍ  تماموإ، يجب أف يعتمد تجريبيالتطوير البحث و ضمف الالبرمجيات 

 .التقانيعدـ اليقيف العممي و/أو  المنيجي لحالة يكوف اليدؼ مف المشروع ىو الحؿّ 

)لتسجيؿ  التجريبي لمبحث والتطوير الكميمشروع المف  اً جزء عدّ ت يتال البرمجياتباإلضافة إلى  69 -2
المرتبط  التجريبي والتطويرتصنيؼ البحث  اً ومراقبة مراحمو المختمفة، عمى سبيؿ المثاؿ(، يمكف أيض

عندما  تجريبيال رتطويالبحث و ضمف ال نيائيالمنتج الفي  ةٍ ضمنتم برمجياتٍ نيائي أو  كمنتجٍ  بالبرمجيات
 .التجريبي تنطبؽ معايير البحث والتطوير

البحث  يا مفمف الصعب تحديد مكونىي مف النوع الذي يجعؿ طبيعة تطوير البرمجيات  إفّ  70 -2
 تنطويمف المشاريع التي ال  كثيرٍ في  أساسياً  اً تطوير البرمجيات جزء إف وجد. يعدّ ىذا ، تجريبيال والتطوير
ف تطوير ، يمكف تصنيؼ مكوّ ولكف. التجريبي مف عناصر البحث والتطوير ذاتيا عمى عنصرٍ  في حدّ 

 برمجياتمجاؿ ب النيوضإذا أدى إلى  تجريبيالتطوير البحث و ال ضمف عمى أنو المشاريعيذه ل البرمجيات
أو اإلضافة أو  التحديثتصنيؼ  وليست ثورية. لذلؾ، قد يتـّ  ةتدريجي وماً معىذه التطورات تكوف  .الحاسب
 تقانياً و/أو  اً عممي اً تقدم يتضمفإذا كاف  تجريبيالتطوير البحث و ال ضمفقائـ النظاـ المبرنامج أو لالتغيير 

 بحدّ  اً جديد تقدم أو غرضٍ  تطبيؽٍ مف أجؿ  البرمجياتـ يؤدي إلى زيادة مخزوف المعرفة. ال يشكؿ استخدا
 ذاتو.
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حالٍة عمى  عادي عمى سبيؿ المثاؿ، ال ينطوي تصميـ مبنىً  مية.بوضوح وجدوى أىدافو األص تأثر مباشرةً ت
إضافة مف خالؿ ، تحدياً كمما كاف مفيوـ المبنى أكثر  ولكفيقيف بشأف النتيجة النيائية؛ العدـ  ة مفكبير 

 المشروع. إلتماـ يفعدـ اليقيف بشأف الوقت والتكاليؼ الالزم ت حالةكمما زاد ،المثاؿعمى سبيؿ  جديدة ميزاتٍ 
حالة لمعالجة  اً الستخداـ أدوات التصميـ الحالية، مطموب المتمـ، التجريبيقد يكوف نشاط البحث والتطوير 

 عدـ اليقيف.
  يالفنواإلبداع  التجريبي البحث والتطوير

 آخر محتمالً  مجاالً  يمثؿ ذلؾ. يةالفنساليب األاستخداـ ب أف يتميزإلى  اً يميؿ التصميـ أحيان 64 -2
التمييز بيف  مفيداً ، قد يكوف يالفنواإلبداع التجريبي أجؿ معالجة مناقشة البحث والتطوير  لمتداخؿ. مف

 .يالفنوالتعبير  وفوالبحث في الفن وفالفن مف أجؿالبحث 
 ونالفن من أجلالبحث 

تطوير السمع والخدمات لتمبية االحتياجات التعبيرية لمفنانيف  وفالفن مف أجؿالبحث  يتضمف 65 -2
 لبحث والتطويرجراء امف مواردىا إل اً كبير  اً مف األعماؿ تخصص جزء النوعفي ىذا  مشاريع. توجد يفوالممثم

 األدواتفي التطوير التجريبي إلنتاج  تنخرط ىذه المشاريععمى سبيؿ المثاؿ،  في ىذا المجاؿ. التجريبي
أخرى مف منظمات  أنواعٌ  تؤدي .الممثميفمف  تناسب احتياجات مجموعةٍ التي جديدة اللكترونية اإلموسيقية ال

جديدة  تقاناتٍ في استكشاؼ  اً دور  اً )الجامعات والمعاىد الفنية بشكؿ رئيس( أيض التجريبي البحث والتطوير
إلى دعـ إدخاؿ  اليادؼقد يكوف النشاط  ، عمى سبيؿ المثاؿ(.الصورةلفف األداء )لتحسيف جودة الصوت/

( مؤىاًل لخ.إطة المؤسسات الفنية )اإلعالف، اإلدارة المالية، اسة بو جديدالتسويقية التنظيمية أو الساليب األ
تغطية ىذا  بالفعؿ تـّ توخي الحذر في اتخاذ ىذا القرار.  ينبغي، ولكف تجريبيالتطوير البحث و ال ضمف يكوفل

  عف طريؽ جمع البيانات الحالية.التجريبي المجاؿ مف أداء البحث والتطوير 

 التعبير الفني( حولسات دراالبحث في الفنون )ال
الدراسات و تاريخ الفف، و ، امعظـ دراسات الفنوف )عمـ الموسيقالبحث األساسي أو التطبيقي في  يسيـ 66 -2

 في مجاالتٍ  األدب، إلخ(. يمكف أف يكوف لمؤسسات البحث العامة دورٌ و الدراسات اإلعالمية، و المسرحية، 
مثؿ المكتبات ودور  -نى التحتية البحثية ذات الصمة بعض الب غالبًا ما ترتبطبحثية مختارة )حيث 

أنشطة الحفظ واالستعادة ب وفيما يتعمؽ (.، إلخبمؤسسات الفنوف، مثؿ المتاحؼ والمسارح -، إلخ المحفوظات
 عمى أن يـ )التقنية( الخدمات الفنية ىذه إدراجيا في المجموعة أعاله(، يوصى بتحديد مقدمي )إذا لـ يتـّ 

تغطية ىذا المجاؿ  تتمّ (. ، إلخ)توظيؼ الباحثيف ونشر األعماؿ العممية تجريبيال تطويرالو  بحثمؤديف لم
 كبير عف طريؽ جمع البيانات الحالية. بشكؿٍ  التجريبي مف أداء البحث والتطوير

 مقابل البحث يالفنالتعبير 
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تضمينيا في البحث  وينبغي ،البرمجياتفي  التجريبي مفيوـ البحث والتطوير اآلتيةتوضح األمثمة  71 -2
 :التجريبي والتطوير

 جديدةال شغيؿالت تطوير أنظمة أو لغات 

  أصمية تقاناتٍ جديدة عمى أساس البحث ال محركات وتطبيؽتصميـ 

  ّنظاـ أو الداخؿ األجيزة أو البرامج بناًء عمى عممية إعادة ىندسة  أوجو التعارض الجيد المبذوؿ لحؿ
 شبكةال

  جديدةال التقاناتإلى  استناداً  كثر كفاءةً األجديدة أو الخوارزميات الإنشاء 

  صميةاألو جديدة الماف األتشفير أو الإنشاء تقنيات 

. تجريبيال تطويرالبحث و مف ضمف ال االعتياديةبالبرمجيات ذات الطبيعة  األنشطة المتعمقة ليست 72 -2
لالستخداـ  متاحيف اكان يفذَ مال محددٍ  أو برنامجٍ  محددٍ  بنظاـٍ  الخاصر يىذه األنشطة العمؿ عمى التطو  تشمؿ
 التي ُأجريت ابقةالس المشاريعالتغمب عمييا في  المشكالت الفنية التي تـّ كما ُتستبعد العمؿ.  إطالؽقبؿ  العاـ

في البحث  والبرمجيات محاسباالعتيادية لصيانة التضميف  . ال يتـّ يانفس الحاسبعمى أنظمة التشغيؿ وبنية 
 .التجريبي والتطوير

 :التجريبي مف البحث والتطوير ُتستبعداألنشطة األخرى المتعمقة بالبرمجيات التي  فأمثمة ع

  برمجيات المعروفة وأدوات الساليب األالمعمومات باستخداـ وأنظمة  األعماؿ تطبيقات برمجياتتطوير
 حاليةال

  المستخدـ إلى برامج التطبيقات الحالية )بما في ذلؾ وظائؼ إدخاؿ البيانات األساسية( وظيفةإضافة 

 باستخداـ األدوات الحالية البرمجياتوضع أو  نترنت/اإلإنشاء مواقع الويب 

  والتحقؽ مف األماف واختبار سالمة البيانات القياسية لمتشفير األساليباستخداـ 

  فٍ تحسّ تحقيؽ أثناء ىذه العممية إلى  في إضافة المعرفة أدتف، إال إذا معيّ  نتج الستخداـٍ مُ التخصيص 
 في البرنامج األساسي جوىري

  ريبي.ذلؾ قبؿ نياية عممية التطوير التج تـّ يكف قد لألنظمة والبرامج الحالية، ما لـ  االعتياديالتصحيح 

، لكف تجريبيالتطوير البحث و ضمف الالمشروعات الفردية  تكوففي مجاؿ برمجيات األنظمة، قد ال  73 -2
إلى البحث  اييحتاج حمّ س تي، الالتقانيعدـ اليقيف حالة مف  نوعاً أكبر  تجميعيا في مشروعٍ  يخمؽقد 

تجاري مف خالؿ اعتماد  نتجٍ طوير مُ كبير إلى تالمشروع ال، يمكف أف ييدؼ كبديؿ لذلؾ. التجريبي والتطوير
بعض العناصر في  توجدفي تخطيطو، ولكف قد  التجريبي المتاحة وعدـ تضميف البحث والتطوير التقانات
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اإلضافية لضماف التكامؿ السمس بيف التجريبي المشروع التي ستحتاج إلى بعض أنشطة البحث والتطوير 
 المختمفة. التقانات

اإلنفاؽ  مجموعاعتبار  تـّ ، (EC et al., 1994) 1993حسابات القومية لعاـ مف نظاـ ال اً بدء 74 -2
. في نظاـ اً رأسمالي اً لتطوير البرمجيات( استثمار  التجريبي عمى البرمجيات )بما في ذلؾ البحث والتطوير

 بيالتجري اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير مجموع دّ ، يع(EC et al., 2009) 2008الحسابات القومية لعاـ 
، الذي (OECD, 2009) لمنتجات الممكية الفكرية يةمقاييس رأسمال استنباطلكتيب  اً . وفقاً رأسمالي اً استثمار 

 البحث والتطوير بقيغير الممموسة،  األصوؿ حوؿ 2008ر إرشادات نظاـ الحسابات القومية لعاـ طوّ 
عمى تحديد  اً أف تكوف قادر  ميماً  ُيعدّ . البرمجياتنطاؽ االستثمار بفي  رسممةالمُ  مجياتالبر ب الخاص التجريبي

 لماـإتحسيف مف أجؿ س لمبرمجيات المكرّ و  المخصص بوضوح التجريبي البحث والتطوير عمى اإلنفاؽ
والبحث  البرمجياتلتداخؿ بيف با ونظاـ الحسابات القوميةالتجريبي البحث والتطوير ومستخدمي  إحصائيي
 .4في الفصؿ  بمزيٍد مف التفاصيؿ ألمرىذا ا ةقشانت متمّ . التجريبي والتطوير

 البحث والتطوير التجريبي والتعميم والتدريب
مواردىا عمى التدريس،  الثالثيالجامعي/تركز المؤسسات التعميمية والتدريبية دوف مستوى التعميـ  75 -2

أخرى،  مف ناحيةٍ . اً جد اً ضعيف التجريبي في مشاريع البحث والتطوير مشاركتيالذلؾ، يكوف احتماؿ  ونتيجةً 
ييئة المعظـ أعضاء  يؤدي، حيث عمى ارتباٍط وثيؽ دائماً البحث والتدريس في مؤسسات التعميـ العالي  يكوف

 كال الغرضيف. مف المعدات كثيرٌ و   مف المباني كثيرٌ خدـ ي، و تا الميمتيفكم يةالتدريس

المعمومات  و يمكف أف ينتج غالبًا عفالتدريس، وألن   عممية تصب في مصمحةالبحث نتائج  ألفّ  اً نظر  76 -2
األنشطة  تنتييفي البحث، فمف الصعب تحديد أيف ُتستخدـ  مدخالتٍ والخبرات المكتسبة في التدريس 

والعكس  التجريبي، أنشطة البحث والتطوير وأيف تبدأ وطالبيـ والتدريبية لموظفي التعميـ العالي التدريسية
 االعتياديعف التدريس تمؾ األنشطة  التجريبي لبحث والتطويراالخاصة ب الحداثة . تميز عناصرصحيح

الرئيسة، في ىذا التجريبي واألنشطة األخرى المتعمقة بالعمؿ. يمكف استكماؿ اعتماد معايير البحث والتطوير 
 بعض الجيات الفاعمة: تؤديوي الذي اتالقطاع، مف خالؿ النظر في الدور المؤسس

  (9و  5محددة )الفصالف الشروط اليستوفوف لذيف االماجستير و طالب الدكتوراه 

 ( الالمشرفوف عمى الطالب)مدرجيف في طاقـ الجامعة 

 المتخصصة في المستشفيات الجامعيةالرعاية الصحية  ومقدم 

النشاط البحثي الذي يقوـ بو طالب الدكتوراه في مجمؿ البحث والتطوير  تضميفو ينبغي ألنّ  اً نظر  77 -2
أو  كمدرسيفالجامعة الذيف يعمموف  يوموظف يـيو قطاع التعميـ العالي، ينبغي إدراجالذي يؤدالتجريبي 

، استبعاد الوقت بطبيعة الحاؿ ينبغي،(. 5)انظر الفصؿ  التجريبي البحث والتطوير أفرادمشرفيف في مجاميع 
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 مبحث والتطويرلمي الفع داءاألال تتعمؽ بالبحث مف تقدير  التي مياـالموظفو الجامعة لمقياـ ب يمضيوالذي 
 عمى جميع التخصصات العممية.ذلؾ ينطبؽ و . التجريبي

باإلضافة إلى  ،اً ميم اً تدريب طالب الطب نشاط يكوفبالمثؿ، في المستشفيات الجامعية حيث  78 -2
 التجريبي والبحث والتطوير التدريسأنشطة  كثيرًا ما ترتبط لرعاية الصحية،ا وىو تقديـ الرئيسالنشاط 
والطالب الذيف يقدموف الرعاية  األفراد العامميفإدراج  ينبغي. بشكٍؿ وثيؽالمتقدمة والروتينية  الطبيةية والرعا

االفتراض ، عندما يمكف التجريبي أفراد البحث والتطوير ضمف الصحية المتخصصة في المستشفيات الجامعية
 يتـّ  اعتيادي استبعاد أي نشاطٍ  ينبغي. التجريبيشامؿ لمبحث والتطوير ال الجيدمف  أنيـ يشكموف جزءاً  ثقةب

  .التجريبي مف البحث والتطويرنفسو  القياـ بو لتوفير الرعاية الصحية في السياؽ 
 الخدماتالبحث والتطوير التجريبي في أنشطة 

 حالةيغير  الذي نتاجاإللنشاط  نتيجةٌ عمى أنيا الخدمات  2008نظاـ الحسابات القومية لعاـ  ؼعرّ يُ  79 -2
، يمكف لمقدمي الخدمات األولى حالةالفي ؿ تبادؿ المنتجات أو األصوؿ المالية. سيّ وحدات المستيمكة، أو يُ ال

 ،المثاؿ)عمى سبيؿ  لألفرادالبدنية والعقمية  الحالةفي حالة سمع المستيمؾ وفي الحاصمة رات التغيّ  فيالتأثير 
نظاـ الحسابات أيضًا  يحدد (.لخإوالتعميـ،  مف خالؿ الصحة أو النقؿ، وكذلؾ مف خالؿ توفير المعمومات

"منتجات  ىسمّ والتي تُ مف السمع والخدمات،  كؿ   سمات التي تمتمؾممنتجات اليجينة ل منفصمة القومية فئةً 
يصاؿتوفير وتخزيف ب تمؾ المنتجات تتعمؽالمعرفة".  تخزيف المشورة والترفيو تقديـ ونشر المعمومات و  وا 

الصناعات التي تنتج ىذه  ُتعدّ متكرر.  لمستيمكة مف الوصوؿ إلى المعرفة بشكؿٍ ف الوحدة اطريقة تمكّ ب
يصاؿبتوفير وتخزيف  معنيةً المنتجات  يذه ل وسعبالمعنى األونشر المعمومات والمشورة والترفيو  وا 

 (.EC et al., 2009المصطمحات )

عمالء. باإلضافة إلى ذلؾ، قد تشارؾ مف القرب والتفاعؿ مع ال عاليةً  يستمـز توفير الخدمات درجةً  -80 -2
الشركات في  في المقابؿ تتحكـفي تقديـ الخدمات. قد  بشكٍؿ نشطٍ الصناعات التي تتخصص في إنتاج السمع 

بدورىا في عدة جوانب مف إنتاج السمع، بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ التطوير التجريبي  يةصناعات الخدمال
 .المتعمقة بيا لخدماتامف تقديـ  اً لمسمع الجديدة التي تشكؿ جزء

، وذلؾ لسببيف اتفي أنشطة الخدم التجريبي تحديد حدود البحث والتطوير صعباً  يكوفلذلؾ،  -81 -2
بالخدمة وال  التجريبي الخاصف: أواًل، مف الصعب تحديد المشاريع التي تنطوي عمى البحث والتطوير يرئيس
 التجريبي الخط الفاصؿ بيف البحث والتطويرال يكوف ؛ ثانيًا، عرفةمال تخزيفنتج مُ السمعة أو  تضمينو في يتـّ 

 .اً دائم اً وأنشطة االبتكار األخرى واضح
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 تطويرالبحث و ال تمثؿ مشاريعالتي  تمؾ المشاريع ينتج عفمف المشاريع في الخدمات،  كثيرٍ مف بيف  82 -2
 مع تعريؼ البحث والتطوير شياً اجديدة، تم تطبيقاتٍ  الستحداثممعرفة ل اً جديدة أو استخدام معرفةً  تجريبيال

 .التجريبي

مجاؿ أنشطة الخدمات منو في  مجاؿ في أكثر صعوبةً التجريبي تحديد أنشطة البحث والتطوير  عدّ يُ  83 -2
 مف في مجاؿٍ  اً متخصص التجريبي البحث والتطويرأف يكوف ليس بالضرورة  وألن   السمع إنتاج صناعات

 مجاالت التجريبيي البحث والتطوير . يغطّ الُمخَدـيعكس السوؽ  تخصٌص  يوجدو قد البحث، عمى الرغـ أن  
في العمـو االجتماعية والعمـو التجريبي والبحث والتطوير  بالتقانة التجريبي المرتبط : البحث والتطويرةيدعد

 تـّ  .والمنظماتلسموؾ االخاصة بمعرفة الب المرتبط التجريبياإلنسانية والفنوف، بما في ذلؾ البحث والتطوير 
أىميًة  تكتسبوالثقافة والمجتمع"، لكنيا  بالنوع البشريمعرفة التضميف ىذه الفكرة األخيرة بالفعؿ في معيار "

في التجريبي ىذه األشكاؿ مف البحث والتطوير يمكف دمج  وألنّ  اً في حالة أنشطة الخدمات. نظر خاصة 
. إذا كاف التحميؿ بوضوح المعنية التجريبي ث والتطويرد مختمؼ أشكاؿ البحيحدتمشروع، فمف الميـ ال

 البحث والتطوير ال ُيعطى، عمى سبيؿ المثاؿ، قد بالتقانة التجريبي المرتبطعمى البحث والتطوير  مقتصراً 
في صناعات  التجريبي البحث والتطوير استنتاجاتمف الحاالت، قد تكوف  . في كثيرٍ قيمتو الحقيقية التجريبي

 مف أنشطة تقديـ الخدمات. اً زءج اتالخدم

 يىرسمي كما  بشكؿٍ  اً دائم التجريبي تنظيـ البحث والتطوير ، في شركات الخدمات، ال يتـّ اً أيض 84 -2
باحثيف أو ميندسي أو  التجريبي لمبحث والتطوير قسـٍ ب تخصيصو الحاؿ في الشركات المنتجة لمسمع )أي مع

التجريبي مة موظفي المنشأة، إلخ(. ال يزاؿ مفيوـ البحث والتطوير تحديدىـ عمى ىذا النحو في قائ تـّ  أبحاث
المعنية. مع توفر المزيد مف الخبرة في  المشاريع مف بو االعتراؼ ال يتـّ  اً وأحيان ،اً في الخدمات أقؿ تحديد

 في الخدمات، قد تتطمب معايير تحديد البحث والتطوير التجريبي مجاؿ جمع بيانات البحث والتطوير
 مف التطوير. اً بالخدمة مزيد المرتبط التجريبي لبحث والتطويراوأمثمة  جريبيالت

 معايير تحديد البحث والتطوير التجريبي في الخدمات
قد تساعد في تحديد وجود البحث  باإلضافة إلى المعايير األساسية الخمسة، فيما يمي مؤشراتٌ  85 -2 

 في أنشطة الخدمات:التجريبي والتطوير 

  العامة األبحاثمع مختبرات الروابط. 

 إشراؾ الموظفيف الحاصميف عمى درجة الدكتوراه أو طالب الدكتوراه. 

  في المجالت العممية، وتنظيـ المؤتمرات العممية أو المشاركة في المراجعات  األبحاث استنتاجاتنشر
 العممية.
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 مختارة أمثمة عن البحث والتطوير التجريبي في أنشطة خدماٍت  
في أنشطة التجريبي لمبحث والتطوير  المذكورة أدناه أمثمةً  التجريبي أنشطة البحث والتطوير تشكؿقد  86 -2

 -2الواردة في القسـ التجريبي لتمييز البحث والتطوير  والمتممةمراعاة المعايير العامة  اً الخدمات. يجب أيض
4. 

كبير عمى أنشطة  لمحدد أعاله إلى حد  النحو ا التجريبي وفؽتنطبؽ الحدود العامة لمبحث والتطوير  87 -2
  األنشطة ذات الصمة.عف  التجريبي لتمييز البحث والتطوير يالمعيار األساس الحداثةعنصر  عدّ يالخدمات. 

 المصارف والتأمين مجال أمثمة عن البحث والتطوير التجريبي في
 المتعمقة بتحميؿ المخاطر المالية في مجاؿ الرياضيات األبحاث 

 سياسة االئتمافلمخاطر الماذج تطوير ن 

  خدمات المصرفية المنزليةخاصة بالالة جديدال مبرمجياتلالتطوير التجريبي 

  جديدة مف الحسابات والخدمات  سموؾ المستيمؾ بغرض إنشاء أنواعٍ  يتقصّ التقنيات مف أجؿ تطوير
 المصرفية

 إلى األخذ بعيف  تحتاجر التي المخاطر الجديدة أو الخصائص الجديدة لممخاط لتحديد إجراء األبحاث
 في عقود التأميف االعتبار

  جديدة مف التأميف )الصحة، التقاعد، إلخ(، مثؿ  عمى أنواعٍ  رٌ يأثتالبحث في الظواىر االجتماعية التي ليا
 تغطية التأميف لغير المدخنيف

 المتعمقةلخدمات وا ،اإللكترونية يةوالتأمينالمتعمؽ بالخدمات المصرفية  التجريبي البحث والتطوير 
 باإلنترنت وتطبيقات التجارة اإللكترونية

 مفاىيـ جديدة لمحسابات  جوىرياً  نةحسّ المتعمؽ بالخدمات المالية الجديدة أو المُ  التجريبي البحث والتطوير(
 وات االدخار(والقروض والتأميف وأد

 أمثمة عن البحث والتطوير التجريبي في بعض أنشطة الخدمات األخرى
  عمى أنشطة االستيالؾ والترفيو ةواالجتماعي ةاالقتصادي اتر يّ التغ تأثيراتتحميؿ 

 وتفضيالتيـ يفتطوير أساليب جديدة لقياس توقعات المستيمك 

  ٍمتنوعة مف  تطوير أساليب جديدة لتقديـ وقياس نتائج الخدمة االجتماعية التي يمكف تكييفيا في مجموعة
 افية المختمفةالثق وأاالقتصادية -االجتماعية األوضاع
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  مسحلمجديدة  وأدواتٍ أساليب تطوير 

  ٍ(إمدادوتعقب ) تطوير إجراءات تتبع 

 مسفر والعطالت.ل جديدة البحث في مفاىيـ 
 ذات الصمة والتقانيةواألنشطة العممية  التجريبي البحث والتطوير

األخرى عند  انيةوالتقعف األنشطة العممية التجريبي فصؿ البحث والتطوير  عند صعوباتال تظير 88 -2
عمى أساس  ؽ المعايير عادةً طب  . في ممارسات جمع البيانات، تُ يانفس العديد مف األنشطة في المؤسسة تأدية

 عامة:وكنرشاداٍت المعرفة المباشرة لممؤسسات المنفذة. 

 يرالبحث والتطو بنشاطيا الرئيس يتمثؿ ما يكوف لممؤسسات أو وحدات المؤسسات والشركات التي  اً غالب 
واالختبار  والفنية)مثؿ المعمومات العممية  التجريبيتطوير البحث و ال ليست ضمفأنشطة ثانوية  التجريبي
، ينبغي التجريبيلصالح البحث والتطوير  أساساً  يجريالنشاط الثانوي  الجودة والتحميؿ(. طالما أفّ  وضبط

غير حتياجات اللتمبية ا أساساً  اً مم؛ إذا كاف النشاط الثانوي مصالتجريبيإدراجو في البحث والتطوير 
 استبعاده. ينبغيف، التجريبيالبحث والتطوير ب مرتبطةال

 التجريبي بالبحث والتطوير  المرتبطعممي النشاط بالغرضيا الرئيس  يتمثؿالمؤسسات التي  تؤديما  اً غالب
دراجيابحاأل تمؾعزؿ  ينبغيبعض األبحاث المتعمقة بيذا النشاط.   البحث والتطويرعند قياس  اث وا 

 .التجريبي

 التجريبي تطبيؽ المعايير الرئيسة لمتمييز بيف البحث والتطويرفعميًا يصعب  في بعض القطاعات، 89 -2
ألغراض العامة واالختبار والتوحيد القياسي ذات اجمع البيانات  إفّ ذات الصمة.  والتقانيةواألنشطة العممية 

عمى  تشتمؿ مجاالتٍ  جميعيا ُتعدّ  والتقويـضاء واستكشاؼ المعادف ومشاريع البيانات الضخمة واستكشاؼ الف
ميمة عمى قابمية المقارنة الدولية لبيانات  اً آثار  سيترؾفي معالجتيا  تبايفٍ مف الموارد، وأي  كبيرةٍ  كمياتٍ 

 والتطويرتحديد البحث تتعمؽ ب المشاريع كبيرة الحجـ مشكالتٍ  اً تطرح أيض الناتجة. التجريبي البحث والتطوير
عمى اليونسكو تعمؿ ، اإلصدار اىذإنياء إنجاز العمؿ عمى  فيو يتـّ  في الوقت الذي. التجريبي الخاص بيا

 ,UNESCO, 1978; UNESCOحصائية )اإلغراض ألل والتقانيةألنشطة العممية لتعريفاتيا  تحديث
 الحدود بيف البحث والتطوير حوؿ اإلرشاداتمف  اً (، ومف المتوقع أف توفر نتيجة ىذه العممية مزيد1984

مف  في الوقت المناسب كجزءٍ  اإلرشاداتتوفير ىذه  يتـّ وؼ األخرى. س والتقانيةألنشطة العممية وا التجريبي
 المواد المرفقة عبر اإلنترنت ليذا الدليؿ.

 ةعامال ألغراضابيانات  وتوثيق جمع
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حكومة لتسجيؿ الظواىر الطبيعية أو وكاالت ال ألغراض العامة مفابيانات جمع عمومًا  يجري 90 -2
 الالزمة المواردتمؾ يممف فقط ىي الحكومة  التي تكوفعامة الناس أو  البيولوجية أو االجتماعية التي تيـّ 

 )األرض( المسح الجيولوجيو ؛ االعتياديةمف األمثمة عمى ذلؾ رسـ الخرائط الطبوغرافية  لمتسجيؿ.
تضميف  الفمكية. يتـّ  والمشاىداتواألرصاد الجوية؛  )دراسة المحيطات(في واألوقيانوغرا )المياه( والييدرولوجي

في البحث والتطوير  التجريبي مف عممية البحث والتطوير كجزءٍ  باألساسفقط أو  ُتجَمعالبيانات التي 
مف تجربة تشتت  اً جزء يمثؿ الذي شؼاكال طةاسبو  ُتجَمع)عمى سبيؿ المثاؿ، البيانات التي التجريبي 

ينطبؽ المنطؽ نفسو عمى معالجة  (.CERN المنظمة األوروبية لألبحاث النووية سيمات األولية فيالج
دقيؽ ال التسجيؿعمى  اً كبير  اً البيانات وتفسيرىا. تعتمد العموـ االجتماعية، عمى وجو الخصوص، اعتماد

جمعيا أو معالجتيا  يتـّ ما عندو . لخ، إعيناتبال مسوحاتأو  المتعمقة بالمجتمع في شكؿ تعداداتٍ  لمحقائؽ
 ي تخطيط البياناتعزى التكمفة إلى البحث وينبغي أف تغطّ ألغراض البحث العممي، ينبغي أف تُ  اً خصيص
ف إلى تطوير معيّ  عندما ييدؼ مشروعٌ التجريبي تحديد البحث والتطوير  اً يمكف أيض .بشكٍؿ منيجييا وتنظيم
 األنظمةو مسوحات البتطوير  المرتبطيمي والمنيجي )مثؿ العمؿ المفاى كمياً إحصائية جديدة  أساليب

 لممجاالت، والعمؿ عمى منيجيات العينات والتقديرات اإلحصائية اً جوىريمعدلة الأو  اً جديدة كميالحصائية اإل
، ينبغي استبعاد ولكف البيانات( أو منيجيات جمع البيانات وتقنياتيا. تخزيففي المتقدمة تقنيات والالصغيرة 

البطالة، مف البحث  عف ربعيةعامة، مثؿ أخذ عينات ألغراٍض أخرى أو  جمعيا ألغراضٍ  التي يتـّ  البيانات
البحث )ما لـ يكف عمى الباحث أف يدفع مقابؿ الحؽ في  في االستفادة منيا حتى لو تـّ  التجريبي والتطوير

 السوؽ. مسوحات استبعاد استخداـ ىذه البيانات في البحث(. ينبغي أيضاً 

 مكتبة مختبر األبحاث التي يتـّ أنشطة أو  والفنيةتضميف أنشطة خدمة المعمومات العممية  ينبغي 91 -2
استبعاد  ينبغي. التجريبي البحث والتطوير ضمففي المختبر  األبحاث عماؿلصالح  أساساً الحفاظ عمييا 
 مف البحث والتطويرالمفتوح لجميع موظفي الشركة لالستخداـ  ةالمتاحالشركة في توثيؽ الأنشطة مركز 

يـ و تفادي التق إلى حاجةال تنطبؽ ىنا) نفسيا وحدة أبحاث األعماؿ مقراتحتى لو كانت تشترؾ في  التجريبي
وبالمثؿ، ينبغي استبعاد أنشطة المكتبات الجامعية  (.التجريبيلألنشطة المتعمقة بالبحث والتطوير  الُمبالغ فيو

عمى المكتبات  اً تنطبؽ ىذه المعايير، التي يجب تطبيقيا أيض. التجريبي المركزية مف البحث والتطوير
بأكمميا.  القسـمؤسسة أو الالبيانات، فقط عندما يكوف مف الضروري التعامؿ مع أنشطة  ومخازفاإللكترونية 

مف تكاليؼ األنشطة المستبعدة في  إدراج جزءٍ  ممكناً محاسبية أكثر تفصياًل، قد يكوف  أساليبعند استخداـ 
 ،والفنيةإعداد المنشورات العممية  عاـ، استبعادبوجٍو ، يتـّ في حيف و . التجريبي العامة لمبحث والتطوير قاتالنف

 .التجريبي في البحث والتطوير األبحاث الستنتاجاتتضميف إعداد التقرير األصمي  ينبغي إال أن و

 االختبار والتوحيد القياسي
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إلى اختبار  اً نظمات المستيمكيف بتشغيؿ المختبرات التي تيدؼ أساسما تقوـ الييئات العامة وم اً غالب 92 -2
وىي  –المعيارية  والمقارنة المرجعيةالمنتجات والتحقؽ مف استيفاء المعايير. باإلضافة إلى أنشطة االختبار 

 أساليبتصميـ في  اً وقت اً قد يقضي موظفو ىذه المختبرات أيض -تجريبيال تطويرالبحث و ال ليست ضمف
 .التجريبي . ينبغي إدراج ىذه األنشطة في البحث والتطويرجوىرياً  أو محّسنةٍ  جديدةٍ  بارٍ اخت

 الضخمةمشاريع البيانات 
جديدة الستكشاؼ البيانات المكثفة عممية االكتشاؼ العممي ال ساليباألو دوات األؿ ظيور سيّ يُ  93 -2

المعايير  يشريطة أف تمبّ  ًا تجريبياً وتطوير  اً ألنشطة بحثىذه ا ُتعدّ  البيانات.ب وّجوالمواالبتكار  ةلمبيانات المكثف
 منتظمة النشاط أو المشروع بطريقةٍ ب و ينبغي القياـالعاـ المتمثؿ في أن   طمبالمتما األساسية الخمسة، وال سيّ 

 معالجتيا. مف األمثمةلمفجوة المعرفية األصمية وتركيز الموارد المحددة ل الواضح تحديدالأي عف طريؽ  -
"، الذي جذب الباحثيف Human Genome Project الجينوـ البشريالموّرث/عمى ذلؾ "مشروع 

الحمض النووي  لشيفرة تسمسؿٍ وضع ل اً عام 13بحثي استمر  لمتعاوف في جيدٍ  اً بمد 18والمؤسسات مف 
 تطويرمعيار تدويف البحث وال يؤدي، /التحويؿ الرقميمف خالؿ الرقمنة .و وضع خريطٍة لو DNA البشري

عف مشاريع  الناتجةقابمية استخداـ البيانات  تعتمدفي مشاريع البيانات الضخمة، حيث  اً رئيس اً دور  التجريبي
قد  جمع البيانات مف أجميا. معينة تـّ  ظاىرةٍ عممية عمى قدرتيا عمى نقؿ المعرفة حوؿ ال"البيانات الضخمة" 

واسع ألغراض البحث. يشير مفيـو  عمى نطاؽٍ ستخداـ لال قابمةً أو  ىذه البيانات متاحةً أو ال تكوف تكوف 
 صيغةٍ في متاحًة العاـ  ذات التمويؿ األبحاثإلى الجيود المبذولة لجعؿ مخرجات  اً العموـ المفتوحة عموم

في  (.OECD, 2015)ممجتمع العممي أو قطاع األعماؿ أو المجتمع بشكؿ عاـ ة عمى نطاٍؽ واسع لرقمي
المجتمع العممي الواسع،  لمجميع في متاحةً لجيود المبذولة لجعؿ بيانات البحث ا وؼ تشكؿبعض الحاالت، س

، التجريبيمف مشروع البحث والتطوير  أساسياً  اً البحث، جزء تكرارر يسّ تُ  معينة بما في ذلؾ تطوير أدواتٍ 
ي . فالتجريبي و وضع موازنٍة ليا البحث والتطوير أىداؼ مشروعضمف  صريحٍ  بشرط صياغتيا بشكؿٍ 

ضمف احتسابيا  وال يتـّ  ،منفصمة التعامؿ مع ىذه الجيود عمى أنيا جيود نشرٍ  ينبغيخرى، األحاالت ال
 .تجريبيال تطويرالبحث و ال

 الفضاء استكشاف
مف أنشطة  ثيرٍ كاعتبار  بعض النواحي في حالياً  يمكف تكمف الصعوبة في استكشاؼ الفضاء أنو 94 -2

. ًا تجريبياً وتطوير  اً بحث عدّ ال تد معظـ التكاليؼ لشراء السمع والخدمات التي تكبّ  يتـّ  وبالتأكيد؛ ةيروتين ءالفضا
قد يكوف مف الضروري فصؿ األنشطة المرتبطة باستكشاؼ الفضاء، بما في ذلؾ تطوير المركبات والمعدات 

شاء محطات المدارية أو إن األقمار الصناعيةفي وضع  تضمينيا تمؾ التي يتـّ والبرمجيات والتقنيات، عف 
 التتبع واالتصاؿ.
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حكومة لتسجيؿ الظواىر الطبيعية أو وكاالت ال ألغراض العامة مفابيانات جمع عمومًا  يجري 90 -2
 الالزمة المواردتمؾ يممف فقط ىي الحكومة  التي تكوفعامة الناس أو  البيولوجية أو االجتماعية التي تيـّ 

 )األرض( المسح الجيولوجيو ؛ االعتياديةمف األمثمة عمى ذلؾ رسـ الخرائط الطبوغرافية  لمتسجيؿ.
تضميف  الفمكية. يتـّ  والمشاىداتواألرصاد الجوية؛  )دراسة المحيطات(في واألوقيانوغرا )المياه( والييدرولوجي

في البحث والتطوير  التجريبي مف عممية البحث والتطوير كجزءٍ  باألساسفقط أو  ُتجَمعالبيانات التي 
مف تجربة تشتت  اً جزء يمثؿ الذي شؼاكال طةاسبو  ُتجَمع)عمى سبيؿ المثاؿ، البيانات التي التجريبي 

ينطبؽ المنطؽ نفسو عمى معالجة  (.CERN المنظمة األوروبية لألبحاث النووية سيمات األولية فيالج
دقيؽ ال التسجيؿعمى  اً كبير  اً البيانات وتفسيرىا. تعتمد العموـ االجتماعية، عمى وجو الخصوص، اعتماد

جمعيا أو معالجتيا  يتـّ ما عندو . لخ، إعيناتبال مسوحاتأو  المتعمقة بالمجتمع في شكؿ تعداداتٍ  لمحقائؽ
 ي تخطيط البياناتعزى التكمفة إلى البحث وينبغي أف تغطّ ألغراض البحث العممي، ينبغي أف تُ  اً خصيص
ف إلى تطوير معيّ  عندما ييدؼ مشروعٌ التجريبي تحديد البحث والتطوير  اً يمكف أيض .بشكٍؿ منيجييا وتنظيم
 األنظمةو مسوحات البتطوير  المرتبطيمي والمنيجي )مثؿ العمؿ المفاى كمياً إحصائية جديدة  أساليب

 لممجاالت، والعمؿ عمى منيجيات العينات والتقديرات اإلحصائية اً جوىريمعدلة الأو  اً جديدة كميالحصائية اإل
، ينبغي استبعاد ولكف البيانات( أو منيجيات جمع البيانات وتقنياتيا. تخزيففي المتقدمة تقنيات والالصغيرة 

البطالة، مف البحث  عف ربعيةعامة، مثؿ أخذ عينات ألغراٍض أخرى أو  جمعيا ألغراضٍ  التي يتـّ  البيانات
البحث )ما لـ يكف عمى الباحث أف يدفع مقابؿ الحؽ في  في االستفادة منيا حتى لو تـّ  التجريبي والتطوير

 السوؽ. مسوحات استبعاد استخداـ ىذه البيانات في البحث(. ينبغي أيضاً 

 مكتبة مختبر األبحاث التي يتـّ أنشطة أو  والفنيةتضميف أنشطة خدمة المعمومات العممية  ينبغي 91 -2
استبعاد  ينبغي. التجريبي البحث والتطوير ضمففي المختبر  األبحاث عماؿلصالح  أساساً الحفاظ عمييا 
 مف البحث والتطويرالمفتوح لجميع موظفي الشركة لالستخداـ  ةالمتاحالشركة في توثيؽ الأنشطة مركز 

يـ و تفادي التق إلى حاجةال تنطبؽ ىنا) نفسيا وحدة أبحاث األعماؿ مقراتحتى لو كانت تشترؾ في  التجريبي
وبالمثؿ، ينبغي استبعاد أنشطة المكتبات الجامعية  (.التجريبيلألنشطة المتعمقة بالبحث والتطوير  الُمبالغ فيو

عمى المكتبات  اً تنطبؽ ىذه المعايير، التي يجب تطبيقيا أيض. التجريبي المركزية مف البحث والتطوير
بأكمميا.  القسـمؤسسة أو الالبيانات، فقط عندما يكوف مف الضروري التعامؿ مع أنشطة  ومخازفاإللكترونية 

مف تكاليؼ األنشطة المستبعدة في  إدراج جزءٍ  ممكناً محاسبية أكثر تفصياًل، قد يكوف  أساليبعند استخداـ 
 ،والفنيةإعداد المنشورات العممية  عاـ، استبعادبوجٍو ، يتـّ في حيف و . التجريبي العامة لمبحث والتطوير قاتالنف

 .التجريبي في البحث والتطوير األبحاث الستنتاجاتتضميف إعداد التقرير األصمي  ينبغي إال أن و

 االختبار والتوحيد القياسي
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 يمياو المعادن وتق استكشاف
مف األنشطة  فئةٌ  عمى أن و 2008دف في نظاـ الحسابات القومية لعاـ ايـ المعو تقُيعر ؼ استكشاؼ و  95 -2

 ,.EC et al) التجريبي منفصمة عف البحث والتطويروىي لممكية الفكرية، اأصوؿ  خمؽالتي تؤدي إلى 
2009; OECD, 2009 رواسب التربة الخاصة بمعرفة اليميا إلى و المعادف وتق استكشاؼ(. يضيؼ نشاط

وكذلؾ الدراسات  ،يشمؿ الحصوؿ عمى حقوؽ االستكشاؼو . اً في مواقع محددة بغرض استغالليا اقتصادي
 ـ.ويالخنادؽ وأخذ العينات والتقحفر الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأنشطة 

يمكف  ولكفواستكشاؼ المعادف.  التجريبي بيف البحث والتطوير بشكٍؿ تاـ اً ىذا الدليؿ أيض يفصؿ 96 -2
مف االختبارات  . عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف يوفر عددٌ التجريبي بعض الروابط مع البحث والتطوير إيجاد

والتعديف  االستكشاؼلشركات  اً أولي دليالً  التجريبي في سياؽ مشاريع البحث والتطوير ذتُنفّ الجيولوجية التي 
 تطويرالبحث و ال ليست ضمف، والتي الموجية نحو استغالؿ المواد المكتشفة لمتابعة جيود االستكشاؼ

ختبار اال مجاالت في جديدةال تقنياتالتطوير  مطموبًا مف أجؿ التجريبي البحث والتطوير يكوفقد  .التجريبي
أحيانًا . يسبب واالعتياديةصناعة التعديف في أنشطتيا االستكشافية يمكف أف تعتمد عمييا التي حفر الو 

والطاقة،  )الغذاء جوىرياً المغوي بيف البحث عف موارد جديدة أو محسنة  الخمطالتعديف والتنقيب مشاكؿ بسبب 
يف متمييز بل يخمؽ حالًة مف الضبابية وىو خمطٌ ( والبحث عف احتياطيات الموارد الطبيعية الموجودة، لخإ

بيانات دقيقة عف البحث والتطوير ل التأسيس، مف أجؿ نظرياً والمسح والتنقيب.  التجريبي البحث والتطوير
 وقياسيا وتمخيصيا: اآلتية، ينبغي تحديد األنشطة التجريبي

  جديدةالمسح التطوير أساليب وتقنيات 

  ٍبحثي حوؿ الظواىر الجيولوجية مف مشروعٍ  أساسي إجراء المسح كجزء 

 فرعي مف برامج المسح والتنقيب. في الظواىر الجيولوجية، التي أجريت كجزءٍ  البحث 

 مجدٍ و  دقيؽٍ  تعريؼٍ  تأطيرمف المشاكؿ. مف الصعب  ر عدداً يخاألالبند  ُيظِيرفي الممارسة العممية،  97 -2
 :التجريبي ويرفقط في البحث والتط اآلتيةإدراج األنشطة  ينبغيلممستجيبيف لممسوحات الوطنية. ليذا السبب، 

  ٍالبيانات ومعالجة ودراسة  لحصوؿ عمىا جوىريًا مف أجؿ جديدة أو محّسنةٍ  تطوير أساليب ومعدات
 ىاجمعيا وتفسير  البيانات التي تـّ 

  الظواىر الجيولوجية، بما في ذلؾ  عمى التجريبي مف مشروع البحث والتطوير أساسي كجزءٍ  المسحإجراء
 .بشكٍؿ رئيس عمميةٍ  وتفسيرىا ألغراضٍ  الحصوؿ عمى البيانات ومعالجتيا
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 اً والتنقيب الخاصة بالشركات التجارية بالكامؿ تقريب المسحاستبعاد أنشطة  سيتـّ و يترتب عمى ذلؾ أن   98 -2
 التقانيةيـ الخدمات و اآلبار االستكشافية لتق إغراؽ ال يعدّ . عمى سبيؿ المثاؿ، التجريبي مف البحث والتطوير

 .تجريبيال تطويرلابحث و ال ضمفمف 

دارة التجريبي البحث والتطوير  والتقانةالعموم  أنشطة وا 
 التقانة جاىزيةمستويات 

، مع التركيز عمى 8الكبيرة في الفصؿ  التجريبي تصنيؼ مشاريع البحث والتطوير ت مناقشةتمّ  99 -2
 التقانية الجاىزيةوى تصنيفات مست ُتستخَدـ، االختصاصاتالدفاع والفضاء. في بعض  في مجالي صناعاتال

في  أنوفي التوصية  تتمثؿمف ىذه التصنيفات،  لوجود عددٍ  اً نظر و في المشتريات وفي وصؼ المشروعات. 
في تحسيف جمع  يسيـكاف  لتحديد إف دراستويمكف  ،المعني االختصاصحاؿ وجود أحدىا قيد االستخداـ في 

 .التجريبي إحصاءات البحث والتطوير

 (توضيحيةال ضو عر لا) التطبيق مشاريع
 التجريبي إحصاءات البحث والتطوير في التوضيحي عرضتطبيؽ/ اللممفيوميف  يتبنّ بالفعؿ  تـّ  100 -2

كامؿ أو  ولي عمى نطاؽٍ األنموذج التشغيؿ  حدث عندما يتـّ ت التي"، يفممستخدمالتوضيحية لض و عر ال: "وىما
بحثًا وتطويرًا  والذي ال ُيعدّ ، أو الترويج الستخدامو اتواقعية لممساعدة في صياغة السياس في بيئةٍ  قريبًا منو
نماذج و " ؛"ةض التوضيحيو العر " )بما في ذلؾ تطوير "مشاريع ةالفني ةض التوضيحيو و "العر  تجريبياً 

، نشاط التجريبيمف مشروع البحث والتطوير  ًا أساسياً جزءبسبب كونيا ، عدّ "( التي تُ ةض التوضيحيو العر 
 .ريبيتج وتطويرٍ  بحثٍ 

ض و عر الواسع في إدارة المشاريع البحثية الكبيرة، ُينظر إلى "ال ااإلشارة إلى استخداميمع  101 -2
ي ىذا تبنّ  الجديدة. تـّ لتقانات ا تطبيؽل ،المسبقة أو الالحقة، يـو تقالفي عممية  " كخطوةٍ ة التقانيةالتوضيحي

 والذي يعرض ،القياـ بو تـّ يالنشاط الذي  يعنيلوتطور  ،األصؿ في قطاع المعمومات واالتصاالتبالمعنى 
 وصىيُ قيد التطوير. في ىذا الصدد، ال  لتقانةمف االمحتمميف اإلمكانيات المتوقعة والعمالء لممستثمريف 

 تحديد دورٍ  مف الممكف، إال إذا كاف التجريبيمع مفيوـ البحث والتطوير  باالقترافباستخداـ ىذا المفيـو 
 .التجريبي في مشروع البحث والتطوير ةتوضيحيض الو العر واضح لنشاط 

 في العموم االجتماعية واإلنسانية والفنون التجريبي البحث والتطوير
البشري والثقافة بالنوع معرفة الفي ىذا الدليؿ، تشمؿ عبارة "التجريبي في تعريؼ البحث والتطوير  102 -2  

 عدّ يبالنسبة لمعموـ االجتماعية واإلنسانية والفنوف، و  ضاً أيوالفنوف.  ةوالمجتمع" العموـ االجتماعية واإلنساني
الحداثة والتعامؿ مع كبير مف  ، مثؿ وجود عنصرٍ التجريبياستخداـ معايير واضحة لتحديد البحث والتطوير 
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( ذات االعتياديةواألنشطة العممية ) التجريبي الحدود بيف البحث والتطوير لتوضيحلمغاية  اً عدـ اليقيف، مفيد
العممية. يجب أخذ المكونات المفاىيمية والمنيجية والتجريبية لممشروع المعني  التقصيات غيروكذلؾ  ،صمةال

 .التجريبي في االعتبار لتحديد نشاط البحث والتطوير

 -االقتصاد أو العموـ السياسية عمـ عمى سبيؿ المثاؿ عمـ االجتماع أو  -في العموـ االجتماعية  103 -2
 في البحث والتطوير ،فمعي مجتمعٍ المسوحات اإلحصائية حوؿ  مثؿطة جمع البيانات، أنشيمكف إدراج 

ال  . لذلؾمعيفبحثي  أو لصالح مشروعٍ  معيفبحثي  مف مشروعٍ  أساسي إجراؤىا كجزءٍ  إذا تـّ  فقط التجريبي
مبادئ الو منيجيات ال، التي يجمب فييا عمماء االجتماع االعتياديةيمكف تصنيؼ المشروعات ذات الطبيعة 

 ينبغيعمى سبيؿ المثاؿ،  معينة، عمى أنيا بحث. مشكمةٍ  في لمتأثيرالعموـ االجتماعية  راسخة فيال نماذجالو 
مؿ لتحديد اتجاىات البطالة طويمة األجؿ نشاط جمع الع ةقو ليستخدـ بيانات مسح  أف يستبعد أي مشروعٍ 

 مع ىذه البيانات بانتظاـ باستخداـ منيجيةٍ ج )حيث يتـّ التجريبي لبحث والتطوير ا مف مكوناتالبيانات 
تطبؽ  تمعينة، إذا كان البطالة في منطقةٍ  عف دراسيةال حالةال تتضمف يمكف أفأخرى،  موجودة(. مف ناحيةٍ 

 جيودىا المتعمقةفي ىذه البيانات  عممية جمع ،مستجيبي المسحمع مقابالت ال إجراءعند صمية األتقنيات ال
لى الحدّ و أوسع،  . مف منظورٍ يبيالتجر  لبحث والتطويربا الذي تستخدـ فيو العموـ االجتماعية البيانات  ا 

المطبقة عمى العموـ الطبيعية )عمى الرغـ مف استبعاد اختبار  يانفس التجريبية، يجب تطبيؽ اإلرشادات
 تجريبي(. نتائجيا عمى أساسٍ 

دراسات الالحاؿ بالنسبة لمفنوف ) يىكما  انفسي المقاربة، يمكف استخداـ لمعموـ اإلنسانية بالنسبة 104 -2
والفنوف البصرية والمسرح والرقص والفنوف المسرحية األخرى(. يمكف اإلشارة إلى  افي األدب والموسيق

الجامعات أو المؤسسات المتخصصة األخرى  تؤديوالذي  الميـوكذلؾ الدور  ،المقارنةطبيعتيا التاريخية أو 
 يتبعيا العمماء في ىذا المجاؿ.في وضع مبادئ توجييية عممية 

الواسع مف المصادر المستخدمة في التاريخ واآلثار والمغات والدراسات القانونية  النطاؽ عدّ ي 105 -2
 ينبغي. التجريبي البحث والتطوير الممكنة في مجاالتالالباحثيف مف  المختمفة المستخدمة مف واألساليب

واإلبداع  بالحداثة، خاصًة فيما يتعمؽ التجريبيمسة لمبحث والتطوير التوصية باعتماد المعايير األساسية الخ
 .قابمية التكراروقابمية النقؿ و/أو 

تضميف الدراسات التاريخية  في مجاالت الفمسفة والدراسات الدينية، عمى سبيؿ المثاؿ، يتـّ  106 -2
و ال أنّ  وبما. التجريبي بحث والتطويرلممعايير األكاديمية الحالية في ال اً وفق تجرىالمقارنة التي دراسات و 

،  بشكؿٍ التجريبي تطبيؽ معايير البحث والتطوير تمؾ المتعمقة ب أكثر مفعامة،  قاعدةٍ  تقديـيمكف  و فننّ صاـر
األنشطة المتعمقة بالبحث في الفمسفة والديف  إمكانية استبعاد)أي  اتيةالمؤسس المقاربةباستخداـ  اً وصى أيضيُ 

 ؤسسات البحث المعترؼ بيا(.التي تجري خارج م
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 التجريبي طالمافي العموـ اإلنسانية والفنوف في البحث والتطوير  األبحاثفي الختاـ، يمكف إدراج  107 -2
 إضافية. عمميةٍ  إرشاداتٍ  فيما يميو الداخمية لتحديد الطبيعة "العممية" ليذا البحث.  يااستيفاء متطمبات يتـّ 

 جامعة أو الإطار  ضمفإجراؤىا  ي(. يمكف إدراج األبحاث التي يتـّ اتسياؽ األداء )المعيار المؤسس
 .التجريبي ( في البحث والتطويرلخإ)بما في ذلؾ المتاحؼ والمكتبات،  اً معترؼ بيا رسمي مؤسسة بحثٍ 

  ّاإلجراءات المعترؼ بيا. يتطمب البحث إضفاء الطابع الرسمي، وىذا ينطبؽ عمى العموـ اإلنسانية.  يتبن
تاحة نتائجيا لممجتمع العممي مف خالؿ نشرىا في المجالت العممية. يمكف تحد يد األنشطة البحثية وا 

عمى تطوير بعض القواعد  المجتمع العممي بنشاطٍ يعمؿ ما  وبقدربقدر ما يمكف تحديد ىذه الميزات 
 .التجريبي لتحديد أداء البحث والتطوير يانفسيمكف تطبيؽ القواعد و فننّ لتحديد أعضائو، 

 لمنظريات أو تفسيرات النصوص أو األحداث  المنتظـد يتعامؿ البحث في العمـو اإلنسانية مع التطوير ق
، يجب استبعاد األنشطة البحثية المنفذة وفؽ المتعارؼ عميوأخرى متاحة.  أو البقايا المادية أو أي أدلةٍ 

 .التجريبي لتطويرمف البحث وا 3المدرجة في الفصؿ  التجريبي خارج مجاالت البحث والتطوير
 التقميدية والمعارفالبحث والتطوير التجريبي 

التعامؿ عف مع العموـ اإلنسانية والطب  التداخؿبعض  الذي يتضمفمجاؿ البحث الشامؿ  ريعبّ  108 -2
 المعارؼمف  إلى حد  كبير، اً ضمني ،اً تراكمي بناءً " بكونياالتقميدية  المعارؼ فتُعرّ التقميدية".  المعارؼمع "

طويؿ مف التفاعؿ مع البيئة  تاريخٌ  لدييا شعوبٌ طورىا تحتفظ بيا و توالدراية والممارسات والتمثيالت التي 
التصنيؼ وممارسات استخداـ الموارد والطقوس و التسمية  وأنظمة المغة ثقافي يشمؿ عٌ م  جَ مُ  الطبيعية ]...[

التقميدية  المعارؼالعالقة بيف  قضية دّ ُتع (.ICSU and UNESCO, 2002: 9)والروحانية والنظرة لمعالـ 
مف  ـقيّ  وجود مخزوفٍ  يشكؿفي البمداف النامية حيث يمكف أف  خاصة ذات أىميةٍ  التجريبي والبحث والتطوير

 .التجريبي لبحث والتطويراأنشطة  إلرساءلممنظمات المحمية واألجنبية  اً قوي اً المعارؼ التقميدية حافز 

مف مشروع البحث والتطوير  اً تشكؿ األنشطة المرتبطة بالمعارؼ التقميدية جزءعامة، حيث  كقاعدةٍ  109 -2
وبخالؼ  ،تجريبيال تطويرالبحث و ال ضمفينبغي اعتبار الجيد )المالي ومف حيث الموارد البشرية( ، التجريبي

 استبعادىا. ينبغي ذلؾ،

 تسيـسابيا عمى أنيا تحاميدية ينبغي مختمفة مف األنشطة التي تنطوي عمى معارؼ تق ألنواعٍ  فيما يمي أمثمةٌ 
   :التجريبي في البحث والتطوير

  عممي لتأسيس محتوى المعرفة التقميدية، عمى أساٍس  مقاربةً التجريبي قد يستمـز مشروع البحث والتطوير
 التربةعمـ و ، العرقي)عمـ النبات  (العرقيةالمعرفية لمشعوب األصيمة )العموـ في تخصصات مثؿ العموـ 

( أو عمـ العرقيعمـ البيئة و ، العرقي الطب البيطريو ، العرقي عمـ الغاباتو ، عرقيال
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ضمف  التجريبي البحث والتطوير أساليبالمعرفي. في ىذه الحالة، ُتستخدـ  /األنثروبولوجيااإلنساف
 التخصصات المعموؿ بيا لدراسة المعارؼ التقميدية.

  حاالتٍ في مف العالجات الصحية المحمية و/أو فعاليتيا  النشط فالمكوّ تطبيؽ األساليب العممية لتحديد 
عمى منتجات المعرفة  مباشرةً التجريبي تطبيؽ أساليب البحث والتطوير  . في ىذه الحالة، يتـّ معينة طبيةٍ 

 التقميدية بغرض توسيع مخزوف المعرفة العممية.

  عارؼ التقميدية، مف خالؿ االستخداـ الم مخزوفاألنشطة التي يقوـ بيا ممارسو المعارؼ التقميدية لتوسيع
 المشترؾ لألساليب العممية التقميدية وغيرىا. يجب أف تفي ىذه األنشطة بالمعايير القياسية لتكوف قابمةً 

 أو يجب تنفيذىا في الجامعات. تجريبيال التطويرو  بحثضمف ال لالحتساب

 :التجريبيعادىا مف البحث والتطوير استب تقميدية سيتـّ  معارؼنشطة ألمثمة األ بعض يميما في 110 -2

 /أو  األمراضالممارسيف، عمى سبيؿ المثاؿ، في عالج  المستمر لممعارؼ التقميدية مفاالستخداـ المنتظـ
 إدارة المحاصيؿ

  التقميدية المعارؼلى إ استناداً لممنتجات  االعتياديالتطوير 

 (الحداثةاختبار تقميدية )عف طريؽ  ؽائبطر  ياونقم تخزيف المعارؼ التقميدية 

 الممارسات الدينية أو الثقافية.و التقميدي لممعتقدات  التناقؿ 

   التجريبي لبحث والتطويرالواجب استبعادىا من ا األنشطة -8 -2
مف األنشطة ذات  واسعٍ  طيؼٍ ف التجريبي عالمسح، يجب تمييز البحث والتطوير تتعمؽ ب ألغراضٍ  111 -2

 التجريبي بالبحث والتطوير اً وثيق اً . ترتبط ىذه األنشطة األخرى ارتباطقانيوتعممي  أساسٍ  بناًء عمىالصمة 
استبعادىا قدر اإلمكاف  ينبغيلكف و تدفقات المعمومات ومف حيث العمميات والمؤسسات واألفراد،  مف خالؿ

 .التجريبي عند قياس البحث والتطوير

 خدمات المعمومات العممية والفنية
 مف: التخصصيةاألنشطة  112 -2

 الجمع 

 الترميز 

 التسجيؿ 

 التصنيؼ 
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 النشر 

 الترجمة 

 التحميؿ 

 التقويـ 

 :مف 

 أفراد فنييف وعممييف 

 خدمات التوثيؽ المرجعي 

 خدمات براءات االختراع 

  والخدمات اإلرشادية واالستشارية ،والفنيةالمعمومات العممية 

 المؤتمرات العممية 

)عمى سبيؿ التجريبي لغرض دعـ البحث والتطوير  يسرئ يجب استبعادىا، إال عند إجرائيا فقط أو بشكؿٍ 
 في البحث والتطوير التجريبي البحث والتطوير الستنتاجاتالتقرير األصمي  إعداد إدراج ينبغيالمثاؿ، 
 في ىذا القسـ. اً ، عمى النحو المحدد مسبقالتجريبي( أو في سياؽ مشاريع البحث والتطوير التجريبي

 والتوحيد القياسيختبار اال

 االعتياديالمعايير الثانوية واالختبار والتحميؿ  ومعايرةبالحفاظ عمى المعايير الوطنية  ذلؾ ييتـ 113 -2
بحث ضمف الىذه األنشطة  ليست. لخإلممواد والمكونات والمنتجات والعمميات والتربة والغالؼ الجوي، 

 .تجريبيال تطويرالو 
 دراسات الجدوى

فية ضااإلمعمومات ال لتوفيراليندسية المقترحة، باستخداـ التقنيات الحالية المشاريع  دراسة عدّ ال ت 114 -2
دراسات الجدوى تمثؿ . في العموـ االجتماعية، تجريبيال تطويرالبحث و ال ضمف قرار بشأف التنفيذالقبؿ اتخاذ 

 كانية إقامةإممواقؼ معينة )عمى سبيؿ المثاؿ، دراسة ل وآثاراً لمخصائص االجتماعية واالقتصادية  تقصياً 
مف  اً دراسات الجدوى المتعمقة بالمشاريع البحثية جزء عدّ ت، ولكفمعينة(.  مبتروكيماويات في منطقةٍ لع مجمّ 

 .التجريبي البحث والتطوير
 المتخصصةالرعاية الصحية 
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 ال يمثؿ ذلؾ والتطبيؽ الطبيعي لممعرفة الطبية المتخصصة. عادةً  االعتيادي بالتقصي ذلؾ ييتـّ  115 -2
"الرعاية  ى عادةً فيما يسمّ  التجريبي مف البحث والتطوير عنصرٌ  يوجد، قد ولكف؛ ًا تجريبياً وتطوير  اً بحث

 ، عمى سبيؿ المثاؿ، في المستشفيات الجامعية.تطبيقيا الصحية المتخصصة"، عندما يتـّ 
 اتالدراسات المتعمقة بالسياس

 اتإلى السياس اً الوطنية فحسب، بؿ تشير أيض ات" إلى السياساتفي ىذا السياؽ، ال تشير "السياس 116 -2
نشاطيا االقتصادي. في  لالستمراراألعماؿ  مشاريع اتاإلقميمي والمحمي، وكذلؾ سياس المستوييفعمى 
يـ البرامج والسياسات والعمميات و مف األنشطة، مثؿ تحميؿ وتق مجاالً  اتي الدراسات المتعمقة بالسياستغطّ 

عمؿ الوحدات المعنية بالتحميؿ المستمر ورصد الظواىر و ة والمؤسسات األخرى؛ الحالية لمدوائر الحكومي
 ةأو عمميات الحكوم اتالخارجية )مثؿ تحميؿ األمف والدفاع(؛ وعمؿ لجاف التحقيؽ التشريعية المعنية بسياس

 أو اإلدارات العامة.

العامة، وكذلؾ لمنشاط  اتالسياسوثيؽ إلجراءات الدعـ ال تقديـييدؼ إلى  ينبغي استبعاد أي نشاطٍ  117 -2
والعالقات مع وسائؿ  اتالسياسالمتعمقة بالمشورة تقديـ . يشمؿ ذلؾ التجريبي مف البحث والتطوير التشريعي

 اإلعالـ والمشورة القانونية والعالقات العامة أو حتى الدعـ الفني لمنشاط اإلداري )مثؿ المحاسبة(.

أنشطة البحث التي تيدؼ إلى تزويد يجب إدراج  لناحية األخرى،و، مف اأنّ اإلشارة إلى  تجدر 118 -2
 الظواىر االجتماعية أو االقتصادية أو الطبيعية في البحث والتطويرعف شاممة المعرفة الصانعي القرار ب

 ضمف –باحثيف  - ماىريف اطة أفرادٍ سىذه بو التجريبي أنشطة البحث والتطوير  إجراء ما يتـّ  . عادةً التجريبي
المعايير األكاديمية القياسية لمعمؿ العممي )باإلضافة إلى معايير بمف الخبراء واالستشارييف وتفي  صغيرةٍ  فرؽٍ 

 (.التجريبي البحث والتطوير

 التقويمات البرنامجية
. والمؤسسات األخرى ةعممية صنع القرار داخؿ الحكوم التجريبي جيود البحث والتطوير تعززقد  119 -2

 رؽٌ ، فقد يكوف لدى بعض المؤسسات فِ خارجيةالمنظمات ال إلىالجيود ليذه  لتعييد الخارجيا قد يتـّ  بينما
مخصص أو  ، عمى أساسٍ المسبقة والالحقةيمات و في إجراء التحميالت مثؿ التق خصصة تشارؾ بنشاطٍ تم

، كفول .التجريبي حتى رسمي. قد تفي ىذه األنشطة في بعض الحاالت بمعايير مشروع البحث والتطوير
أو بناء األدلة المرتبطة  االستعالـجميع جيود  وصؼصحيح  بشكؿٍ ، وال يمكف اً دائم ىكذا الحاؿليست 

. مف الميـ النظر بحٌث وتطويٌر تجريبيالبرنامجية عمى أنيا المشورة أو  في مجاؿ السياساتالمشورة تقديـ ب
 وكيؼ يتـّ  ،دويف المعرفة داخؿ المنظمةت وكيؼ يتـّ  ،مف التفصيؿ في خبرة المشاركيف في ىذا النشاط بشيءٍ 

بعض أنواع  كوففي  ةكبير  مخاطر توجدضماف معايير الجودة فيما يتعمؽ بأسئمة البحث والمنيجية المطبقة. 

42 
 

 النشر 

 الترجمة 

 التحميؿ 

 التقويـ 

 :مف 

 أفراد فنييف وعممييف 

 خدمات التوثيؽ المرجعي 

 خدمات براءات االختراع 

  والخدمات اإلرشادية واالستشارية ،والفنيةالمعمومات العممية 

 المؤتمرات العممية 

)عمى سبيؿ التجريبي لغرض دعـ البحث والتطوير  يسرئ يجب استبعادىا، إال عند إجرائيا فقط أو بشكؿٍ 
 في البحث والتطوير التجريبي البحث والتطوير الستنتاجاتالتقرير األصمي  إعداد إدراج ينبغيالمثاؿ، 
 في ىذا القسـ. اً ، عمى النحو المحدد مسبقالتجريبي( أو في سياؽ مشاريع البحث والتطوير التجريبي

 والتوحيد القياسيختبار اال

 االعتياديالمعايير الثانوية واالختبار والتحميؿ  ومعايرةبالحفاظ عمى المعايير الوطنية  ذلؾ ييتـ 113 -2
بحث ضمف الىذه األنشطة  ليست. لخإلممواد والمكونات والمنتجات والعمميات والتربة والغالؼ الجوي، 

 .تجريبيال تطويرالو 
 دراسات الجدوى

فية ضااإلمعمومات ال لتوفيراليندسية المقترحة، باستخداـ التقنيات الحالية المشاريع  دراسة عدّ ال ت 114 -2
دراسات الجدوى تمثؿ . في العموـ االجتماعية، تجريبيال تطويرالبحث و ال ضمف قرار بشأف التنفيذالقبؿ اتخاذ 

 كانية إقامةإممواقؼ معينة )عمى سبيؿ المثاؿ، دراسة ل وآثاراً لمخصائص االجتماعية واالقتصادية  تقصياً 
مف  اً دراسات الجدوى المتعمقة بالمشاريع البحثية جزء عدّ ت، ولكفمعينة(.  مبتروكيماويات في منطقةٍ لع مجمّ 

 .التجريبي البحث والتطوير
 المتخصصةالرعاية الصحية 
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يا بحٌث عمى أنّ غير دقيؽ  تقديميا بشكؿٍ  االستشارات االجتماعية واالقتصادية )الداخمية أو الخارجية( يتـّ 
 .وتطويٌر تجريبي

، ال يمثؿ تطبيؽ معايير صنع ولكفداخؿ الحكومة.  اً ميم اً المستشاروف العمميوف دور  يؤدي 120 -2
. يمكف اعتبار الجيود الرامية إلى تطوير بحثًا وتطويرًا تجريبياً عمى صنع السياسة  المعتمدة اتالقرار 

 .بحثًا وتطويرًا تجريبياً العمـ  عمىمحّسنة التخاذ القرارات المستندة المنيجيات ال
 أنشطة تمويل البحث والتطوير التجريبي الصرفة

دارة وتوزيع مِ  عدّ ال ي 121 -2 الوزارات أو وكاالت البحث  مف لممؤديف التجريبي نح البحث والتطويرجمع وا 
 .وتطويرًا تجريبياً  اً أو المؤسسات أو الجمعيات الخيرية بحث

 أنشطة الدعم غير المباشر
ولكنيا توفر الدعـ لمبحث  ،وتطويرًا تجريبياً  اً بحث عدّ تالتي ال  مف األنشطة اً عدد ذلؾي يغطّ  122 -2

أنشطة البحث  التجريبي البحث والتطوير موظفيي بيانات ، تغطّ عميو كما ىو متعارؼٌ . التجريبي والتطوير
 دتحت بنليا  عالوةٍ تضميف  ولكنيا تستثني األنشطة الداعمة غير المباشرة، في حيف يتـّ  ،والتطوير المناسبة
األمثمة النموذجية أنشطة النقؿ تشمؿ  .التجريبي البحث والتطويرعمى المؤديف  إنفاؽ ضمفالنفقات العامة 

القياـ بيا  التي لـ يتـّ  والمكتبيةاألنشطة اإلدارية  أيضاً  تندرجوالتخزيف والتنظيؼ واإلصالح والصيانة واألمف. 
، تحت ىذا المركزية العامميفالمالية وشؤوف  قساـاأل، مثؿ أنشطة التجريبيألغراض البحث والتطوير  حصراً 

 العنواف.
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يمكن أن تكون في أيٍّ من قطاعات نظام الحسابات القومية.  وىو يتألف من مؤسساٍت  ،فريدًا في ىذا الدليل
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 تفصل بينيا.

 

 

 

 

 

 

 
 المقدمة -3-1



96

2 
 

جل أءات البحث والتطوير التجريبي من المستخدمة في إحصاييدف ىذا الفصل إلى شرح المقاربة  3-1
تصنيف المؤسسات التي تقوم بالبحث والتطوير التجريبي وتمّولو وتحديد خصائصيا. ينبغي تصنيف الوحدات 

ذا الفصل بوصف ماىية ىذه حسب المزايا أو الصفات المشتركة فيما بينيا. يبدأ ى اإلحصائية إلى قطاعاتٍ 
، التي تمبييا عممية التصنيف والمعيار الرئيس المستخدم في ا، بما فييا احتياجات المستخدموأىدافي الوحدات

ذلك. يتابع بعدىا الفصل بتقديم القطاعات المؤسساتية التي تؤمن األساس في عممية اإلبالغ المشترك 
ل بعرض يكتمل الفص دود التي تفصل بين ىذه القطاعات.ات البحث والتطوير التجريبي والحإلحصاء

 التصنيفات ذات التطبيق العام لموحدات اإلحصائية وبتقديم وصٍف مختصر لمسمات األساسية لكل قطاع.

ل العرض األكثر تفصياًل لتعريفات الوحدات الموجودة ضمن القطاعات والتصنيفات التي يجب يمثّ  3-2
؛ والحكومة (7لفصل عمال )ااستخداميا ضمنيا موضوع الفصول المخصصة لكل قطاع وىي: مشاريع األ

(؛ وبقية العالم 10(؛ والقطاع الخاص غير اليادف إلى الربح )الفصل 9(؛ والتعميم العالي )الفصل 8)الفصل 
 حول عولمة البحث والتطوير التجريبي(. 11)الفصل 

المتعمقة بالوحدات والقطاعات  (SNAيبني ىذا الفصل عمى مقاربة نظام الحسابات القومية ) 3-3
من ىذا  4ما الفصل (، ال سيّ EC et al., 2009لنظام الحسابات القومية ) 2008ية في دليل عام المؤسسات

أو في قائمة  2008الدليل. وقد تّم تعريف المصطمحات الميمة في دليل الحسابات القومية لعام 
 عامة مختصرة. من ىذا الفصل لمحةً  2-3المصطمحات. يعرض الصندوق 

 الوحدات المؤسساتية -3-2

يكتسب تعريف الوحدات المؤسساتية المنخرطة في أداء البحث والتمويل التجريبي أو تمويمو أىميًة  3-4
ع الوحدات لُتشكل حاسمًة لعمميات جمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنيا وتفسيرىا. ُتجمَ 

وأن  ،ٍة كافية من االنسجام الداخميتصنيفيا وفقًا لدرج ب. ويجلدليل فراسكاتيالقطاعات والقطاعات الفرعية 
 ية الوحدات.قوقابمة لمتحديد بشكٍل منفصل عن ب تكون كلٌّ منيا متمايزةً 

 عمى امتالك األصول وحدهعّرف بأنيا "كياٌن اقتصادي قادٌر ل الوحدة المؤسساتية مفيومًا محاسبيًا وتُ تمثّ  3-5
 :EC et al., 2009صادية مع الكيانات األخرى"  )تحّمل المطاليب واالنخراط في األنشطة والصفقات االقتو 

. يمكن تطبيق ىذا المفيوم عمى قياس أنشطة البحث والتطوير التجريبي والتدفقات المرتبطة (2-4الفقرة  ,61
ن أن تكون الوحدات المؤسساتية قادرًة عمى صنع القرارات فيما بو. في حالة البحث والتطوير التجريبي، يتعيّ 

البحث والتطوير التجريبي، بدءًا من تخصيص الموارد المالية لالستخدام الداخمي أو الخارجي، يتعمق بإجراء 
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من تمك المستخدمة في تعريف الوحدة  ىذه المتطمبات أقلّ  تعدّ  إلى إدارة مشاريع البحث والتطوير التجريبي.
 ليل.ي اليدف المنشود في ىذا الدية في الحسابات القومية، إال أنيا تمبّ اتالمؤسس

يوجد نوعان من الوحدات التي يمكن أن تحقق متطمبات الوحدات المؤسساتية، وىي األشخاص أو  3-6
مجموعات األشخاص في صيغة اأُلسر، والكيانات القانونية أو االجتماعية. تمثل الوحدات القانونية وحداٍت 

شخاص أو الكيانات األخرى مستقل عن األ اقتصادية، حيث يتحدد وجودىا وفق القانون أو المجتمع بشكلٍ 
التي يمكن أن تمتمكيا أو تسيطر عمييا. تكون مثل ىذه الوحدات مسؤولًة عن القرارات االقتصادية أو 

التصرفات التي تقوم بيا وتخضع لممساءلة عنيا، عمى الرغم أّن استقالليا قد يكون مقيدًا إلى حدٍّ ما بوحداٍت 
ت تمّ  . ألسبابٍ (,6EC et al., 2009: 61-4الفقرة ب األسيم )مؤسساتية أخرى؛ عمى سبيل المثال، أصحا

مناقشتيا أكثر في ىذا الفصل، تّم  ، والتي سيتمّ 10حول التعريفات وفي الفصل  2مناقشتيا في الفصل 
وذلك بشكٍل رئيس ألغراض  ،تضمين األسر كوحداٍت في إطار إحصاءات البحث والتطوير التجريبي

 ./الشموليةاالستكمال

 اربة المؤسساتية إلحصاءات البحث والتطوير التجريبيالمق

ضمن القطاعات لكل الدول. لكن من الناحية العممية،  مبدئيًا، يجب أن تكون الوحدة اإلحصائية موحدةً  3-7
من حيث المصمحات والموائح التنظيمية  ،االختالفات الدولية بسببال يتحقق ىذا اليدف بشكٍل كمي أبدًا، 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن من أنواع الوحدات.  وغيرهع و ممشر ل ةالمالي وبإعداد التقاريرة الخاصة بالمنظم
تؤدي البنية المحددة لمصناعات المشار إلييا والتفاعالت مع وحدة اإلبالغ إلى ظيور اختالفاٍت ضمن الدول 

  وفيما بينيا وعبر الزمن.

وير التجريبي موجيٌة نحو جمع اإلحصاءات إلحصاءات البحث والتط ةاتيالمقاربة المؤسسإّن  3-8
 وحدةالموارد في مقاربة القطاع المؤسساتية، تُنسب  وعرضيا استنادًا إلى السمات العامة لموحدات المؤسساتية.

ف فيو ىذه الوحدة، في حين ترتبط التدفقات نصّ لى القطاع الذي تإلمخصصة لمبحث والتطوير التجريبي ا
 وحدةال، ُتوّزع موارد مقاربة التوزيع الوظيفيلوحدة اإلحصائية وطرٍف ثالث. في بين ا بالصفقات التي تتمّ 

حسب المعمومات المقدمة من وحدة/وحدات اإلبالغ المعنية. من األمثمة عمى التوزيعات الوظيفية نوع البحث 
 صناعة التي يتمّ والتطوير التجريبي )بحث أساسي، وبحث تطبيقي، والتطوير التجريبي(، ومجال الُمنَتج )أو ال

تمبيتيا(، ومجال البحث والتطوير التجريبي )مثال، العموم الطبيعية، واليندسة والتقانة، والعموم االجتماعية 
االجتماعي )مثال، التنمية االقتصادية، الصحة، البيئة، -والدراسات اإلنسانية والفنون( واليدف االقتصادي
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ربتين المؤسساتية والوظيفية، عمى سبيل المثال، عندما ُيطمب فقط التعميم(. في الغالب يمكن الجمع بين المقا
تصنيف أنشطتيا عمى أساٍس وظيفي قد ُيطابق أو ال ُيطابق بنيتيا الداخمية، بينما من المنظمات الضخمة 

االعتماد في  صغر أو األبسط، وىكذا يتمّ ألسباب تتعمق بالعبء ال ُيطمب مثل ىذا التصنيف من الوحدات األ
يمكن استخدام مقاربات التوزيع الوظيفي لمعالجة عدم التطابق  ىذه الحاالت عمى التصنيف المؤسساتي. مثل

المحتمل بين وحدات اإلبالغ والوحدات اإلحصائية المقصودة عندما تشمل وحدات اإلبالغ الوحدات 
 المؤسساتية ذات االىتمام. 

وكذلك  ،ولية، ينبغي تحديد الوحدة اإلحصائيةجل المقارنة الدأحالما تقدم الدول اإلحصاءات من  3-9
إرشاداٍت أكثر تفصياًل حول  6م الفصل المقاربة المستخدمة المؤسساتية أم الوظيفية أم مزيج منيما. يقدّ 

    التي تتناول قطاعاٍت محددة. 10-7المنيجية وفي الفصول 

 الوحدات اإلحصائية

وُتجمع اإلحصاءات في نياية المطاف  عنوحث عن معمومات الب كيانًا يتمّ  الوحدة اإلحصائيةل تمثّ   3-10
اىتمام اليدف المقصود من جمع إحصاءات البحث  . بمعنًى آخر، إنيا الوحدة المؤسساتية محلّ ألجمو

ي المعمومات وجمع اإلحصاءات عنيا تمقّ  يتمّ  وحدة مشاهدةوالتطوير التجريبي. قد تكون الوحدة اإلحصائية 
خمقيا إما بتقسيم وحدات المشاىدة أو جمعيا معًا بمساعدة التقديرات أو  يتمّ  وحدة تحميميةأو 

ا ىو ممكن في غير ىذه الحالة ممّ  ،كثر تفصياًل و/أو أكثر تجانساً جل توفير بيانات أأمن  التنسيب/التعويض
(United Nations, 2007.)  

اقتصادية معقدة تقع األنشطة التي الحاجة لتحديد الوحدات اإلحصائية في حالة وجود كياناٍت  تظير 3-11
تنخرط فييا ىذه الكيانات ضمن عدة طبقات، أو تتوزع الوحدات التي تتألف منيا تمك الكيانات في مناطق 

وروابط  وذلك وفقًا لنوع ممكيتيا ،أو مستويات متنوعة لموحدات اإلحصائية جغرافية مختمفة. توجد أنماطٌ 
والمؤسسات ووحدات  موعات المشروع والمشاريعمجموقعيا، وىي و  لتحّكم، وتجانس النشاط االقتصاديا

تنطبق ىذه المفاىيم عمى الوحدات اإلحصائية في . 1-3، كما يصف الصندوق (KAUs) الواحد نشاط النوع
فو ىذا الدليل بقطاع مشاريع األعمال. يتأثر الخيار المتعمق بالوحدة جميع القطاعات، وليس فقط عمى ما ُيعرّ 

وكذلك بوجود  ،والمنيجية المستخدمة بقوة باليدف من إحصاءات البحث والتطوير التجريبي اإلحصائية
في المنظمات الكبيرة والمعقدة، يوجد ميل  االىتمام. محلّ السجالت وبقدرة المستجيبين عمى تقديم المعمومات 

عند مستوياٍت  ريبي وتمويمياستراتيجي ألنشطة البحث والتمويل التجذ القرارات المتعمقة بالتوّجو اإلن تُتخأل
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إدارية أعمى مقارنًة بالقرارات المتعمقة باإلدارة اليومية لعمميات البحث والتطوير التجريبي، مع إمكانية أن يشمل 
التي  ذلك القرارات المتعمقة بتحديد نوع اإلنفاق عمى أداء البحث والتطوير التجريبي وتوظيف الموارد البشرية

ا يثير والتطوير التجريبي. يمكن أن تتقاطع ىذه القرارات مع الحدود الوطنية، ممّ  تخصيصيا لمبحث سيتمّ 
يًا أمام أنشطة اإلحصاء التي تقوم بيا السمطات والوكاالت الوطنية التي غالبًا ما تكون مسؤوليتيا مقيدة تحدّ 

 بجمع المعمومات من الوحدات المقيمة.

 وحدات اإلبالغ )إعداد التقارير(

 الكيان الذي ُتجمع منو اإلحصاءات المطموبة، وقد تتألف من عدة وحدات إبالغٍ  وحدة اإلبالغ لتمثّ  3-12
إكمال استبيانات المسح. في حالة البيانات اإلدارية، ستتطابق وحدة اإلبالغ مع الوحدة  في المؤسسة حيث يتمّ 

نية خر ومن بمٍد إلى آخر تبعًا لمبآ الممثمة بالسجل الفردي. يختمف ىذا الخيار لوحدات اإلبالغ من قطاٍع إلى
واألولويات الوطنية وموارد المسح. إذا تّم الحصول  واإلطار القانوني لجمع البيانات والعادات المؤسساتية،

جمع  عمى اإلحصاءات المطموبة من المسح، تكون وحدة اإلبالغ ىي المستجيب. في بعض الدول، قد يتمّ 
جمعيا عند مستوياٍت أعمى. ال يمكن  التجريبي؛ وفي دوٍل أخرى، قد يتمّ البيانات من وحدات البحث والتطوير 

 كل بمد بمفرده.  تطبيقيا من أن يقدم ىذا الدليل توصياٍت شاممة حول وحدة اإلبالغ ليتمّ 

 أنواع الوحدات اإلحصائية 1-3الصندوق 

ليس  -سساتية( أي وحدة مؤ ,1EC et al., 2009: 61 -5الفقرة ىو صورة ) enterprise المشروع
كمنِتٍج لمسمع والخدمات. قد يشير  –بالضرورة ضمن ما ُيعّرفو ىذا الدليل بأنو قطاع مشاريع األعمال 

المشروع ىو مصطمح المشروع إلى شركة، أو شبو شركة، أو مؤسسة غير ىادفة لمربح، أو مشروٍع فردي. 
تمويل واالستثمار، باإلضافة إلى السمطة صنع قرارات البعاقد صفقة اقتصادي يتمتع باالستقالل فيما يتعمق 

والمسؤولية عن تخصيص الموارد عمى صنع السمع والخدمات. وقد يكون مضطمعًا بواحدة أو أكثر من 
 األنشطة االقتصادية في موقٍع واحد أو أكثر. وقد يكون المشروع وحدًة قانونيًة وحيدًة.

في نوٍع واحد فقط من النشاط اإلنتاجي  مشروع منخرطمشروعًا أو جزءًا من وحدة نشاط النوع الواحد ل تمثّ 
 المضافة. يجب أن يتألف كل مشروع بالتعريف عمى معظم القيمة أو يستحوذ فيو النشاط اإلنتاجي الرئيس

   من وحدة واحد أو أكثر من وحدات نشاط النوع الواحد.

، وألىداف معينة قد يكون مفيدًا تنخرط المشاريع في الغالب في أنشطٍة إنتاجية في أكثر من موقٍع واحد
مشروعًا أو جزءًا من مشروع تضطمع بنشاٍط  local unitالوحدة المحمية تقسيميم وفقًا لذلك. وىكذا، تكون 
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 إنتاجي في أو من موقٍع واحد.

فيو تنفيذ  ويتمّ  ،في مكاٍن واحد وتوضعمشروعًا، أو جزءًا من مشروع،  establishmentالمؤسسة ل تمثّ 
اإلشارة  تمّ تسؤواًل عن معظم القيمة المضافة. نتاجي وحيد أو يكون فيو النشاط االقتصادي الرئيس منشاٍط إ

 وحدات نشاط النوع الواحد المحمية.بأحيانًا إلى المؤسسات 

ل رئيس المجموعة الوحدة ىي مجموعة من المشاريع يسيطر عمييا رئيس المجموعة. يمثّ  مجموعة المشروع
ي ال تخضع سواء مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر لسيطرة أي وحدٍة قانونية أخرى. يمكن أن القانونية األم الت

المبيعات  وأيكون لمجموعة المشروع أكثر من مركز لصنع القرارات، خاصًة بالنسبة لسياسات اإلنتاج، 
وعة المشروع كيانًا ل مجمتمثّ واألرباح، أو قد تقوم بجعل جوانب محددة من اإلدارة المالية والضرائب مركزيًة. 

مجموعة  تعدّ الوحدات التي تتألف منيا.  اقتصاديًا يمتمك القدرة عمى صنع الخيارات، خاصًة فيما يخّص 
ستراتيجيات الشركة؛ لكن، إجراء التحميالت المالية ولدراسة المشروع كوحدة مفيدًة عمى نحٍو خاص من أجل إ
 بنييا كوحدٍة في المسوحات والتحميالت اإلحصائية.  مّ تيقرٍة ليمكن أن تكون منّوعًة جدًا في طبيعتيا وغير مست

 OECD, based on EC et al. (2009) and United Nations (2007)المصدر: 

  

 القطاعات المؤسساتية 3-3

 األسباب الرئيسة لمتقسيم إلى قطاعات

نتاج أمن  3-13 ظفي البحث والتطوير قابمة لممقارنة الدولية عن مو الحصاءات اإلجل تسييل جمع وا 
وصفيا الحقًا في ىذا الدليل، ينبغي تصنيف  التي سيتمّ  ي واإلنفاق عميو وتدفقات التمويلالتجريب

تباع التصنيفات اوصى ىنا بوفقًا لممزايا والسمات المشتركة. يُ  الوحدة/الوحدات اإلحصائية ضمن قطاعاتٍ 
ناء تمبية احتياجات مستخدمي إحصاءات البحث اإلحصائية الموحدة ليذه الوحدات بالدقة الممكنة في أث

والتطوير التجريبي. يمكن أن يخدم تصنيف الوحدات اإلحصائية في سياق إحصاءات البحث والتطوير 
   التجريبي إلى قطاعات طيفًا من األىداف. 

 جمع بيانات البحث والتطوير التجريبي

ع البيانات، عمى سبيل المثال، من خالل اإلشارة يؤدي التقسيم إلى قطاعات دورًا ميمًا في تنظيم جم 3-14
محددة من السمات  إلى أداة المسح التي يجب تطبيقيا عمى الوحدات المؤسساتية التي تتصف بمجموعةٍ 
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ذ، أو األنظمة المحاسبية األساسية العامة، مثال ذلك، فيما يتعمق بنوع ومجال البحث والتطوير التجريبي الُمنفّ 
تستخدميا ىذه الوحدات في وصف أنشطتيا المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي. كذلك،  أو المصطمحات التي

يؤدي التقسيم إلى قطاعات دورًا ميمًا في تعريف الطبقات وفي دعم الجيود المبذولة في جمع البيانات 
 والتقدير. بشكٍل خاص:

  المقاربة  (، فإنّ 5الفصل ( وموظفيو )4عند قياس اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي )الفصل
 القطاعية تقدم مقاربًة موثوقة لبناء المجاميع الوطنية.

  ّم التقسيم إلى قطاعات إطارًا من أجل تحميل تدفقات األموال بين الكيانات الممّولة لمبحث والتطوير يقد
نيف سيمًة نوعًا (. في ىذا السياق، ينبغي أن تكون عممية التص4التجريبي والكيانات الُمنّفذة لو )الفصل 

اإلبالغ بشكٍل  وخالفًا لذلك، قد يتمّ من منظور األفراد المستجيبين لممسح،  عممية التفسيرما من أجل 
لى الوحدات األخرى.  أخط  عن التدفقات من وا 

 التفاعل مع األطر اإلحصائية ومصادر البيانات األخرى واالقتران بها

دام التصنيفات الموحدة، فقد يكون من الممكن ربط مصادر البحث تمييز الوحدات باستخ طالما أّنو يتمّ  3-15
 والتطوير التجريبي مع المصادر اإلحصائية األخرى. قد ُيسّيل ذلك:

  تطوير سجالت الوحدة الخاصة بجيود جمع البحث والتطوير التجريبي، من خالل االعتماد عمى
 ذة في سياق اأُلطر اإلحصائية األخرى.وكذلك عمى جيود التصنيف السابقة الُمنفّ  ،المصادر المتاحة

  تكييف إحصاءات البحث والتطوير التجريبي مع اأُلطر األخرى واستخداميا الالحق ضمن تمك األطر
( التي تعتمد عمى إحصاءات البحث والتطوير التجريبي من أجل SNAمثل نظام الحسابات القومية )

ث والتطوير التجريبي والتكوين الرأسمالي، األمر الذي وطنية لمخرجات البحالقطاعية و التقديرات التجميع 
 المقاييس االقتصادية الرئيسة. تطويرفي  يصبّ 

  تحسين فيم دور البحث والتطوير التجريبي في التنمية االقتصادية وصياغة السياسات المرتبطة بيا من
 خالل إتاحة المجال لربط البيانات مع دراسات العالقات بينيما.

 وطني ودولي إحصاءات البحث والتطوير التجريبي عمى أساس  اإلبالغ عن 

دة األساس الالزم من أجل اإلبالغ العام عن إحصاءات البحث المقاربة القطاعية الموح توفر 3-16
مين دوالتطوير التجريبي المستقرة والجاىزة لممقارنة، وخاصًة لتمبية احتياجات صانعي السياسات والمستخ
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مجموعٍة من القطاعات المؤسساتية األساسية إلحصاءات  باعتمادوليذا السبب، ُيوصى األساسيين اآلخرين. 
 البحث والتطوير التجريبي.

التجميع في قطاعات عمى تجّنب المشكمة التي تنجم في الغالب عن الطبيعة عممية ساعد تكذلك  3-17
السرية اإلحصائية. تفرض قواعد  جمعيا في ظل قواعد السرية لبيانات البحث والتطوير التجريبي التي يتمّ 

الوكاالت التي  لمتداخمة التي يمكن نشرىا منالسرية وجودة البيانات قيودًا عمى عدد التصنيفات المختمفة ا
لمعامة عمى مستوى الوحدة يقدم  لبياناتا نشرا يكون ممكنًا متجمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي. عند

وفرٍز مفيدًة لممستخدمين الذين يبحثون عن استرجاع معموماٍت محددة عن  التقسيم إلى قطاعات أداة تنظيمٍ 
 . بحّد ذاتياقطاعاٍت 

من المعموم أّن خطة تصنيف وحيدة قد ال تكون كافيًة لوحدىا لتحقيق كل واحٍد من ىذه األىداف  3-18 
ءات البحث والتطوير المستخدمين في إحصا اتالمتعددة أو في تمبية الطيف المتنّوع والمتزايد الىتمام

ًا يحاول تحقيق توازٍن معقول بين جميع ىذه االىتمامات، بحيث قترح ىذا الدليل تصنيفًا مؤسساتيالتجريبي. ي
 ياجات المستخدمين.تمن اح ةٍ واسع مجموعةٍ يتكامل مع طيٍف من التصنيفات المتقاطعة من أجل ضمان تمبية 

 حصاءات البحث والتطوير التجريبيمعايير تصنيف واختيار القطاعات المؤسساتية إل

من أجل العرض العام إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي، يتكون االقتصاد المحمي من   3-19
تجميع ىذه الوحدات ضمن أربعة قطاعاٍت  المجموعة الكمية لموحدات المؤسساتية المقيمة في االقتصاد؛ ويتمّ 

عمال، والتعميم العالي، والقطاع الخاص غير اليادف لمربح، مؤسساتية حصرية بشكٍل متبادل ىي: مشاريع األ
الوحدات  مع اتبالعالق صد االستكمال والشموليةبق قية العالم، وذلك من أجل اإلحاطةباإلضافة إلى قطاع ب

يتمثل المعيار األساسي في تجميع الوحدات المؤسساتية ضمن قطاعات في تجانس الوحدات  .غير المقيمة
 ف االقتصادية والوظائف الرئيسة والسموك.من حيث األىدا

ييدف تصنيف الوحدات المؤسساتية ألجل غايات البحث والتطوير التجريبي إلى ضمان االتساق التام  3-20
مع تعريف البحث والتطوير التجريبي ومع االحتياجات الصريحة لممستخدمين المؤكدين إلحصاءات البحث 

(. حيث SNAر التصنيف المستخدمة في نظام الحسابات القومية )والتطوير التجريبي، وكذلك مع معايي
يتضمن األخير معايير الشمولية واإلقامة واإلشارة إلى نوع النشاط االقتصادي والممكية والسيطرة االقتصادية. 

 وقد يكون التمويل أحد العوامل أيضًا.
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 لكل وحدةٍ   residence إلقامةمكان ا(، فإّن SNAكما ىو ُمعّرف في نظام الحسابات القومية ) 3-21
ىو اإلقميم االقتصادي الذي ترتبط معو بأقوى رابطة، بمعنًى آخر، ىو مركز االىتمام االقتصادي  مؤسساتية

والمياه اإلقميمية، بما في ذلك الوالية  والمجال الجوي األرضمساحة اإلقميم االقتصادي الدائم ليا. يشمل 
يشمل اإلقميم  في اإلقميم البحريلحقوق بالوقود والثروات المعدنية. المتعمقة بحقوق الصيد واالقضائية 

كما يشمل اإلقميم االقتصادي الجيوب اإلقميمية الموجودة في بقية العالم،  االقتصادي الُجزر التابعة لإلقميم.
ت من األرض محددة بشكٍل واضح )مثل السفارات والقنصميات والقواعد العسكرية والمحطا وىذه مساحاتٌ 

في أقاليم أخرى وتستخدميا الحكومات التي تمتمكيا أو تستأجرىا ألغراض دبموماسية أو  العممية( موجودةٌ 
حيث توجد ماديًا ىذه المساحات من األرض  ،رسمية من حكومات األقاليم بموافقةٍ عسكرية أو عممية أو غيرىا 

(EC et al., 2009: 62,   11-4الفقرة) في تحديد قطاع "بقية العالم" وتمييزه  يساعد معيار مكان اإلقامة
 عن غيره من القطاعات المؤسساتية.

ألجل إحصاءات البحث والتطوير التجريبي، تمتمك الوحدة المؤسساتية مركزًا لمصمحتيا االقتصادية  3-22
 أو موقع أو مكان إنتاج أو غيره من تأسيسيا، ضمن اإلقميم االقتصادي الدائمة في إقميٍم اقتصادي عند

ى أو لفترٍة زمنيٍة محدودة لكن سمّ تضطمع الوحدة أو تنوي اإلضالع  فييا أو منيا ألجٍل غير مُ حيث المنشآت 
ُيستخدم الموقع الفعمي أو المقصود  .نطاٍق واسعشطة البحث والتطوير التجريبي و/أو صفقاٍت عمى بأن طويمة

عولمة البحث والتطوير التجريبي إرشاداٍت  حول 11واحدة أو أكثر كتعريٍف تشغيمي. يقدم الفصل  لمدة سنةٍ 
  بو من إحصاءات البحث والتطوير التجريبي. يرتبطأكثر أىميًة عن ىذا المعيار وما 

 (SNAتصنيف القطاعات المؤسساتية في نظام الحسابات القومية ) -2-3الصندوق 

دليل الحسابات القومية  لمقطاعات بشكٍل دقيق مع التصنيف الذي يوصي بو دليل فراسكاتييرتبط تصنيف 
(SNA ُيصنف نظام الحسابات القومية كل الوحدات المؤسساتية في االقتصاد ويجمعيم في خمسة .)

من الوحدات المؤسساتية ويجب  تمثل القطاعات مجموعاتٍ  قطاعاٍت مؤسساتية حصرية بشكٍل متبادل.
م الحسابات القومية وىي: تصنيف كل وحدة مؤسساتية بمجموعيا ضمن قطاٍع واحٍد من قطاعات نظا

القطاع الحكومة العامة، والمؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدم و الشركات المالية والشركات غير المالية؛ 
. يبدأ التسمسل الُموصى بو في نظام الحسابات القومية )اأُلسر( القطاع اأُلسري(؛ NPISH) اأُلسري

لى الوحدات المؤسساتية إالقانونية، بعدىا ينتقل التركيز  لمتصنيف بفصل اأُلسر عن الوحدات المؤسساتية
القانونية التي ُتعنى بالدرجة األولى باإلنتاج االقتصادي. تحدد األسئمة الالحقة التخصيص القطاعي لكل ىذه 
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 الوحدات.

عظم من إنتاج وذلك استنادًا إلى إذا ما كان القسم األ ،السؤال األول ىو إذا ما كانت الوحدة تُنتج لمسوق أم ال
 (.28-22، الفقرة   ,EC et al., 2009طرحو بأسعار ميمة اقتصاديًا ) الوحدة يتمّ 

لسيطرة الحكومة، تعّرف بأنيا مؤسسات غير ىادفة  مسوق خاضعةً ل التي ال تُنتجعندما ال تكون الوحدات 
مة. ُتعّرف المؤسسات غير تصنيف بقية الوحدات ضمن الحكومة العا ، بينما يتمّ ياأُلسر القطاع لمربح تخدم 

( ويمكن أن تظير في أي قطاعات نظام الحسابات 8-4، الفقرة EC et al. (2009)اليادفة لمربح في )
القومية. تكّون وحدات السوق قطاع الشركات الذي يتألف من الشركات العامة والخاصة، وذلك استنادًا إلى 

 إذا ما كانت تخضع لسيطرة الحكومة أم ال.

 EC et al. (2009)المصدر: 

    

م التصنيف المؤسساتي لنظام الحسابات القومية األساس لمتصنيف المنصوح بو لمقطاعات الرئيسة يقدّ  3-23
وصفًا لمعالقة بين  1-3إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي )أي "قطاعات فراسكاتي"(. يقدم الجدول 

 يث يوجد اختالفان جوىريان.قطاعات فراسكاتي وقطاعات نظام الحسابات القومية، ح

منذ اإلصدار األول من ىذا الدليل، أّكد مستخدمو إحصاءات البحث والتطوير التجريبي كثيرًا  -أوالً  3-24
عمى ضمان اإلبالغ المتسق عن أنشطة البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات التعميم العالي والوحدات التي 

ذا المطمب وجود مجموعٍة إضافية من المعايير تساعد في تحديد تسيطر عمييا أو تديرىا. يستدعي تنفيذ ى
منفصل، والتي ُتصنف في نظام الحسابات القومية إما ال عالال تعميمالالوحدات المؤسساتية لصالح قطاع 

وذلك بحسب معيار السوق  ،ياأُلسر  القطاع كشركات أو وحداٍت حكومية أو مؤسساٍت غير ىادفة لمربح تخدم
الجوانب الخاصة لقطاع التعميم العالي المتعمقة  9ي الفصل ومة الُمطبق في كل بمد. يغطّ وسيطرة الحك

 بإحصاءات البحث والتطوير التجريبي. 

وبالدرجة األولى بسبب االقتصاد في العرض، تجمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي في  -ثانياً   3-25
تخصيصيا إلى قطاعات التعميم  ليادفة لمربح التي ال يتمّ  من اأُلسر والمؤسسات غير اكاّلً  ةمجموعٍة واحد

العالي أو مشاريع األعمال أو الحكومة، أي الوحدات الموجودة في قطاع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي 
التي ليست جزءًا من قطاع التعميم العالي في ىذا الدليل. يمكن تسمية المجموعة الناتجة  ياأُلسر القطاع تخدم 
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بقية لتمثيل المجموعة المتبقية من اأُلسر و  "المؤسسات الخاصة األخرى وغير الربحية"، كاختصارٍ  قطاع
 المؤسسات الخاصة وغير الربحية ومن أجل إتمام العرض التام لمقطاعات في االقتصاد المحمي. بما أنّ 

في الدليل بالقطاع الخاص اإلشارة إلى ىذا القطاع  سر صغيرة، تتمّ مساىمة ىذه المجموعة المتبقية من األُ 
 (.PNPغير اليادف لمربح )

ة. توفر ىذا المقاربة األساس الالزم لإلبالغ عن بيانات البحث والتطوير التجريبي الوطنية والدولي 3-26
من المقاربات  وبخاصة من أجل اإلبالغ الدولي، مقابل السماح بعددٍ  ،تركيزيجب أن يبقى ىذا األمر موضع 

والتطوير  تّم تحديد خمسة قطاعات رئيسة لقياس البحث يذاسُيناقش الحقًا. لثر مرونًة كما المتكاممة واألك
بمزيٍد من التوسع في الفصول المنيجية  اومناقشتي 5-3باختصار الحقًا في القسم  اوصفي التجريبي، وقد تمّ 

 ذات الصمة:

 7الفصل     قطاع األعمال 

  8الفصل      الحكومة 

  9الفصل      التعميم العالي  

 10الفصل   القطاع الخاص غير اليادف لمربح 

  11الفصل      بقية العالم. 

 تنفيذ التصنيف المؤسساتي

وخاصًة بالنسبة لموكاالت التي تعمل عمى بناء  ،يمكن أن يكون التصنيف نشاطًا كثيف الموارد  3-27
صنيف أن تكون مستمرًة عبر الزمن حصاء لمبحث والتطوير التجريبي ألول مرة. تحتاج أنشطة التاإلأنظمة 

 تستطيعبالنسبة لوكاالت اإلحصاء التي مع ظيور وحداٍت واختفاء أخرى أو الحاجة إلعادة التصنيف. 
وصول إلى السجالت اإلحصائية الرسمية، يمكن صنع قرار تصنيف البحث والتطوير التجريبي بسيولٍة ال

ا يوفر ات التصنيف الخاصة بنظام الحسابات القومية، ممّ قرار بأكبر من خالل دعم تمك الوكاالت في العموم 
في  قطاع التعميم العالي كما ىو معّرفٌ تتوافق مع عامل فرٍز إضافي يساعد في تحديد إذا ما كانت الوحدة 

 .9والذي ُيناقش بتوسع في الفصل  -5-3القسم 

 إلى بحث والتطوير التجريبيفي بعض الحاالت، قد تحتاج الوكالة التي تقوم بتجميع إحصاءات ال 3-28
تحديث  لم يتمّ  في حال مثالً  توومراجعإعادة النظر في التصنيف العام المتوفر من السجالت الموحدة 
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التصنيف المبّمغ عنو في السجل وفقًا ألحدث التطورات ذات الصمة بإحصاءات البحث والتطوير التجريبي بما 
لمتعمقة بمراقبة نظام البحث والتطوير ان خالل أنشطتيا فييا التغّيرات في ممف الوحدة اإلحصائية. م

التي تجمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي في موقٍع  الوكاالتوبناء العالقات، قد تكون  التجريبي
وقد  .لوأو تموّ  البحث والتطوير التجريبي تؤديمحددة  أفضل لمالحظة وتوثيق ىذه التغيرات في حالة وحداتٍ 

جمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي ذات قيمٍة أكبر وكاالت  التي تحصل عمييا حظاتتكون ىذه المال
 السجالت اإلحصائية العامة. البيانات من التي تجمع لموكاالت

التقريبي بين القطاعات المؤسساتية في دليل فراسكاتي وفي نظام الحسابات  التناظر -1-3الجدول 
   القومية

  قطاعات دليل فراسكاتي
القطاعات المؤسساتية 
في نظام الحسابات 

 SNA  القومية

القطاع الخاص غير اليادف لمربح 
PNP 

 الحكومة
GOV 

 عمالمشاريع األ
BE 

 التعميم العالي
HE 

مثل قطاع   
الشركات في 

نظام الحسابات 
القومية، بما فييا 
الشركات العامة، 

ولكن ليس 
مؤسسات التعميم 
العالي في قطاع 

 الشركات

سات التعميم مؤس
العالي في قطاع 

 الشركات

الشركات )المالية وغير 
 المالية(

مثل قطاع الحكومة  
العامة في نظام 

الحسابات القومية، 
باستثناء مؤسسات 

 التعميم العالي

مؤسسات التعميم  
العالي في قطاع 
 الحكومة العامة

 الحكومة العامة

مثل قطاع المؤسسات الخاصة غير 
القطاع تي تخدم اليادفة لمربح ال

مؤسسات التعميم   
العالي في قطاع 

المؤسسات الخاصة 
ر اليادفة لمربح التي غي
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في نظام الحسابات القومية،  ياأُلسر 
باستثناء مؤسسات التعميم العالي في 

قطاع المؤسسات الخاصة غير 
القطاع اليادفة لمربح التي تخدم 

 ياأُلسر 

المؤسسات 
الخاصة غير 
اليادفة لمربح 
التي تخدم 

 ياأُلسر القطاع 

 ياأُلسر  القطاع تخدم

من أجل الشمولية: مثل قطاع اأُلسر 
في نظام الحسابات القومية، 

باستثناء اأُلسر "العاممة لحسابيا 
 الشخصي المشابية لممشاريع" 

العاممون  
لحسابيم 

الشخصي بما 
يشبو المشاريع 
)من المحتمل 
جدًا تسجيميا 
 كشبو شركات(

 اأُلسر 

 

بالنسبة لموكاالت التي ال تستطيع الوصول حاليًا إلى سجالٍت رسمية، ُيطمب منيا بذل جيوٍد إضافية  3-29
حديث لموحدات اإلحصائية التي من المحتمل أن تؤدي البحث والتطوير التام و ال تصنيفالمن أجل ضمان 

المعنية بتجميع  التجريبي في االقتصاد. في ظل غياب ترتيبات تشارك البيانات، قد ترغب الوكاالت
توسيعو من  يتمّ و  ،يشابو نظام الحسابات القومية إحصاءات البحث والتطوير التجريبي إما بتطبيق تصنيفٍ 

عمى إحصاءات البحث  أكبر بشكلٍ  تركز متسمسمة عممية قرارٍ  اعتمادخالل تطبيق معيار التعميم العالي أو 
 . 1-3والتطوير التجريبي كما ىو موضح في الشكل 

 شجرة القرارات لتخصيص الوحدات المؤسساتية عمى القطاعات الرئيسة في هذا الدليل -1-3ل الشك
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 المفتاح:

BE قطاع مشاريع العمال 

HE قطاع التعميم العالي 

GOV قطاع الحكومة 

PNP القطاع الخاص غير اليادف لمربح 
تحادات التجارية وغيرىا( ُتصنف في قطاع مشاريع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدم بشكٍل رئيس المشاريع )مثل اال 1

  تفاقية نظام الحسابات القومية بتصنيف ىذه المؤسسات في قطاع الشركات.الالعمال، وذلك تبعًا 
يمكن تقسيم ىذا القطاع أكثر غمى مشاريع أعمال عامة وخاصة تبعًا بحسب إذا كانت المؤسسة خاضعة لسيطرة الحكومة أم  2

 األمر معاممة الشركات العامة والخاصة في نظام الحسابات القومية.ال. يماثل ىذا 

ية إلحصاءات البحث والتطوير اتعند تطبيق المعيار الُمشار إليو أعاله في تصنيف الوحدات المؤسس 3-30
 5-3م القسم الفرعي يقدّ  .الفاصل / حاالت الحدّ  يةالعثور عمى عدٍد كبير من الحاالت الحد التجريبي، سيتمّ 

ة، وكذلك في الفصول المخصصة لكل القطاعات الرئيسة والحاالت الحديالحقًا المزيد من اإلرشادات حول 

13 
 

في نظام الحسابات القومية،  ياأُلسر 
باستثناء مؤسسات التعميم العالي في 

قطاع المؤسسات الخاصة غير 
القطاع اليادفة لمربح التي تخدم 

 ياأُلسر 

المؤسسات 
الخاصة غير 
اليادفة لمربح 
التي تخدم 

 ياأُلسر القطاع 

 ياأُلسر  القطاع تخدم

من أجل الشمولية: مثل قطاع اأُلسر 
في نظام الحسابات القومية، 

باستثناء اأُلسر "العاممة لحسابيا 
 الشخصي المشابية لممشاريع" 

العاممون  
لحسابيم 

الشخصي بما 
يشبو المشاريع 
)من المحتمل 
جدًا تسجيميا 
 كشبو شركات(

 اأُلسر 

 

بالنسبة لموكاالت التي ال تستطيع الوصول حاليًا إلى سجالٍت رسمية، ُيطمب منيا بذل جيوٍد إضافية  3-29
حديث لموحدات اإلحصائية التي من المحتمل أن تؤدي البحث والتطوير التام و ال تصنيفالمن أجل ضمان 

المعنية بتجميع  التجريبي في االقتصاد. في ظل غياب ترتيبات تشارك البيانات، قد ترغب الوكاالت
توسيعو من  يتمّ و  ،يشابو نظام الحسابات القومية إحصاءات البحث والتطوير التجريبي إما بتطبيق تصنيفٍ 

عمى إحصاءات البحث  أكبر بشكلٍ  تركز متسمسمة عممية قرارٍ  اعتمادخالل تطبيق معيار التعميم العالي أو 
 . 1-3والتطوير التجريبي كما ىو موضح في الشكل 

 شجرة القرارات لتخصيص الوحدات المؤسساتية عمى القطاعات الرئيسة في هذا الدليل -1-3ل الشك
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المزيد من اإلرشادات حول مبادئ  4-3م القسم قطاع ضمن ىذا الدليل. وقبل الخوض في ىذا األمر، يقدّ 
م التصنيف المؤسساتي لتتمّ  والتي يمكن استخداميا ،التصنيف العامة وأنواع التصنيف ذات األىمية الكبيرة

غنا لدليل فراسكاتي  .هءوا 

 التصنيفات العامة القابمة لمتطبيق عمى كل الوحدات المؤسساتية -3-4

 تصنيف الوحدات بحسب النشاط االقتصادي األساسي

واسعة عمى جميع  ذات قابمة تطبيقٍ  وىو سمةٌ  ،ُيعّرف النشاط االقتصادي بالسمع والخدمات المقدمة 3-31
حدات. يمكن تمييز جميع الوحدات المؤسساتية في االقتصاد من خالل السمع والخدمات التي تقدميا. إّن الو 

وصف نشاط البحث والتطوير التجريبي عمى أساس النشاط االقتصادي أو الصناعة )الُمعّرف بأنو يتألف من 
يمكن ( United Nations, 2007مجموعٍة من المؤسسات التي تضطمع بأنواع نشاط متماثمة أو متشابية، 

أن يكون ذا صمٍة بطيٍف من االستخدامات. عمى سبيل المثال، النشاط االقتصادي، باإلشارة إلى تقديم برامج 
أساسية لقطاع التعميم العالي كما  ل خاصية تعريفٍ (، يمثّ UNESCO-UIS, 2012التعميم العالي الرسمية )

تقديم  تركيزىا عمى ينجم عنحيث مثل المستشفيات،  داتٌ آخر تقدمو وح ىو ُمعّرف في ىذا الدليل. مثالٌ 
يًا دقيقًا يتطّمب نوعًا محددًا من االستبيانات من أجل جمع البيانات عن أنشطتيا في خدمات الصحة تحدّ 

 دواتاأليمكن أن يساعد التصنيف حسب النشاط االقتصادي في توجيو مجال البحث والتطوير التجريبي. 
نات إلى أنواع محددة من الوحدات، وذلك بغض النظر عن القطاع المؤسساتي في دليل مناسبة لجمع البياال

 تصنيفيا فييا. فراسكاتي الذي يتمّ 

تخصيص يمكن أيضًا المساعدة كثيرًا في عرض إحصاءات البحث والتطوير التجريبي من خالل  3-32
ط االقتصادي المشترك إلى الوحدات حسب تصنيف الصناعة. بما أنو يمكن تصنيف الوحدات ذات النشا

قطاعاٍت مؤسساتية مختمفة، يمكن لمتصنيف حسب النشاط االقتصادي أن يوفر مصدرًا إضافيًا لألفكار 
والرؤى حول ىيكل البحث والتطوير التجريبي ودينامياتو عبر االقتصاد بأكممو، وليس فقط قطاع مشاريع 

وصى أن ليذا السبب، يُ طبقًا بشكل منتظٍم أكثر. حيث يكون تصنيف النشاط االقتصادي الرئيس م ،األعمال
تقوم الدول بوسم الوحدات المؤسساتية في جميع القطاعات حسب نشاطيا االقتصادي األساسي حتى لو 

 اختارت عدم اإلبالغ عن ىذه األرقام عمى أساٍس منتظم.

نيف الوحدات حسب النشاط تص قد تؤدي الوحدة المؤسساتية نشاطًا اقتصاديًا واحدًا أو أكثر، ويتمّ  3-33
التصنيف  مثلذات خصائص متعددة. ي أنشطةً  ميًا، تؤدي غالبية وحدات اإلنتاجاالقتصادي األساسي. عم
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 ,United Nations( مرجع التصنيف بالنسبة لألنشطة االقتصادية )ISICالصناعي الدولي الموحد )
، مع صنيف لتمبية احتياجاتيا الخاصةلتومناطق تعديالتيا الخاصة عمى ىذا ا أجرت عدة دولٍ (. 2008

تحديد النشاط األساسي أمرًا  يعدّ  عام مشترك يسمح بإجراء المقارنات الدولية. محاولتيا المحافظة عمى أساسٍ 
من أجل نشطة االقتصادية. محددة في التصنيف المرجعي لأل ريًا من أجل تخصيص الوحدة إلى فئةٍ ضرو 

آخر  موحدة، يجب معرفة حصة القيمة المضافة )أو أي متغير تصنيفٍ تحديد النشاط االقتصادي األساسي ل
مناسب( لكل الفئات المختمفة من األنشطة التي تنّفذىا الوحدة. لكن، عمميًا من المستحيل في الغالب 

كان  متىمناسب.  الحصول عمى ىذه المعمومات، وليذا يجب أن يتحدد تصنيف النشاط باستعمال معيارٍ 
، تتمثل التوصية في أّنو ينبغي عمى من يقوم بتجميع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي ممكنًا ومبرراً 

   وأن يقوم باستعمال المعمومات المتاحة من السجالت اإلحصائية. منفصمة تجّنب اتخاذ قرارات تصنيفٍ 

ت المؤسساتية إّن التركيز الرئيس لتصنيف النشاط االقتصادي لموحدات المؤسساتية في جميع القطاعا 3-34
يرتبط بفئات خدمات البحث والتطوير التجريبي وىي الصحة والتعميم. من المحتمل أن تكون الوحدات 

ن العرض مؤسساتي في دليل فراسكاتي. من الممكن أن يبيّ  المشاركة في ىذه األنشطة جزءًا من أي قطاعٍ 
صادي بعضًا من االختالفات المحتممة الكامل إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي عمى أساس النشاط االقت

بين الوحدات المنخرطة في تقديم خدمات التعميم بالمقارنة مع المجموع الُمبّمغ عنو لمتعميم العالي، وقد يعود 
لى عدٍد من العوامل بما فييا الفرق بين األنشطة األولية والثانوية. وحتى بالنسبة لموحدات ضمن إىذا األمر 

الدور الذي ي، من الميم مالحظة إذا كان التعميم ىو النشاط األولي أم الثانوي، وماىية قطاع التعميم العال
 ومن الممكن خدمات الصحة في حالة المستشفيات الجامعية. ،البحث والتطوير التجريبييؤديو 

 تصنيف الوحدات حسب حالتها عامة أم خاصة

وتمك المستقمة عنيا ذا صمٍة بعممية التصنيف  ،مةالفارق بين الوحدات التي ُتسيطر عمييا الحكو  يعدّ  3-35 
ومن أجل تحديد حصة البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعمال وقطاع التعميم العالي التي ينبغي 

ينبغي تحديد حالة الوحدة المؤسساتية أىي عامة أم خاصة من خالل إذا  القطاع العام. اإلبالغ أنيا تخّص 
 ؟طرة الحكومة أم اللسي كانت الوحدة خاضعةً 

 والشركات العامة. وىكذا ةف نظام الحسابات القومية القطاع العام بأّن يتألف من الحكومة العامُيعرّ  3-36
ينبغي تصنيف الوحدة الموجودة في قطاع مشاريع األعمال عمى أنيا في القطاع العام عمى أساس كونيا 

 مجمٌس  ليا ولكن لتي ُتوصف عمى نحٍو شائع بأنيا "عامة"لسيطرة الحكومة. بالمقابل، فإّن الجامعة ا خاضعةً 
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ستطيع تحديد جميع حقائق عممياتيا التنظيمية )بما فييا امتالك األصول والتصرف بيا وتحّمل خاص بيا ي
تستطيع توقيف عممياتيا بدون موافقة السمطات الحكومية و ( بدون الحاجة لموافقة موظفي الحكومة االلتزامات

 خاصة. ا كجامعةٍ ينبغي تمثيمي

المؤسسات قد تحصل عمى  كل   نّ الفاصل مع المؤسسات العامة طالما أ من الصعب تحديد الحدّ  3-37
مبالغ كبيرة من الدعم الحكومي سواء مباشرًة أو بشكٍل غير مباشر، وطالما أّنو حتى المؤسسات العامة قد 

إذا كانت المؤسسة تحكم نفسيا بشكٍل واضح يس ىو تتمتع بدرجٍة عالية من االستقالل. لذلك، فإّن العامل الرئ
في بعض الحاالت، يصعب تعريف السيطرة ألّن القدرة عمى اتخاذ  وليست جزءًا من النظام اإلداري لمحكومة.

في بعض الحاالت قد يكون من  ىا قد يكون وسيمًة لمسيطرة. لذلكالقرار المتعمق بتخصيص األموال ومقدار 
 ر الرئيس لمتمويل لتحديد إذا ما كانت المؤسسة تخضع لسيطرة الحكومة أم ال.المالئم استخدام المصد

، فإّن العرض الُمضّخم إلحصاءات البحث والتطوير النحو ىذا عمى عموماً عمى الرغم من اإلبالغ  3-38
ال الحكومة )مشاريع األعمو التعميم العالي  يمن قطاعالمكّون  مزيجال يحاول تحديد التجريبي ينبغي أالّ 

مع فئة "القطاع العام" )"القطاع الخاص"(، طالما أّن ىذا األمر يخفق  والقطاع الخاص غير اليادف لمربح(
وأّن  ،من قطاع مشاريع األعمال في اإلحاطة، عمى سبيل المثال، بحقيقة أّن المشاريع العامة ىي جزءٌ 

تجميع الوحدات الموسومة بأنيا خاصة يمكن  من قطاع التعميم العالي. الجامعات الخاصة والمستقمة ىي جزءٌ 
ي متطمبات )أو عامة( عبر كل القطاعات المؤسساتية معًا من أجل عرض اإلحصاءات التي تمبّ 

 المستخدمين.

 أوسع محمية أو أجنبية إلى مجموعة   التبعيةتصنيف الوحدات بحسب حالة 

إلى وحداٍت أخرى في القطاع نفسو  التصنيف الفرعي لموحدات عمى  أساس االستقالل أو التبعية يعدّ  3-39
أو في قطاع آخر محميًا أو في الخارج ذا صمٍة واضحة بفيم طبيعة نشاط البحث والتطوير التجريبي ضمن 

ات السموك وصنع القرار ب عالقات السيطرةحكم تالوحدة وإلنتاج إحصاءات البحث والتطوير التجريبي. قد ت
التدفقات عبر الوحدات التي قد يكون من الصعب التقاطيا ؤثر في وت ،ضمن الوحدة الخاضعة لمتحميل

أكبر من الوحدات من الوصول إلى طيٍف أوسع من الموارد ألداء  قد ُتمّكن العضوية في مجموعةٍ  كصفقات.
 بحث والتطوير التجريبي في الوحدةوتؤثر في طريقة إدارة المعمومات حول ال ،البحث والتطوير التجريبي

التسجيل المنتظم ليذه المعمومات واستخداميا االنتقائي في عرض اإلحصاءات  ا. ليذا، يعدّ وتخزينيا وتشاركي
 التجميعية ميمًا عبر جميع الوحدات المؤسساتية خاصًة في قطاع مشاريع األعمال.
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 تشمل السمات المحددة لموحدات المؤسساتية التي تستحق تسجيميا ما يمي: 3-40

 مؤسساتية منفصمة و/أو إذا ما كانت الوحدة نفسيا تسيطر عمى  رة وحدةٍ إذا ما كانت الوحدة تخضع لسيط
 وحداٍت مؤسساتية أخرى.

  ًىا في مقيمة أو أّن مقرّ  القطاع الذي تنتمي إليو الوحدة المسيطرة النيائية، خاصًة إذا ما كانت وحدة
 ؟عالٍ  ة تعميمٍ الخارج. عمى سبيل المثال، ىل يسيطر عمى الوحدة مشروع أعمال غير مقيم أو مؤسس

ىذه األبعاد ميمًة إلغناء التقسيم الُموصى بو لمبحث والتطوير  ، تعدّ 4مناقشتو في الفصل  تمّ تكما س 3-41
التجريبي حسب مصدر التمويل وحسب المتمقين لتمويل البحث والتطوير التجريبي القادم من الوحدة 

 اإلحصائية.

 لعامة وغير الهادف لمربحتصنيف الوحدات إلى قطاعات الشركات والحكومة ا

ت اإلشارة في بداية ىذا الفصل، توجد ثالثة أنواع من الوحدات المؤسساتية ذات حالة قانونية كما تمّ  3-42
يمكن أن تكون موضوع عممية جمع بيانات البحث والتطوير التجريبي، ويمكن أن تختمف ىذه الوحدات عن 

 القطاع المؤسساتي الذي تنتسب إليو وىي:

 تشمل جميع الكيانات القادرة عمى توليد الربح أو غيره من المكاسب المالية لمالكييا، والتي الشركات :
قانونية مستقمة عن مالكييا الذين يتمتعون بالمسؤولية المحدودة،  ف وفق القانون عمى أنيا كياناتٌ ُتعرّ 

(. 38-4الفقرة   :EC et al., 2009تأسيسيا ألغراض االنخراط في أعمال اإلنتاج لمسوق ) والتي يتمّ 
عممية عدة،  ي المصطمح كاًل من التعاونيات والشراكات محدودة المسؤولية وشبو الشركات. ألغراضٍ يغطّ 

يمكن توسيع ىذه الفئة لتشمل اأُلسر واألفراد المنخرطين رسميًا في اإلنتاج المخصص لمسوق حيث 
ىذه المجموعة في األساس مع الوحدات  يصعب الفصل في المسؤولية. عمومًا، ينبغي أن تتطابق

   تفاصيل حوليا.ال 7م الفصل المحددة كمشاريع أعمال التي يقدّ 

 تأسيسيا من خالل العمميات السياسية  تمثل أنواعًا فريدة من الكيانات القانونية يتمّ : وحدات الحكومة
 EC)سية ضمن منطقٍة محددة )عمى الوحدات المؤس وتتمتع بالسمطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية

et al. 2009:   ىذه الوحدات ذات أىميٍة كبيرٍة من أجل تحميل ميزانيات البحث  (. تعدّ 117-4الفقرة
تحمياًل  8م الفصل عمى التوالي. يقدّ  13و  12ن الفصالن والتطوير التجريبي وحوافزه الضريبية، كما يبيّ 

 .أكثر تفصياًل لوحدات الحكومة وقطاع الحكومة
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 ( المؤسسات غير الهادفة لمربحNPIs:)  ّتأسيسيا بيدف إنتاج  ىي كياناٌت قانونية أو اجتماعية، يتم
السمع والخدمات، وال تسمح ليا حالتيا أن تكون مصدرًا لمدخل أو الربح أو المكسب المالي لموحدات التي 

(. ويمكن أن تنخرط في 83-4الفقرة   :EC et al., 2009ليا )قامت بتأسيسيا أو تسيطر عمييا أو تموّ 
يعود سبب تحديد مجموعة المؤسسات غير اليادفة موجية لمسوق. الموجية أو غير النتاج اإلعمميات 

لمربح في إحصاءات البحث والتطوير التجريبي إلى الطبيعة المتبقية/التكميمية نوعًا ما لمقطاع الخاص 
. ينسجم ىذا األمر مع 10ن الفصل بيّ غير اليادف لمربح في التصنيف المؤسساتي الرئيس كما ي

التابعة لممؤسسات غير الفرعية/توصيات نظام الحسابات القومية حول وضع مجموعة من الحسابات 
ليست جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح جزءًا من القطاع الخاص غير اليادف لمربح؛ اليادفة لمربح. 

وذلك تبعًا  ،م العالي ومشاريع األعمال والحكومةحيث يمكن أن نجد ىذه المؤسسات في قطاعات التعمي
ذا ما كانت خاضعةً  ،نشطة التي تقوم بيالطبيعة األ  لسيطرة الحكومة أم ال. وا 

تجميع الوحدات المؤسساتية ضمن قطاعات، وقد تّم تحديد القطاعات  في نظام الحسابات القومية يتمّ  3-43
 ,.EC et alام الحسابات القومية، يكافئ قطاع الشركات ). في نظ5-3المستخدمة في ىذا الدليل في القسم 

وحدات التعميم ( قطاع مشاريع األعمال المستخدم في ىذا الدليل، باستثناء 98-4و  94-4الفقرات   :2009
الفقرة   :EC et al., 2009، كما يكافئ قطاع الحكومة العامة )5-3ت مناقشتيا في القسم العالي التي تمّ 

ا قطاع أمّ . 5-3ت مناقشتيا في القسم التي تمّ  كومة، باستثناء وحدات التعميم العالي( قطاع الح127
-4الفقرة   :NPISH( )EC et al., 2009) ياأُلسر  القطاع المؤسسات غير اليادفة إلى الربح التي تخدم

الي التي ( باستثناء وحدات التعميم العPNPفقد تّم تضمينو في القطاع الخاص غير اليادف لمربح ) (166
القطاع الخاص غير اليادف لمربح أيضًا قطاع  . من أجل الشمولية، يضمّ 5-3ت مناقشتيا في القسم تمّ 

لمشركات" الذي  ابيم الخاص المشابو، باستثناء وحدات "العاممون لحساأُلسر الوارد في نظام الحسابات القومية
 .يقع ضمن قطاع مشاريع األعمال

 لبحث والتطوير التجريبيا تتصنيف الوحدات حسب مجاال

من أجل  2( في الفصل FORDالبحث والتطوير التجريبي ) تتقديم التصنيف بحسب مجاال تمّ  3-44
عرضو بالتفصيل عبر اإلنترنت في ممحق ، كما تّم  توصيف ىدف نشاط البحث والتطوير التجريبي

ير التجريبي ىما من المجال نفسو اإلرشادات الخاص بيذا الدليل. يمكن القول بأّن مشروعين لمبحث والتطو 
إذا كانت األىداف الرئيسة لمبحث والتطوير التجريبي فييما ىي نفسيا أو متشابية إلى حدٍّ كاٍف. يمكن أن 
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االعتماد عمييا  ( مصادر المعرفة المشتركة التي يتمّ aتتحدد درجة التشابو في محتوى الموضوع من خالل )
( مواضيع البحث والتطوير التجريبي ذات االىتمام المشترك bلتجريبي؛ )في تنفيذ أنشطة البحث والتطوير ا

واليويات  التقنيات( c) واألساليب ياالظاىرة المطموب فيميا أو المشكمة المطموب حمّ  -ومجاالت تطبيقيا
 لعمماء وغيرىم من العاممين في البحث والتطوير التجريبي.التي يمتمكيا االمينية 

لكبير لمجاالت البحث والتطوير التجريبي التي تغطييا الوحدات المؤسساتية، تكون بسبب التنّوع ا 3-45
عمى القطاعات المؤسساتية في  ةً تجميع الوحدات المؤسساتية مقصور  أىمية استعمال ىذا التصنيف من أجل

نتاج دليل فراسكاتي التي تركز فيو الوحدات التي تقوم بالبحث والتطوير التجريبي بشكٍل جوىري عمى إ
تقوم عمى المعرفة، خاصًة قطاع التعميم العالي، وعمى الوحدات اإلحصائية المحددة عند  التي مخرجاتال

مستوى جزئي نوعًا ما. في ىذه الحاالت، ينبغي استخدام المستوى األول من التصنيف المؤلف من ستة 
 مجاالت لمبحث والتطوير التجريبي وىي:

 العموم الطبيعية 

 ةاليندسة والتقان 

 العموم الطبية 

 العموم الزراعية 

 العموم االجتماعية 

 اإلنسانيات والفنون 

محددة حول استعمال ىذا التصنيف، ومن حيث المبدأ من  فر بشكٍل منفصل لكل قطاع إرشاداتٌ يتو  3-46
 عبر اإلنترنت في ممحق اإلرشادات الخاص بيذا الً صيفمنظور التوزيع الوظيفي. يتوفر التصنيف األكثر ت

 . http://oe.cd/frascatiوىو متوفر عمى الرابط  ،ليلالد

 تصنيف الوحدات جغرافياً 

، لكنو يمثل ينالمستخدم كبير من يحظى موقع الوحدات المؤدية لمبحث والتطوير التجريبي باىتمامٍ  3-47
ر يًا من منظور جمع اإلحصاءات، وذلك بما أّن الوحدات اإلحصائية الُمعّرفة عمى أساس صنع قراتحدّ 

بمدان مختمفة وفي أقاليم مختمفة ضمن البمد  البحث والتطوير التجريبي يمكن أن تمتد عمى عدة مواقع، في
عض ببالنسبة للوحدات والمؤسسات المحمية. األكثر صمًة با ىو التصنيف الجغرافي الُمفّصل يكونالواحد. 
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لكن قد ال يكون ممكنًا دائمًا  الصمة ذات، قد تكون ىذه الوحدات ىي الوحدات اإلحصائية االستفساراتأنواع 
ضمان الحصول عمى البيانات عن أنشطتيا في مجال البحث والتطوير التجريبي، ولذلك قد ال يكون ممكنًا 

ينبغي أن تكون إحدى أولويات التحديد الجغرافي التمييز  عمى نحٍو دائم وضع تصنيٍف جغرافي داخل البمد.
ة. كما يمكن استخدام مقاربات التوزيع الوظيفي القائمة عمى وحدات اإلبالغ بين الوحدات المقيمة وغير المقيم

ي أكثر من موقٍع واحد من أجل محاولة إعطاء بيانات البحث والتطوير التجريبي طابعًا إقميميًا. التي تغطّ 
رابط ل ىذه الطرائق موضوع النقاش في إرشاداٍت منفصمة ليذا الدليل موجودة عمى اإلنترنت عمى التمثّ 

http://oe.cd/frascati. 

 جل التوزيع المؤسساتيأممارسات حفظ السجالت من 

مثااًل توضيحيًا لكيفية قيام وكاالت اإلحصاء بتجميع سجالٍت شاممة لموحدات من  2-3ل م الجدوٍ ُيقدّ  3-48
مشابية بتمبية النظمة األت الصمة. يمكن أن تسمح أجل وسميا مقابل عدٍد من التصنيفات والتوصيفات ذا

 محددة وطنية ودولية عند المستخدمين عمى أساٍس منتظم أو مخصص. احتياجاتٍ 

 مثال ُمبّسط لهيكل إطار محتمل لوسم الوحدات اإلحصائية وفق أبعاد  متنوعة -2-3الجدول 

القطاع  
المؤسساتي 

في دليل 
 فراسكاتي

القطاع 
المؤسساتي في 

الحسابات  نظام
 1القومية

النشاط 
االقتصادي 

 1األولي

النشاط 
االقتصادي 
الثانوي )إذا 

 1ُوجد(

الحالة 
 1عام/خاص

مؤسسات 
غير ىادفة 

 1لمربح؟

روابط إلى 
وحدات 

 1أخرى

        Aالوحدة 

        Bالوحدة 

....        
ات تشارك البيانات، أو بوساطة اتفاق حوتتيخرى وفق ما األحصائية اإلطر األمصادر أو الييا من يمكن تبنّ  . 1

 الوكالة التي تجمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي.   من /التعويضالتنسيب

الدولية، أن تقوم الدول باإلفصاح عن قراراتيا الخاصة  ضمان الجودة والمقارنةمن المقترح، من أجل  3-49
رفية، حيث من المتوقع بشدة أن ُيسّيل ىذا األمر من الذي تسمح بو أحكام السرية المص بالتصنيف إلى الحدّ 

 تحسين فيم االختالفات في البيانات ويعزز التقارب نحو المزيد من قابمية المقارنة.

 عرض ممخص لمقطاعات الرئيسة في دليل فراسكاتي ووحداتها وحالتها الحدية 3-5
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أساسية منيا  ل كأربعة قطاعاتٍ يمكن تمخيص عرض قطاعات دليل فراسكاتي عمى النحو األفض 3-50  
ليا قطاعات مقابمة في التصنيف المؤسساتي في نظام الحسابات القومية )مشاريع األعمال،  ثالثة قطاعاتٍ 

والقطاع الخاص غير اليادف لمربح( باإلضافة غمى قطاع معّرف عمى أساس تمبية احتياجات  ،والحكومة
مع القطاعات األخرى، وىذا ما  متقاطعٌ  التعميم العالي وىوخرطة في مجال المستيمك بالنسبة لموحدات المن

 .2-3مو الشكل يمثّ 

 قطاع مشاريع األعمال

 الخصائص األساسية

 قطاع مشاريع األعمال: يضمّ  3-51

  النظر عن مكان إقامة  القانونية، بغّض  الشركات المساىمةمشاريع جميع الشركات المقيمة، وليس فقط
شباه الشركات، أي الوحدات القادرة خرى ألاألنواع األالمجموعة أيضًا جميع  ىذه المساىمين فييا. تضمّ 

تمييزىا قانونيًا بأنيا كياناٌت قانونية  والتي يتمّ  ،عمى توليد الربح أو غيره من المكاسب المالية لممالكين
يمة م تأسيسيا بقصد االنخراط في عمميات اإلنتاج لمسوق عند أسعارٍ  وتمّ  ،منفصمة عن مالكييا

 اقتصاديًا.

  ّاعتبارىا مقيمة كونيا تنخرط في اإلنتاج في اإلقميم  الفروع الفردية لممشاريع غير المقيمة التي يتم
 طويل األجل. االقتصادي عمى أساسٍ 

 .جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تُنتج سمعًا وخدماٍت لمسوق أو تخدم المشاريع 

 مؤسساتية المحمية في دليل فراسكاتي وحدودهاتمثيل نمطي لمقطاعات ال -2-3الشكل 
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لكن قد ال يكون ممكنًا دائمًا  الصمة ذات، قد تكون ىذه الوحدات ىي الوحدات اإلحصائية االستفساراتأنواع 
ضمان الحصول عمى البيانات عن أنشطتيا في مجال البحث والتطوير التجريبي، ولذلك قد ال يكون ممكنًا 

ينبغي أن تكون إحدى أولويات التحديد الجغرافي التمييز  عمى نحٍو دائم وضع تصنيٍف جغرافي داخل البمد.
ة. كما يمكن استخدام مقاربات التوزيع الوظيفي القائمة عمى وحدات اإلبالغ بين الوحدات المقيمة وغير المقيم

ي أكثر من موقٍع واحد من أجل محاولة إعطاء بيانات البحث والتطوير التجريبي طابعًا إقميميًا. التي تغطّ 
رابط ل ىذه الطرائق موضوع النقاش في إرشاداٍت منفصمة ليذا الدليل موجودة عمى اإلنترنت عمى التمثّ 

http://oe.cd/frascati. 

 جل التوزيع المؤسساتيأممارسات حفظ السجالت من 

مثااًل توضيحيًا لكيفية قيام وكاالت اإلحصاء بتجميع سجالٍت شاممة لموحدات من  2-3ل م الجدوٍ ُيقدّ  3-48
مشابية بتمبية النظمة األت الصمة. يمكن أن تسمح أجل وسميا مقابل عدٍد من التصنيفات والتوصيفات ذا

 محددة وطنية ودولية عند المستخدمين عمى أساٍس منتظم أو مخصص. احتياجاتٍ 

 مثال ُمبّسط لهيكل إطار محتمل لوسم الوحدات اإلحصائية وفق أبعاد  متنوعة -2-3الجدول 

القطاع  
المؤسساتي 

في دليل 
 فراسكاتي

القطاع 
المؤسساتي في 

الحسابات  نظام
 1القومية

النشاط 
االقتصادي 

 1األولي

النشاط 
االقتصادي 
الثانوي )إذا 

 1ُوجد(

الحالة 
 1عام/خاص

مؤسسات 
غير ىادفة 

 1لمربح؟

روابط إلى 
وحدات 

 1أخرى

        Aالوحدة 

        Bالوحدة 

....        
ات تشارك البيانات، أو بوساطة اتفاق حوتتيخرى وفق ما األحصائية اإلطر األمصادر أو الييا من يمكن تبنّ  . 1

 الوكالة التي تجمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي.   من /التعويضالتنسيب

الدولية، أن تقوم الدول باإلفصاح عن قراراتيا الخاصة  ضمان الجودة والمقارنةمن المقترح، من أجل  3-49
رفية، حيث من المتوقع بشدة أن ُيسّيل ىذا األمر من الذي تسمح بو أحكام السرية المص بالتصنيف إلى الحدّ 

 تحسين فيم االختالفات في البيانات ويعزز التقارب نحو المزيد من قابمية المقارنة.

 عرض ممخص لمقطاعات الرئيسة في دليل فراسكاتي ووحداتها وحالتها الحدية 3-5
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 المفتاح:

BE قطاع مشاريع العمال 

HE قطاع التعميم العالي 

GOV قطاع الحكومة 

PNP القطاع الخاص غير اليادف لمربح 

من أجل تطبيق ىذه المعايير، يجب أاّل تكون الوحدة قد صّنفت كجزٍء من قطاع التعميم العالي نتيجًة  3-52
ىذا القطاع مشاريع األعمال من القطاعين العام والخاص  لمعروض الحقًا في ىذا القسم. يضمّ لممعيار ا
 كمييما.

 الوحدات اإلحصائية في قطاع مشاريع األعمال

تحسين تحقيق أىدافيا. البحث والتطوير التجريبي من أجل تُنظم مشاريع األعمال أنشطتيا في مجال  3-53
 اختياربالنسبة ليذا القطاع،  7بشكٍل عام وفي الفصل  5و  4في الفصمين  ةالمبينتحدد متطمبات البيانات، 

يمكن أن تنظم مشاريع األعمال تمويل وأداء البحث  ات( اإلحصائية لمشاريع األعمال.الوحد) الوحدة
جيود ات اإلستراتيجية المتعمقة بتمويل ار متنوعة ممكنة. يمكن أن تُتخذ القر  والتطوير التجريبي عند مستوياتٍ 

22 
 

أساسية منيا  ل كأربعة قطاعاتٍ يمكن تمخيص عرض قطاعات دليل فراسكاتي عمى النحو األفض 3-50  
ليا قطاعات مقابمة في التصنيف المؤسساتي في نظام الحسابات القومية )مشاريع األعمال،  ثالثة قطاعاتٍ 

والقطاع الخاص غير اليادف لمربح( باإلضافة غمى قطاع معّرف عمى أساس تمبية احتياجات  ،والحكومة
مع القطاعات األخرى، وىذا ما  متقاطعٌ  التعميم العالي وىوخرطة في مجال المستيمك بالنسبة لموحدات المن

 .2-3مو الشكل يمثّ 

 قطاع مشاريع األعمال

 الخصائص األساسية

 قطاع مشاريع األعمال: يضمّ  3-51

  النظر عن مكان إقامة  القانونية، بغّض  الشركات المساىمةمشاريع جميع الشركات المقيمة، وليس فقط
شباه الشركات، أي الوحدات القادرة خرى ألاألنواع األالمجموعة أيضًا جميع  ىذه المساىمين فييا. تضمّ 

تمييزىا قانونيًا بأنيا كياناٌت قانونية  والتي يتمّ  ،عمى توليد الربح أو غيره من المكاسب المالية لممالكين
يمة م تأسيسيا بقصد االنخراط في عمميات اإلنتاج لمسوق عند أسعارٍ  وتمّ  ،منفصمة عن مالكييا

 اقتصاديًا.

  ّاعتبارىا مقيمة كونيا تنخرط في اإلنتاج في اإلقميم  الفروع الفردية لممشاريع غير المقيمة التي يتم
 طويل األجل. االقتصادي عمى أساسٍ 

 .جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تُنتج سمعًا وخدماٍت لمسوق أو تخدم المشاريع 

 مؤسساتية المحمية في دليل فراسكاتي وحدودهاتمثيل نمطي لمقطاعات ال -2-3الشكل 
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تمتمك  النظر عن الحدود الوطنية. قد البحث والتطوير التجريبي واتجاىاتيا عند مستوى المجموعة، بغّض 
 واحد. أكثر من بمدٍ  ضمن البحث والتطوير التجريبي أنشطًة تمتدّ في مشاريع األعمال المنخرطة 

في و محدد كما ىستكون الوحدة اإلحصائية لقطاع مشاريع األعمال في العموم ىي المشروع  3-54
. عندما ال يكون المشروع متجانسًا من حيث أنشطتو االقتصادية ويؤدي مستوًى كبيرًا من 1-3الصندوق 

عمى أساس  كثر تفصياًل، مثالً األبالغ اإلفإّن وحدة البحث والتطوير التجريبي ألنواع متعددة من األنشطة، 
أكثر في حال إمكانية الحصول عمى المعمومات  مةً نشاط النوع الواحد أو عمى أساس المؤسسة، قد تكون مفض

 الضرورية.

 األساسية / الحاالت الحدية الفاصل حاالت الحدّ 

الفاصل الحقًا في ىذا القسم، قد تظير بعض التحديات  يتّم توصيف معظم الحاالت الرئيسة لمحدّ  3-55
صًة الفروع غير المساىمة لممشاريع وحدة مشروع األعمال مقيمة أم ال، خا العممية عند تحديد إذا ما كانت

ميم اقتصاديًا  التي تخضع لمسيطرة األجنبية. ينبغي تصنيف الجامعات التي تقوم ببيع مخرجاتيا عند سعرٍ 
كجزٍء من قطاع التعميم العالي عمى أساس نشاطيا االقتصادي األولي. أما الشركات التجارية التي تمتمكيا 

ُتعطي الجامعة مركز المساىم الرئيس في  التي تفاقياتالل المثال نتيجة امؤسسات التعميم العالي، عمى سبي
 كادر الجامعة أو الطالب، فيجب معاممتيا كمشروع أعمال.  تّم تأسيسيا من مستقمة فرعية شركة

يسيا لتحقيق أىداٍف تأس قد تظير بعض تحديات التصنيف في سياق الكيانات الخاصة التي يتمّ  3-56
من الوحدات العامة في  دخل كثيرٌ ياتية الراسخة. عمى سبيل المثال، من الوحدات المؤسسعدٍد  معينة من

منّوعة من األنشطة بشكٍل  أو غيرىا من الوحدات العامة من أجل تنفيذ مجموعةٍ اتفاقيات مع كياناٍت خاصة 
المشروع يتضمن في نظام الحسابات القومية،  مشترك بما فييا البحث والتطوير التجريبي. كما ىو محددٌ 

أو شراكة أو وحدٍة مؤسساتية أخرى يكون فييا كل طرف يسيطر  تأسيس شركةٍ  joint venture المشترك
مشترك عمى أنشطة الوحدة. وتشتغل الوحدة بالطريقة نفسيا التي تشتغل بيا الوحدات األخرى  وبشكلٍ  ،قانونياً 

كوحدٍة مؤسساتية، يمكن  مشتركة عمى الوحدة.طراف يؤسس لسيطرٍة قانوني بين األ باستثناء وجود ترتيبٍ 
لممشروع المشترك أن يتعاقد باسمو الخاص ويجمع التمويل لمغايات الخاصة بو. في حال أخذت صيغة 

عمى أساس الوحدات  مبحث والتطوير التجريبيل المشاريع المشتركةقائمة بذاتيا، ينبغي أيضًا تصنيف  وحداتٍ 
نظام الحسابات القومية المعمول بيا في األخذ بعين االعتبار لمممارسات التي تخدميا عمى نحٍو دائم مع 

 متى أمكن ذلك.
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ليست بالضرورة وحداٌت مؤسساتية، لكن في كثيٍر  العامة-الخاصة أو الخاصة-الشراكات الخاصة 3-57
دات من الحاالت، ىي عقوٌد بين مؤسستين من قطاعين مختمفين. في حال أخذت ىذه الشراكات حالة الوح

بر عمى اإلطالق في كالمؤسساتية، سيعتمد تصنيف ىذه الكيانات أيضًا عمى المؤسسات ذات المصمحة األ
قانونية وينبغي تصنيفيا أيضًا عمى  في بعض الدول، تمتمك شراكات البحث والتطوير التجريبي حالةً  الشراكة.

 أساس الوحدات التي تخدميا عمى نحٍو دائم.

اإلنتاج في  ممية عند تحديد إذا ما كانت المؤسسات غير اليادفة لمربح منخرطةٌ قد تظير صعوباٌت ع 3-58
لعيادات أم ال. قد تكون مراكز األبحاث، والعيادات الطبية، والمستشفيات، والممارسين الطبيين في ا لمسوق

د دخل تولّ  خاصةلخ قادرًة عمى جمع أمواٍل إضافية بصيغة تبرعات أو أصول إالخاصة أو المدفوعة ... 
أسعار تقل عن المتوسط. بالمثل، قد يكون من الصعب تحديد إذا ما تّم تقاضي ممتمكات مما يسمح ليا 

لمربح لغرض خدمة المشاريع بسبب وجود أصحاب مصمحة متعددين يحصمون  تأسيس مؤسسة غير ىادفةٍ 
سات غير اليادفة لمربح وكذلك بسبب تغيرىم عبر الزمن. في العموم، إّن المؤس ،عمى الخدمات من المؤسسة

دارتيا من ِقبل جمعيات األعمال يتمّ التي  تصميم أنشطتيا لمترويج ليا مثل غرف  والتي يتمّ  ،تأسيسيا وا 
التجارة والجمعيات الزراعية والصناعية والتجارية، التي ُتمّول من المساىمات أو االشتراكات من األعمال 

أساس المشروع لمبحث والتطوير التجريبي الخاص بيا، ينبغي  المعنية، والتي تقدم دعمًا أساسيًا أو عمى
 معاممتيا كجزٍء من قطاع مشاريع األعمال.

الكثيرة ذات الصمة بقطاع مشاريع األعمال باإلضافة إلى التصنيف الحدية ت مناقشة الحاالت تمّ  3-59
 . 7الفرعي الُموصى بو ليا في الفصل 

 قطاع الحكومة

 األساسيةالخصائص 

 يتألف قطاع الحكومة من مجموعات الوحدات المقيمة وغير المقيمة التالية: 3-60

  جميع الوحدات ذات الحكومة المركزية )االتحادية( أو اإلقميمية )الوالية( أو المحمية )البمدية( بما فييا
تحقق وصف  ولتي تقدم خدمات التعميم العالي أصناديق الضمان االجتماعي باستثناء تمك الوحدات ا

 ؤسسات التعميم العالي المقدم في القسم الفرعي السابق.م
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 والتي  ،جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي ال تنتج لمسوق التي تخضع لسيطرة وحدات الحكومة
 ليست جزءًا من قطاع التعميم العالي.

وحداٍت  كة منأسيم ىذه الشركات مممو  ال يشمل ىذا القطاع الشركات العامة حتى عندما تكون جميع 3-61
ل االختالف الحاسم في أّن الشركات يتمثّ تضمين المشاريع العامة في قطاع مشاريع األعمال؛  حكومية. يتمّ 

 العامة تُنتج لمسوق بينما الوحدات الُمصّنفة في قطاع الحكومة فيي ال تُنتج لمسوق.

 الوحدات اإلحصائية في قطاع الحكومة

 ومية والمؤسسات غير اليادفة لمربح الخاضعة لسيطرة الحكومة. تعدّ ىذا القطاع الوحدات الحك يضمّ  3-62
وتمتمك سمطة  ،الوحدات الحكومية نوعًا فريدًا من الكيانات القانونية تتأسس من خالل العممية السياسية

تشريعية أو قانونية أو تنفيذية عمى الوحدات المؤسساتية األخرى ضمن منطقٍة محددة. وبذلك فإّن ىذه 
ات القانونية تفترض المسؤولية عن أداء/تقديم خدمات بحث وتطوير تجريبي محددة كي تستخدميا الوحد

وليس الحكومة ولفائدة المجمع واالقتصاد، وأيضًا تقوم بتمويل تقديميا المباشر أو تقديميا عبر طرٍف ثالث 
تجريبي قد يكون بالدرجة إّن انخراطيا في مجال البحث والتطوير الدخل الضرائب أو غيره من الدخول.  من

، لكن قد يكون لدى الوحدات الحكومية أقسام أبحاث ومخابر داخمية تقوم ببعض كُمؤدٍّ وليس  األولى كممولٍ 
تأسيس بعض الوكاالت ومنحيا ىويًة قانونية منفصمة لمقيام بأنشطة  أنشطة البحث والتطوير التجريبي. قد يتمّ 

في حين يعتمد تركيز االستفسارات عمى إذا ما كان االىتمام ينصب  أولي أو ثانوي أو مساعد. كنشاطٍ  البحث
عمى أداء البحث والتطوير التجريبي أو تمويمو أو كال النشاطين، فإّن الوحدة اإلحصائية ستكون عمومًا ىي 

ة أو م أو الوزارة أو السمطة المحمية أو الوكالسجمع البيانات عند مستوى الق سيتمّ الوحدة المؤسساتية. لكن، 
المؤسسة الحكومية حتى في حال كانت وحدة اإلبالغ ال تمتمك جميع خصائص الوحدة المؤسساتية )أي 

 القدرة عمى امتالك األصول والتحّكم بيا(.

تنفيذ حصة كبيرة من أداء البحث والتطوير التجريبي ضمن وحدات الحكومة من  من المحتمل أن يتمّ  3-63
ل المؤسسات والمتاحف والمستشفيات والمعاىد التي تسيطر عمييا ِقبل مؤسسات غير ىادفة لمربح مث

-3الحكومة؛ ستكون الوحدة اإلحصائية في العموم ىي المشروع المفيوم وفق المعنى الموضح في الصندوق 
 سابقًا في ىذا الفصل. 1

 األساسية  الفاصل الحدية/حاالت الحدّ  الحاالت
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 اعي الحكومة والتعميم العالي الحقًا في ىذا القسم. إّن الحدّ بين قطية حاالت الحدّ الت مناقشة تمّ  3-64
الفاصل مع قطاع المؤسسات غير اليادفة لمربح يتحدد بشكٍل أساسي بدرجة سيطرة وحدات الحكومة عمى 

عمميات الوحدة اإلحصائية ذات الصمة. تمثل السيطرة في ىذه الحالة القدرة عمى تحديد السياسة أو البرنامج 
مؤسسة غير اليادفة لمربح التي ال تنتج لمسوق من خالل امتالك الحق في تعيين إدارة ىذه المؤسسة العام لم

 تحدٍّ في بعض الحاالت يكون تعريف السيطرة بمثابة  .توجيو قراراتيا في نياية المطافو/أو فيما عدا ذلك 
لمسيطرة. لذلك، قد  ن وسيمةً ألّن القدرة عمى اتخاذ القرار المتعمق بتخصيص التمويل وحجمو يمكن أن تكو 

يكون من المناسب استخدام المصدر الرئيس لمتمويل من أجل تحديد فيما إذا كانت المؤسسة تخضع لسيطرة 
 الحكومة أم ال.

الفاصل مع قطاع مشاريع األعمال بالدرجة  لموحدات الخاضعة لسيطرة الحكومة، يتحدد الحدّ  بالنسبة 5-65
كان ىدفيا الرئيس ىو إنتاج السمع والخدمات عمى أساس السوق أي إذا ما ات تمك الوحدالتي تشتغل عندىا 

ميمة اقتصاديًا. ينبغي عدم تصنيف مركز األبحاث الحكومي  لمسوق، بيدف بيع معظم منتجاتيا عند أسعارٍ 
شروع ى أحيانًا مبالغ كبيرة من اإليرادات مقابل استغالل بعض من ممكيتو الفكرية عمى أنو مالذي قد يتمقّ 

 حكومي في حال كان القسم األعظم من أنشطتو في مجال البحث والتطوير التجريبي ُينّفذ بمضمونٍ  أعمالٍ 
المركز الخاضع لسيطرة الحكومة الذي تكون عممياتو عمى سبيل المثال  غير تجاري. من جيٍة ثانية، فإنّ 

وصول إلى البنية التحتية لمبحث التي معتمدة عمى الرسوم مقابل تقديم خدمات البحث والتطوير التجريبي وال
  حكومي.   تعكس كميًا التكمفة االقتصادية لتمك الخدمات ينبغي أن ُيصّنف كمشروع أعمالٍ 

الكثيرة الممكنة التي تؤثر في الوحدات في قطاع الحكومة والتصنيف  الحدية ت مناقشة الحاالتتمّ  3-66
 وير التجريبي الحكومي.حول البحث والتط 8الفرعي الُموصى بو في الفصل 

 قطاع التعميم العالي

 الخصائص األساسية

مباشر ليذا القطاع في مجموعة القطاعات المؤسساتية في نظام الحسابات القومية،  ال يوجد مقابلٌ  3-67
من المؤسسات ذات صمة بالسياسات تؤدي البحث  بحيث يعكس فئةً  ،في ىذا الدليل ومحدد وىو فريدٌ 

ي. يشمل ىذا القطاع جميع الجامعات والكميات التقانية وغيرىا من المؤسسات التي تقدم والتطوير التجريب
رسمية، أيًا كان مصدر تمويميا أو حالتيا القانونية، وجميع معاىد األبحاث والمراكز العالي التعميم البرامج 

التجريبي تحت السيطرة ومحطات التجارب والعيادات الطبية التي تقوم بأنشطتيا في مجال البحث والتطوير 



122

28 
 

التصنيف الدولي الموحد  في" formalُيعرف مصطمح "الرسمي المباشرة لمؤسسات التعميم العالي أو بإدارتيا. 
 .9( وتّم التوسع فيو في الفصل 36 الفقرة   ,UNESCO-UIS, 2012) ISCED لمتعميم

"، في معظم الحاالت، بداًل higher educationفي ىذا الدليل، يستعمل مصطمح "التعميم العالي  3-68
لى منتجات مؤسسات إ. عند اإلشارة "tertiary education /الثالثيالجامعيمن المصطمح األشمل "التعميم 

شائعًا في إحصاءات  استعمال مصطمح "الخدمات" وتفضيمو عمى "البرامج" الذي يعدّ  التعميم العالي، سيتمّ 
 .ISCED عميمد لمتالتصنيف الدولي الموحّ التعميم وفي 

قد تتوافق الوحدات في ىذا القطاع مع الوحدات الُمصّنفة في نظام الحسابات القومية إما كجزٍء من  3-69
القطاع قطاع الشركات أو قطاع الحكومة العامة أو قطاع المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح التي تخدم 

 . ياأُلسر 

 الوحدات اإلحصائية في قطاع التعميم العالي

وصي ىذا الدليل أن يكون المشروع أو مكافئو المؤسساتي ىو الوحدة اإلحصائية من أجل تمبية يُ  3-70
متجانسة منخرطة  متطمبات تجانس الوحدات. لكن، يمكن جمع البيانات )واإلبالغ عنيا( من أصغر وحدةٍ 

تصنيفات البحث من  ( أو مزيجٍ FORDتصنيف البحث والتطوير التجريبي ) تعند المستوى األعمى لمجاال
متعددة االختصاصات. وتبعًا المجاالت الوالتطوير التجريبي عند ىذا المستوى في حالة الوحدات العاممة في 

لقدرة الوحدة عمى اإلبالغ عن الموظفين واإلنفاق وتدفقات التمويل عمى أساٍس منتظم، وعمى المصطمحات 
مركز أو المعيد أو الكمية. الالقسم أو الكمية أو  المحددة المطبقة في كل بمد، قد تكون وحدة اإلبالغ ىي

  متجانسة. تحديد وحدة اإلبالغ من خالل قدرتيا عمى تزويد إحصاءاتٍ  وصى أن يتمّ يُ 

 األساسية الحدية الحاالت 

القطاع جميع الوحدات )المؤسسات( التي يكون نشاطيا الرئيس ىو تقديم خدمات التعميم الثالثي  يضمّ  3-71
النظر عن حالتيا  بغّض  ISCEDد لمتعميم من التصنيف الدولي الموحّ  8و  7و  6و  5يات عند المستو 
(. قد تكون ىذه المؤسسات عبارة عن شركات، أشباه شركات UNESCO-UIS, 2012: 83القانونية )

وحدٍة حكومية، مؤسسات غير ىادفة لمربح تعمل لمسوق أو مؤسسات غير ىادفة لمربح تخضع لسيطرة  تخّص 
 NPISHs ياأُلسر  القطاع كومة وتمّول بشكٍل رئيس منيا أو من المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدمالح

ت اإلشارة أعاله، يتألف جوىر ىذا القطاع من )مؤسسات غير ىادفة لمربح ال تعمل لمسوق(. كما تمّ 
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ي تقوم بأداء البحث جميع مؤسسات التعميم الثالث ليست التقانية. تجب مالحظة أّنو الجامعات والكميا
 والتطوير التجريبي.

في قطاع التعميم العالي عندما تقدم خدمات  الجامعية المستشفيات والعيادات الطبيةتضمين  يتمّ  3-72
، ينبغي معاممتيا باقي المستشفيات والعيادات الطبيةالتعميم الثالثي )من الممكن كنشاٍط ثانوي(. في حالة 

السيطرة المباشرة  تمّ تل نشاط البحث والتطوير التجريبي لي فقط عندما يكون كامكجزٍء من قطاع التعميم العا
عالي. يكمن المنطق خمف ىذا األمر أنو في مثل ىذه الحاالت يمكن معاممة التعميم الأو إدارة مؤسسات 

 لعالي.نشاط البحث والتطوير التجريبي كجزٍء من أداء البحث والتطوير التجريبي الخاص بمؤسسة التعميم ا
د الخاص بتركيزىا عمى السوق فيما عدا ذلك، ينبغي تصنيف وحدة المستشفى وفق ما يحدده المعيار الموحّ 

ومستوى خضوعيا لسيطرة الحكومة. قد يتطّمب تطبيق ىذه اإلرشادات العمل مع الوحدات اإلحصائية 
 ووحدات اإلبالغ تحت مستوى المؤسسة الطبية بأكمميا.

التي يكون فييا البحث والتطوير التجريبي ىو  مراكز ومعاهد األبحاثميم العالي يشمل قطاع التع 3-73
جوىري ميم، عمى سبيل المثال، التركيز عمى تدريب طالب  والتعميم العالي ىو نشاطٌ  ،النشاط الرئيس

إال أّن  اً توجييي اً الدكتوراه. كما يشمل قطاع التعميم العالي مراكز ومعاىد تابعة ال تعمل لمسوق وال تمتمك مكّون
خضع لسيطرة مؤسسات التعميم العالي. عندما ال يتحقق أٌي من ىذين تة البحث والتطوير التجريبي فييا أنشط

أساس  الشرطين، ينبغي عندىا تخصيص المركز إلى القطاع المالئم أي مشاريع األعمال إذا كان يعمل عمى
ؤسسة غير ىادفة لمربح إذا كان ال يعمل عمى ، أو ماإلنتاج لمسوق )بغض النظر عمى سيطرة الحكومة(

أساس اإلنتاج لمسوق وال يخضع لسيطرة الحكومة، أو الحكومة إذا كان ال يعمل لمسوق وتسيطر عميو 
 أساسي. الحكومة. ينبغي عدم استخدام الموقع كمعيارٍ 

التصنيف الفرعي  الكثيرة التي تؤثر في وحدات التعميم العالي مع يةالحدّ  ت مناقشة الحاالتتمّ  3-74
 .9وصى بو في الفصل المُ 

 القطاع الخاص غير الهادف لمربح

 الخصائص األساسية

 ىذا القطاع: يضمّ  3-75
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  ياأُلسر القطاع جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدم (NPISH)  كما ىو محدد في نظام
 قطاع التعميم العالي.باستثناء تمك المؤسسات الُمصّنفة كجزٍء من  2008الحسابات القومية 

  من أجل الشمولية في العرض، اأُلسر واألفراد من القطاع الخاص المنخرطين أو غير المنخرطين في
معايير تصنيف القطاعات المؤسساتية إلحصاءات البحث في القسم،  أنشطة السوق كما ىو مشروحٌ 

 ، سابقًا في ىذا الفصل.والتطوير التجريبي

الجمعيات المينية والعممية المستقمة، والمنظمات الخيرية الوحدات في ىذا القطاع  األمثمة عن قد تضمّ  3-76
 ةً وحدات في الحكومة أو في قطاع مشاريع األعمال. تقدم ىذه الفئات خدماٍت فرديالالتي ال تخضع لسيطرة 

مؤسسات غير ه الذتأسيس ى ميمة اقتصاديًا. قد يتمّ  غير ا مجانًا أو عند أسعارٍ أو جماعية إلى اأُلسر إمّ 
شخاص لتقديم السمع أو في األغمب الخدمات بشكٍل رئيس لمصمحة األعضاء األجمعيات  اليادفة لمربح من

شتراكات أو مستحقات العضوية الدورية التمويل أنشطتيا من خالل ا قد يتمّ  أنفسيم أو ألغراض خيرية عامة.
الشركات أو الحكومة. من المحتمل أن تكون  أو من خالل التبرعات النقدية أو العينية من الجميور أو

يل أنشطة البحث و أوسع بكثير من الوحدات في ىذا القطاع، بما فييا اأُلسر، منخرطًة في تم مجموعةٌ 
 وليس في أدائو. ،والتطوير التجريبي

تية تركز اإلرشادات اإلحصائية التي يقدميا ىذا الدليل عمى الدور الذي تقوم بو الوحدات المؤسسا 3-77
ومع  2لمبحث والتطوير التجريبي. يتوافق ىذا األمر مع تعريف البحث والتطوير التجريبي في الفصل  ةكمؤدي

من أجل  محكمة. المقدمة من أجل ضمان أن يكون التعريف قاباًل لمتفعيل بطريقةٍ  يةمعايير التوضيحال
ل اإلحاطة بظواىر مثل األنشطة محددة مث الشمولية، واالقتصاد في العرض، وبصورة رئيسة لعدة أغراضٍ 

تجميعيا في قطاع  ويتمّ  ،األفراد، تكمل اأُلسر عرض االقتصاد ريبي منالخيرية لتمويل البحث والتطوير التج
 غير اليادفة لمربح. المؤسسات الخاصة

  ّفي األساس اإلحاطة باألدوار التي يقوم بيا األفراد في أداء البحث والتطوير التجريبي من خالل يتم 
وقد يكون الباحثون  الوحدات المؤسساتية التي يعممون فييا في ظل طيٍف واسع من الترتيبات الممكنة.

األفراد في بعض الحاالت ىدف المسوحات المخصصة، عمى سبيل المثال المسوحات التي تيدف إلى 
مجموعة من الوحدات لى البيانات الإتكميمية من أجل تحسين عممية التقدير التي تستند ال معموماتالتقديم 

المؤسساتية )مثاًل من أجل تحديد مكّون وقت البحث والتطوير التجريبي المستخدم عندما ال يمكن جمع 
 المعمومات مباشرًة من الوحدات المؤسساتية(.
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 خاصًة عند تأسيسيا لمنظور المؤسساتي في بعض الحاالت ا متوافقين مع قد يكون األفراد أو اأُلسر
 تنظيمياستمر يلكن مسؤولياتيا، أخرى بدون القدرة عمى فصل  أو مسجمة وفق صيغٍ  قانونية كوحداتٍ 

واإلحاطة  2جو ضمان تمبية المعايير الموضوعة في الفصل الصعوبات التي توات مناقشة تمّ  .اً رسمي
حول مشاريع  7ما الفصل ال سيّ  ،والفصول الخاصة بكل قطاع 6بيذه الوحدات الجزئية في الفصل 

 األعمال.

المعرفة الخاصة أخرى من المساىمة القّيمة في  يقدم األفراد واأُلسر التي ينتمون إلييا عدة أنماطٍ  3-78
أو كموضوع  بالبحث والتطوير التجريبي، ليس فقط كممولين )عمى سبيل المثل من خالل العمل الخيري(

نما كفاعمين نشطين في خمق المعرفة )مثاًل بالعمل في تجميع  لمبحث )مثاًل كمشاركين في التجارب الطبية( وا 
فردية، كما الجيود الكانت حصيمة  اختراقاتالبيانات وكمخترعين(. توجد عدة أمثمة في تاريخ العمم عن 

جديدة من المشاركة الفردية نتيجة التسييالت التي تقدميا الشبكات التي ُتمّكن من التنافس  أنواعٌ  وتظير
تغطية  الوحدات المؤسساتية الرسمية. تعدّ سمية من األفراد وكذلك مع والعمل المشترك عبر مجموعات غير ر 

األفراد من حيث انخراطيم في البحث أو نشاط االبتكار األوسع، عمى سبيل المثال كمتطوعين، جزءًا من 
ال ُينصح ىنا بتطبيق مقاربٍة عامة لكن، جدول "البحث" العام في مجال مؤشرات العموم والتقانة واالبتكار. 

تجريبي عمى المستوى الوطني لقياس البحث والتطوير التجريبي الذي  كما ال ينبغي دمج أي جيدٍ  ،لكل الدول
 ُينّفذه األفراد مع العرض العادي إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي.

 الوحدات اإلحصائية في القطاع الخاص غير الهادف لمربح

دات اإلحصائية لقطاع المؤسسات الخاصة غير اليادفة ينصح ىذا الدليل أّنو ينبغي تعريف الوح 3-79
تباع المحاكمة عند ا. يجب بالمعنى األوسع في ىذا الفصل( لمربح عند مستوى المشروع )كما ىو ُمعّرفٌ 

واحد من البحث والتطوير التجريبي.  متجانسة تنخرط في مجالٍ  التعامل مع المؤسسات المعقدة وأصغر وحدةٍ 
 ذلك وىو حالة وحدات المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح العاممة في مجاالتٍ  يمكن تقديم مثال عمى

لمربح بنشاط كبير في البحث والتطوير  خاصة غير ىادفةٍ  متعددة االختصاصات. عندما تضطمع وحدةٌ 
التجريبي في أكثر من مجاٍل واحد من مجاالت البحث والتطوير التجريبي، وتكون السجالت متاحة، يمكن 

ولة جمع بيانات الوحدة اإلحصائية من أصغر وحدة وتصنيفيا حسب مجال البحث والتطوير التجريبي محا
  ئم. الالم

 األساسية الحدية الحاالت
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 .الفاصل مع قطاعي التعميم العالي والحكومة في األقسام الفرعية السابقة ت مناقشة حاالت الحدّ تمّ  3-80
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 الحكومية أم ال.
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 خاصًة عند تأسيسيا لمنظور المؤسساتي في بعض الحاالت ا متوافقين مع قد يكون األفراد أو اأُلسر
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(، فإّن التعامل مع القطاع غير الرسمي EC et al., 2009: 474) 2008جاء في دليل الحسابات القومية 
 يمثل مشكمًة ليس فقط لمدول النامية، لكن لجميع االقتصادات، أيًا كانت حالتيا التنموية.

الممكنة التي تؤثر في المؤسسات في قطاع المؤسسات الخاصة  الكثيرة يةلحداحاالت الت مناقشة تمّ  3-86
غير اليادفة لمربح ومعالجة حالة اأُلسر واألفراد، باإلضافة إلى التصنيفات الفرعية التي ُينصح بو، في 

 حول البحث والتطوير التجريبي الخاص غير اليادف لمربح. 10الفصل 

 بقية العالم

 الخصائص األساسية

ىذا الفصل ُمعّرف عمى أساس حالة غير المقيم لموحدات ذات الصمة. يتألف قطاع بقية العالم من  3-87
جميع الوحدات المؤسساتية غير المقيمة التي تدخل في صفقاٍت مع الوحدات المقيمة، أو التي ليا روابط 

. يشمل قطاع 3-3القسم في   residenceشرح مفيوم اإلقامة  اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمة. تمّ 
 بقية العالم:

  جميع المؤسسات واألفراد الذين ليس ليم موقع أو مكان إنتاج أو منشآت ضمن اإلقميم االقتصادي تنخرط
الوحدة منيا أو فييا أو تنوي متابعة االنخراط بشكٍل دائم لفترٍة زمنية محدودة لكن طويمة في األنشطة 

 ميم.والمعامالت االقتصادية عند مستوًى 

  جميع المنظمات الدولية والسمطات فوق الوطنية، المحددة الحقًا، بما فييا المرافق والعمميات القائمة
 ضمن حدود البمد.

من منظور المنظمة التي تقوم بتجميع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي، من المالئم اإلشارة إلى  3-88
في بقية العالم. متى تّم اإلبالغ عن إحصاءات القطاعات الوحدات غير المقيمة بأنيا مقيمة في الخارج أو 

المؤسساتية، وكذلك االقتصاد بأكممو، ُينصح باإلبالغ عن تدفقات التمويل لمبحث والتطوير التجريبي مع بقية 
 كما يعدّ فعمي.  قطاعٌ  مع بقية العالم وكأنو الصفقات تسجيل . يتمّ 11و  4العالم، كما أشار الفصالن 

القطاع ميمًا من أجل تمييز أداء البحث والتطوير التجريبي في االقتصاد المحمي الذي تقوم بو تعريف ىذا 
  الوحدات المقيمة التي ليا عالقات تبعية مع بقية العالم.

 الوحدات اإلحصائية في قطاع بقية العالم
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 ُينصح المجّمعون ليس ميمًا في ىذا الحالة وصف الوحدات اإلحصائية في قطاع بقية العالم، إذ ال 3-89
 الوطنيون إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي بجمع بياناٍت إحصائية.

 األساسية  الحدية الحاالت

خارج اإلقميم االقتصادي لمبمد بما فييا استخدام حقول التجارب،  عممياتٍ  تنفيذموحدات المقيمة ل يجوز 3-90
في العموم لفضائية التي تقوم بتشغيميا كياناٌت محمية. والمركبات، والسفن، والطائرات، واألقمار الصناعية ا

دائمًا جميع  مؤسساتية منفصمة عن الكيان المحمي. في نظام الحسابات القومية، يعدّ  ىذه ليست وحدات
في اإلقميم االقتصادي لمبمد، أو الوحدات التي تمتمك عقود  القابمة لمنقلمالكي األرض واألبنية واليياكل غير 

ل األجل ألٍي منيا، بأنيم يمتمكون مركز مصمحة اقتصادية في البمد. ليذا تعامل جميع األراضي إيجار طوي
 إنشاء وحداٍت خاصة ليذا الغرض المحدد. ويتمّ  ،القيمين بنية كما لو أنيا ممموكة منواأل

في البحث  عندما تحتفظ وحدٌة بموقٍع أو فرع أو مكتب أو موقع إنتاج في بمٍد آخر من أجل االنخراط 3-91
الفرع أو المكتب أو الموقع  يعدّ فترٍة زمنية طويمة )عادًة ما تكون سنة واحدة أو أكثر(، لوالتطوير التجريبي 

طويل األجل  بوجودٍ  Aوحدًة مؤسساتية منفصمة مقيمة في البمد الذي تقع فيو. إذا احتفظت مؤسسٌة من البمد 
ل إحصاءات البحث عامِ رق تدور لفترٍة تقل عن سنة، تُ فِ ، حتى في حال كانت الBفي البمد المضيف  لسنواتٍ 

، وستكون ىذه الوحدة المنفصمة ضمن Bمنفصمة في البمد  والتطوير التجريبي ىذه الحالة وكأنو توجد وحدةٌ 
 . Bنطاق جمع البيانات لممجمعين في البمد 

كل وحدٍة مؤسساتية  تصميم مصطمحات اإلقميم االقتصادي واإلقامة من أجل ضمان أن تكون تمّ  3-92
مقيمة في إقميٍم اقتصادي وحيد. وليذا السبب، ُينصح أن تقوم الوكاالت الوطنية التي تجمع إحصاءات 

البحث والتطوير التجريبي بتنسيق تقديرىا إلقامة الوحدات عند الحدود من خالل تمبية معيار اإلقامة مع 
 .الدول المعنيةبقية المعايير الخاصة ب

بعض الدول جزءًا من اتفاٍق مؤسساتي يتضمن تدفقاٍت نقدية من الدول األعضاء إلى  قد تكون 3-93
المرتبطة باالتفاق )انظر قائمة المصطمحات من أجل الحصول عمى التعريف( ومن  السمطة فوق الوطنية

 ىذه السمطة إلى الوحدة التي تؤدي البحث والتطوير التجريبي. وقد تكون السمطة فوق الوطنية نفسيا
السمطات فوق الوطنية وحداٌت مؤسساتية  منخرطة في البحث والتطوير التجريبي. بالنسبة لمدول األفراد، تعدّ 

ي قسٍم فرعي محدد كقطاع بقية العالم. في ىذا فغير مقيمة تمثل جزءًا من بقية العالم ويمكن تصنيفيا 
 الوطنية" بشكٍل متبادل. ُيستخدم المصطمحان "السمطات فوق الوطنية" و"المنظمات فوقالدليل، 
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 الوحدات اإلحصائية في قطاع بقية العالم
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منظماٍت  ا دواًل وطنية أوفي عضويتيا إمّ  المنظمات الدوليةحسب نظام الحسابات القومية، تمتمك  3-94
رسمية بين أعضائيا السياسية ال تفاقاتالتأسيس ىذه المنظمات عبر ا وطنية. يتمّ  دولية يكون أعضاؤىا دوالً 

ولية؛ ويميز وجودىا القانون في الدول األعضاء فييا، ولكنيا ال وتأخذ ىذه االتفاقيات حالة المعاىدات الد
السمطات  المثال، ال يمكن إلزاميا من تخضع لقانون وتشريعات البمد أو البمدان التي تقع فييا. عمى سبيل

حصائية عن األنشطة المتعمقة بأداء أو تمويل البحث والتطوير التجريبي. اإل معموماتالالوطنية عمى تقديم 
وكذلك بالنسبة إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي، تعامل المنظمات  ،غراض نظام الحسابات القوميةأل

 الدولية كوحداٍت مقيمة في بقية العالم بغض النظر عن الموقع المادي لمنشآتيا أو عممياتيا.

و حتى العالم، كامل ألنشطة البحث والتطوير التجريبي عمى أساس منطقٍة أ تمثيلٍ  أجل تحقيقمن  3-95
لموحدات التي  الكاممةلضمان التغطية  المعنية ينبغي أن تعمل المنظمات اإلحصائية الدولية وفوق الوطنية
عندما يستطيع المجّمعون الوطنيون بموجب تقع خارج نطاق السمطات والوكاالت اإلحصائية الوطنية. 

مثال من أجل تحسين التقاط الروابط مع جمع البيانات من ىذه المنظمات، عمى سبيل ال اتفاقاٍت محددة
الوحدات المحمية، ينبغي أن تتفق عممية اإلبالغ عن األرقام الوطنية مع اإلرشادات الواردة في ىذا الدليل في 

 معاممة ىذه الوحدات كجزٍء من بقية العالم.

مة البحث ولَ حول عَ  11ية في الفصل ت مناقشة أنواع الوحدات وتصنيفاتيا الفرعية وحاالتيا الحدّ تمّ  3-96
 والتطوير التجريبي.
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2015دليؿ فراسكاتي   
 إرشادات خاصة بجمع بيانات البحث والتطوير التجريبي واإلببلغ عنيا

2015منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي ©   

 
 4الفصل 

 قياس اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي:
 التمويلاألداء ومصادر 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومصادر األمواؿ البلزمة  ،R&Dي يناقش ىذا الفصؿ قياس اإلنفاؽ عمى أداء البحث والتطوير التجريب
قياس اإلنفاؽ  يعدّ  .في الوحدات اإلحصائية األخرى المُؤدى البحث والتطوير التجريبيعمى  واإلنفاؽو ئألدا

البحث والتطوير  اإلنفاؽ عمى كؿي (، الذي يغطّ GERDالمحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي )
محددة، المؤشر الرئيس لمبحث والتطوير التجريبي المرجعية الفترة الاالقتصاد خبلؿ  المُؤدى فيالتجريبي 

(، ونسبة ىذا GERDالبحث والتطوير التجريبي ) ستخدـ اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمىيُ عمى مستوى البمد. 
دولية. يناقش ىذا الفصؿ قياس المقارنات ال، إلجراء GDP\GERDالناتج المحمي اإلجمالي  مفاإلنفاؽ 

مشاريع  :البحث والتطوير التجريبي وىي التي تؤديمف القطاعات األربعة لمدليؿ  اإلنفاؽ والتدفقات في كؿ  
مربح، كما يناقش تدفؽ األمواؿ مف لوالمؤسسات الخاصة غير اليادفة  ،عميـ العاليوالت ،والحكومة ،األعماؿ

 المُتخذ، قرارالقطاع بقية العالـ مف أجؿ أداء البحث والتطوير التجريبي في القطاعات األربعة األخرى. ومع 
في نظاـ الحسابات  رأسمالي اإلنفاؽ عمى أداء البحث والتطوير التجريبي كاستثمارٍ  الذي ينّص عمى معاممةو 

أفضؿ حوؿ عولمة البحث والتطوير التجريبي، يمـز توفير  (، ووجود الحاجة إلى إحصاءاٍت SNAالقومية )
جمعو. تجري أيضًا نقاشات حوؿ استخداـ  المزيد مف المعمومات وتقديـ اإلرشادات حوؿ ما يجب أف يتـّ 

ذلؾ الحاؿ بالنسبة لتقدير استثمار رأس الماؿ عمييا، وك مثاالً   GDP\GERDنسبة  اإلحصائيات، والتي تعدّ 
القدرة عمى تحميؿ امتبلؾ حاجة إلى  أيضاً  توجدفي البحث والتطوير التجريبي في نظاـ الحسابات القومية. 

ت أداء البحث أفضؿ لديناميا ـٍ البيانات عمى مستوى الوحدة اإلحصائية الفردية مف أجؿ الوصوؿ إلى في
  .وتمويمو والتطوير التجريبي 



132

 
 مقدمة ال -4-1

 لماذا نقيس اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي؟
تحظى كمية األمواؿ التي تنفؽ عمى البحث والتطوير التجريبي )اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير   1- 4

كبيرة بالنسبة لصانعي السياسات الوطنييف والدولييف. عمى وجو الخصوص، ُتستخدـ  التجريبي( بأىميةٍ 
قياس مف يقـو بإجراء البحث والتطوير  في اإلحصاءات المتعمقة باإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي

عمؿ والالتفاعبلت و ذلؾ، ومستوى ىذه األنشطة والغرض منيا،  التجريبي ومف يقوـ بتمويمو وأيف يتـّ 
تطوير   إغناء عممية لبلسترشاد بيا في بيف المؤسسات والقطاعات. ُتستخدـ إحصاءات اإلنفاؽ المشترؾ

الحوافز الضريبية والمالية لتحفيز أنشطة البحث والتطوير التجريبي، ولفيـ كيفية مساىمة البحث 
 والتطوير التجريبي في النمو االقتصادي والدفاع والرفاه االجتماعي.

 2008عاـ  في مراجعةت التي تمّ األساسية  التغييرات ؿتمثّ ت، 1الفصؿ  سبؽ تفصيمو في كما  2 - 4
 المعاممة الصريحة لمبحث والتطوير التجريبي عمى أنو تكويفٌ  في( SNAلنظاـ الحسابات القومية )

مصاحبة بالمزيد مف  طمباتى ىذا التغيير إلى (. أدّ EC et al.  ،2009، أي "استثمار" )يرأسمال
 ىذا ت مبلحظتيا خبلؿالبيانات التفصيمية حوؿ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي، والتي تمّ 

 تمويؿمصادر وتدفقات  عفجمع البيانات التفصيمية حوؿ إرشادات  اً أيضالفصؿ. يتضمف ىذا الفصؿ 
معمومات التوفير الخصوص، إلى عمى وجو ة حاجة، وثمّ البحث والتطوير التجريبي وأنواع معامبلتو. 

 البحث والتطوير التجريبي.ت اير تشوملممساعدة في قياس مبيعات  شموالً كثر األضافية و اإل
قابمة الحصائيات اإلعمى المتطمبات البلزمة إلنتاج  ينصبّ الفصؿ  تركيز ىذاأّف عمى الرغـ  3 - 4

البيانات الخاصة  مختمفة مف التجميع، مف الميـ بنفس القدر ضماف أفّ  مستوياتٍ  عند لممقارنة دولياً 
 اإلرشاداتولذلؾ تيدؼ  ،تدعـ التحميؿ عمى المستوى الجزئيبالوحدات اإلحصائية الفردية يمكف أف 

 احتياجات البيانات اإلحصائية والفروؽ الدقيقة فييا. تعددالمقدمة ىنا إلى معالجة 
  هاتجميععمى جمع البيانات و  نظرة عامة

 الشروط األساسية
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ىيكمة جمع إحصاءات البحث في يـ المفاىيـ األساسية المستخدمة قد يكوف مف المفيد أواًل تقد 4 - 4
 ألغراض ىذا الدليؿ:وتبعًا والتطوير التجريبي. 

  ّداخؿ الوحدة ؿ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي يمثintramural R&D األمواؿ التي  حجـ
ؿ اإلنفاؽ عمى ؛ ويمثّ اإلببلغداخؿ وحدة ى ُيؤدّ ي ذعمى البحث والتطوير التجريبي ال إنفاقيا يتـّ 

إنفاقيا  األمواؿ التي يتـّ  حجـ (extramural R&Dخارج الوحدة )تمويؿ( البحث والتطوير التجريبي 
 .اإلببلغخارج وحدة  ىُيؤدّ الذي عمى البحث والتطوير التجريبي 

 البحث والتطوير التجريبي الداخمي ؿ تمويؿثّ يم Internal R&D ؽ عمى األمواؿ التي تنف حجـ
البحث والتطوير  ؿ تمويؿيمثّ ؛ بينما غاإلببلنشأ ضمف سيطرة وحدة يي ذالبحث والتطويرالتجريبي ال

ي ذعمى البحث والتطوير التجريبي ال التي تنفؽ حجـ األمواؿ external R&D التجريبي الخارجي
 .اإلببلغنشأ خارج سيطرة وحدة ي

  التجريبي والتطويرلبحث ا معلتمويؿ اتبادؿ  Exchange R&D fundsالتمويؿ الذي  ذلؾ وى
عائد تعويضي لمبحث والتطوير التجريبي؛ بينما  مع تدفؽٍ  المترافؽ تدفؽ بيف الوحدات اإلحصائيةي

تدفؽ بيف الذي ي التمويؿ ذلؾ transfer R&D funds التجريبيالبحث والتطوير تمويؿ  تحويؿيمثؿ 
 عائد تعويضي لمبحث والتطوير التجريبي. مع تدفؽٍ  غير المترافؽالوحدات اإلحصائية 

أكثر دقة  بشكؿٍ  ياقياس ات وعبلقاتيا المتبادلة وتحدياتتعريؼ ومناقشة ىذه المصطمح يتـّ   5 - 4
 .ي مف الفصؿخبلؿ الجزء المتبقّ 

  اناتالبي لجمع ةاألساسي المقاربة
ؿ وقد تموّ  ،أداء البحث والتطوير التجريبي وتمويمونفاؽ عمى باإللوحدة اإلحصائية ا تقوـقد   6 -4 

النسبة لمشركات في بعض األحياف ب الحاؿ يكما ى -تؤديوولكف ال  ،البحث والتطوير التجريبيالوحدة 
 ولكف ال ،البحث والتطوير التجريبي تؤديإلى شراء البحث والتطوير التجريبي. أو قد  اً التي تحتاج أحيان

عماؿ األالحاؿ بالنسبة لوحدة  عميوكوف تسما ىذا  أفّ  الرغـبما،  إلى حد   غير شائعٍ  وىو أمرٌ  -لوتموّ 
، اً حكومية. أخير  لكامؿ مف خبلؿ منحةٍ باممواًّل التجريبي الخاص بيا  البحث والتطوير التي يكوفصغيرة ال

. وقد يكوف التمويؿ مف أجؿ معاً  البحث والتطوير التجريبي وتمويمو بأداءقد تقـو الوحدة اإلحصائية 

 
 مقدمة ال -4-1

 لماذا نقيس اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي؟
تحظى كمية األمواؿ التي تنفؽ عمى البحث والتطوير التجريبي )اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير   1- 4

كبيرة بالنسبة لصانعي السياسات الوطنييف والدولييف. عمى وجو الخصوص، ُتستخدـ  التجريبي( بأىميةٍ 
قياس مف يقـو بإجراء البحث والتطوير  في اإلحصاءات المتعمقة باإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي

عمؿ والالتفاعبلت و ذلؾ، ومستوى ىذه األنشطة والغرض منيا،  التجريبي ومف يقوـ بتمويمو وأيف يتـّ 
تطوير   إغناء عممية لبلسترشاد بيا في بيف المؤسسات والقطاعات. ُتستخدـ إحصاءات اإلنفاؽ المشترؾ

الحوافز الضريبية والمالية لتحفيز أنشطة البحث والتطوير التجريبي، ولفيـ كيفية مساىمة البحث 
 والتطوير التجريبي في النمو االقتصادي والدفاع والرفاه االجتماعي.

 2008عاـ  في مراجعةت التي تمّ األساسية  التغييرات ؿتمثّ ت، 1الفصؿ  سبؽ تفصيمو في كما  2 - 4
 المعاممة الصريحة لمبحث والتطوير التجريبي عمى أنو تكويفٌ  في( SNAلنظاـ الحسابات القومية )

مصاحبة بالمزيد مف  طمباتى ىذا التغيير إلى (. أدّ EC et al.  ،2009، أي "استثمار" )يرأسمال
 ىذا ت مبلحظتيا خبلؿالبيانات التفصيمية حوؿ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي، والتي تمّ 

 تمويؿمصادر وتدفقات  عفجمع البيانات التفصيمية حوؿ إرشادات  اً أيضالفصؿ. يتضمف ىذا الفصؿ 
معمومات التوفير الخصوص، إلى عمى وجو ة حاجة، وثمّ البحث والتطوير التجريبي وأنواع معامبلتو. 

 البحث والتطوير التجريبي.ت اير تشوملممساعدة في قياس مبيعات  شموالً كثر األضافية و اإل
قابمة الحصائيات اإلعمى المتطمبات البلزمة إلنتاج  ينصبّ الفصؿ  تركيز ىذاأّف عمى الرغـ  3 - 4

البيانات الخاصة  مختمفة مف التجميع، مف الميـ بنفس القدر ضماف أفّ  مستوياتٍ  عند لممقارنة دولياً 
 اإلرشاداتولذلؾ تيدؼ  ،تدعـ التحميؿ عمى المستوى الجزئيبالوحدات اإلحصائية الفردية يمكف أف 

 احتياجات البيانات اإلحصائية والفروؽ الدقيقة فييا. تعددالمقدمة ىنا إلى معالجة 
  هاتجميععمى جمع البيانات و  نظرة عامة

 الشروط األساسية



134

 )خارج يا( أو خارجالوحدة )داخؿ اإلببلغوحدة البحث والتطوير التجريبي المضطمع بو إما داخؿ 
 لقياس ىذا اإلنفاؽ: ةالتدريجيالمقاربة فيما يمي و (. الوحدة

  ّداخؿ كؿ وحدة إحصائية  ىالذي ُيؤدّ  داخؿ الوحدة عمى البحث والتطوير التجريبياإلنفاؽ  حجـد حد
 (.2- 4)انظر القسـ 

 ھعن تلغبأما ب حسالوحدة  اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿ ليذا التمويؿدر مصاد دّ ح 
 (.3 - 4ـ لقسظر ان)ا ةالمؤديالجية 

  ّإحصائية )انظر القسـ  ـ مف كؿ وحدةٍ المقدّ  الوحدة خارجتمويؿ لمبحث والتطوير التجريبي ال حجـد حد
أف   لبحثيذا ال المؤدية وغير يةالمؤدّ وحدات البحث والتطوير التجريبي  لجميعيمكف و (. 3 - 4

 خارج الوحدة.ى الُمؤدّ توفر التمويؿ لمبحث والتطوير التجريبي 
  ّتعويضي  تدفؽٍ  وبدوف إجراؤىا مع تدفقات التمويؿ بيف الوحدات اإلحصائية التي يتـّ  حجـد حد

 (.3 - 4)انظرالقسـ  يةالجية المؤدّ لمبحث والتطوير التجريبي مف 
  ْلبلقتصاد  إلنفاؽ ا مجاميعبتجميع البيانات حسب قطاعات األداء ومصادر التمويؿ الستخبلص  قـ

  3- 4بعد ذلؾ تجميع التصنيفات والتوزيعات األخرى ضمف ىذا اإلطار )انظر القسميف  يتـّ بأكممو. 
 (.5 - 4و 

مبحث األساسي لمؤشر ال-( GERDاإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي )
 والتطوير التجريبي لمبمد

 اخؿداإلنفاؽ  مجموع GERDاإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي ؿ يمثّ   7 - 4
 محددة.المرجعية الفترة الخبلؿ  ةالوطني األراضي عمى ىالُمؤدّ عمى البحث والتطوير التجريبي  الوحدة

 ئياإلحصا الرقـ GERD اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبيؿ يمثّ  8 - 4
اإلنفاؽ  كؿي ويغطّ  ،وصؼ أنشطة البحث والتطوير التجريبي في البمدفي اإلجمالي الرئيس المستخدـ 

اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى  يشمؿ في االقتصاد. وبالتالي ىالُمؤدّ البحث والتطوير التجريبي  عمى
تمويمو  والذي يتـّ  ،اً يمحم تأديتو تـّ تالبحث والتطوير التجريبي الذي  GERD البحث والتطوير التجريبي

في  تأديتو تـّ تؿ البحث والتطوير التجريبي الذي "بقية العالـ"( ولكنو يستبعد تموي مف مف الخارج )أي
في ىذا الفصؿ لبلطبلع  2 - 4حوؿ مفيـو "اإلقامة" والقسـ  3 - 3، القسـ 3الخارج. انظر الفصؿ 
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األراضي الذي يحدث خارج  الوحدة داخؿالمتعمقة باإلببلغ عف البحث والتطوير التجريبي  األعراؼعمى 
 المؤشر الرئيس GERD اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي دّ . يعالوطنية

 لمقارنات الدولية لنشاط البحث والتطوير التجريبي.ا المستخدـ في
مف  البحث والتطوير التجريبي في كؿ قطاعٍ  يتؤدّ إحصائية  وحداتٍ دولة ى القد يكوف لد   9 - 4

والقطاع  ،والتعميـ العالي ،والحكومة ،ع األعماؿير االقطاعات الرئيسة التي يشمميا ىذا الدليؿ وىي: مش
 التعريفاتتغطية  تعريفات التصنيؼ الشاممة، بينما يتـّ   3ف الفصؿ الخاص غير اليادؼ لمربح. يتضمّ 

تجميع  ينبغيعمى التوالي.  10و  9و  8و  7المحددة ليذه القطاعات األربعة في الفصوؿ  والخصائص
ُيحسب مف القطاعات الرئيسة.  لكؿ قطاعٍ  الوحدة عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿ إلنفاؽا مجاميع

 ىذه المجاميعمف خبلؿ جمع  GERDإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي ا
تجميع مصادر التمويؿ  ينبغي، البحث يؤدّ يالوطني. بالنسبة لكؿ قطاع  عمى المستوىمقطاعات ل

القطاع و  ،قطاع التعميـ العاليو  ة،الحكومقطاع و  ،مف كؿ قطاع: قطاع مشاريع األعماؿالمتحصمة 
في الفصؿ  ووخصائص قطاع بقية العالـ تعريفات ي الدليؿُيغطّ وبقية العالـ. ، لمربحالخاص غير اليادؼ 

اإلنفاؽ المحمي  ستندي، قدر اإلمكاف، أف ينبغيالمزدوج   سابالحمف إمكانية  . وبيدؼ الحدّ 11
معمومات الوليس عمى  ،يةالجية المؤدّ لى تقارير إ GERD اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي

أفضؿ  وضعٍ  فيتكوف الجية المؤدية  ، حيثالبحث والتطوير التجريبي تمويؿمف مصدر المتحصمة 
 لتحديد:

  يتعمؽ بالبحث والتطوير  إذا ما كاف اإلنفاؽ مخصصًا لنشاطٍ مثؿ ) لمتمويؿ االستخداـ الفّعاؿطريقة
التجريبي أو ال يتعمؽ بو، وطبيعة البحث والتطوير التجريبي، وعناصر التكمفة التي تشمؿ البحث 

 والتطوير التجريبي، وما إلى ذلؾ(
 اً البحث والتطوير التجريبي فعمي اطالعاـ الذي حدث فيو نش 
  لبحث والتطوير التجريبي.ا في المستخدـ لمتمويؿالمصدر المباشر 

)أداء البحث والتطوير  الوحدة اق عمى البحث والتطوير التجريبي داخلاإلنف  2- 4
 التجريبي(

 تعريفال
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جميع بنود اإلنفاؽ الجاري زائدًا  الوحدة داخؿؽ عمى البحث والتطوير التجريبي ؿ اإلنفايمثّ  10 - 4
ضمف الوحدة اإلحصائية  ىُيؤدّ ي ذعمى البحث والتطوير التجريبي الاإلنفاؽ الرأسمالي الثابت إجمالي 

 كاف مصدر األمواؿ. محددة، أياً المرجعية الفترة الخبلؿ 
ث والتطوير التجريبي مرادفًا ألداء البح الوحدة اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿ يعدّ  11 - 4

لجميع الوحدات داخؿ  الوحدة تجميع البحث والتطوير التجريبي داخؿ ضمف الوحدة اإلحصائية. كما يعدّ 
مجموع البحث والتطوير  قطاع مرادفًا ألداء البحث والتطوير التجريبي داخؿ قطاع االقتصاد ىذا؛ إفّ ال

القتصاد بأكممو في اء البحث والتطوير التجريبي ألدا مرادؼٌ ىو لجميع القطاعات  الوحدة التجريبي داخؿ
(GERD.) 
)أي البحث   الوحدة خارجاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي تضميف التمويؿ أو اإلنف ال يتـّ  12 - 4

ر التجريبي أداء البحث والتطوي مجاميع خارج الوحدة اإلحصائية( في ىالذي ُيؤدّ  التجريبي  والتطوير
 استبلمو مف جياتٍ  اإلببلغ عف مثؿ ىذا التمويؿ لمبحث والتطوير التجريبي الذي تـّ . ويجب الوحدة داخؿ

إلى البحث  كاممة عف وصوؿ كؿ وحدةٍ المعمومات الوذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى  ،منفصمة أخرى كفئةٍ 
ء البحث والتطوير التجريبي أدامجاميع في  اً أيض تمويؿال ااإلببلغ عف ىذ سيتـّ والتطوير التجريبي. و 

ب بيدؼ تجنّ  الوحدة خارجاستبعاد تمويؿ البحث والتطوير  ، ولذلؾ يتـّ ةمستمِ موحدات الفي ال الوحدة داخؿ
 عفالوحدة  داخؿؽ عمى البحث والتطوير التجريبي تمييز اإلنفا اً ليس مف السيؿ دائمحساب المزدوج. ال

ـّ توفير .الوحدة خارج البحث والتطوير التجريبي في ىذا الفصؿ لممساعدة في توضيح قرارات  عدة أمثمةٍ  ت
 التصنيؼ ىذه.

خارج الوحدة  غير أنشطة البحث والتطوير التجريبي التي تتـّ لاإلنفاؽ عمى المشتريات إدراج  يتـّ  13 - 4
شراء المواـز أو  مثؿ ) الوحدة لدعـ البحث والتطوير التجريبي داخؿ ولكنيا تيدؼ ،اإلحصائية أو القطاع

 التجريبي داخؿ لبحث والتطويرا مجاميع امة ألنشطة البحث والتطوير التجريبي( في الخدمات الع
 .الوحدة

 داخؿلبحث والتطوير التجريبي مجاميع امف اإلنفاؽ الجاري والرأسمالي ضمف  كؿ   ُيدرج  14 - 4
 منفصؿ. عنيا بشكؿٍ  اإلببلغ أنو يتـّ ، عمى الرغـ الوحدة

 والتطوير التجريبياإلنفاق الجاري عمى البحث 

األراضي الذي يحدث خارج  الوحدة داخؿالمتعمقة باإلببلغ عف البحث والتطوير التجريبي  األعراؼعمى 
 المؤشر الرئيس GERD اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي دّ . يعالوطنية
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 التعريفاتتغطية  تعريفات التصنيؼ الشاممة، بينما يتـّ   3ف الفصؿ الخاص غير اليادؼ لمربح. يتضمّ 

تجميع  ينبغيعمى التوالي.  10و  9و  8و  7المحددة ليذه القطاعات األربعة في الفصوؿ  والخصائص
ُيحسب مف القطاعات الرئيسة.  لكؿ قطاعٍ  الوحدة عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿ إلنفاؽا مجاميع

 ىذه المجاميعمف خبلؿ جمع  GERDإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي ا
تجميع مصادر التمويؿ  ينبغي، البحث يؤدّ يالوطني. بالنسبة لكؿ قطاع  عمى المستوىمقطاعات ل

القطاع و  ،قطاع التعميـ العاليو  ة،الحكومقطاع و  ،مف كؿ قطاع: قطاع مشاريع األعماؿالمتحصمة 
في الفصؿ  ووخصائص قطاع بقية العالـ تعريفات ي الدليؿُيغطّ وبقية العالـ. ، لمربحالخاص غير اليادؼ 

اإلنفاؽ المحمي  ستندي، قدر اإلمكاف، أف ينبغيالمزدوج   سابالحمف إمكانية  . وبيدؼ الحدّ 11
معمومات الوليس عمى  ،يةالجية المؤدّ لى تقارير إ GERD اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي

أفضؿ  وضعٍ  فيتكوف الجية المؤدية  ، حيثالبحث والتطوير التجريبي تمويؿمف مصدر المتحصمة 
 لتحديد:

  يتعمؽ بالبحث والتطوير  إذا ما كاف اإلنفاؽ مخصصًا لنشاطٍ مثؿ ) لمتمويؿ االستخداـ الفّعاؿطريقة
التجريبي أو ال يتعمؽ بو، وطبيعة البحث والتطوير التجريبي، وعناصر التكمفة التي تشمؿ البحث 
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 اً البحث والتطوير التجريبي فعمي اطالعاـ الذي حدث فيو نش 
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)أداء البحث والتطوير  الوحدة اق عمى البحث والتطوير التجريبي داخلاإلنف  2- 4
 التجريبي(

 تعريفال
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الخاصة بموظفي البحث والتطوير التجريبي والتكاليؼ  ؿلعممف تكاليؼ ا يتألؼ اإلنفاؽ الجاري 15 - 4
الجارية األخرى المستخدمة في البحث والتطوير التجريبي. تعد الخدمات والبنود )بما في ذلؾ المعدات( 

يجب إدراج الرسـو أو اإليجارات السنوية يًا. واحد إنفاقًا جار  المستخدمة والمستيمكة في غضوف عاـٍ 
 الستخداـ األصوؿ الثابتة ضمف اإلنفاؽ الجاري.

  لموظفي البحث والتطوير التجريبي لتكاليف العم
ؿ عمى تعويضات الموظفيف العامميف في البحث والتطوير التجريبي تشتمؿ تكاليؼ العم  16 - 4

" في ىذا الدليؿ( مثؿ األجور السنوية والرواتب فيالداخمي"موظفي البحث والتطوير التجريبي ػ وف ب)يسمّ 
 مدفوعةواإلجازات  ،مدفوعات المكافآت وخيارات األسيـكوجميع التكاليؼ المرتبطة أو المزايا اإلضافية 

باإلضافة إلى االشتراكات في صناديؽ التقاعد ومدفوعات الضماف االجتماعي األخرى والضرائب  ،األجر
ؿ لؤلشخاص تكاليؼ العمعمى  مؿ فقطتومف الميـ أف تشوما إلى ذلؾ.  المفروضة عمى الرواتب

ف ، خاصًة إذا كاالوحدة داخؿرة في البحث والتطوير التجريبي مباش العامميف عندما يقدموف مساىمةً 
ال  ،كامؿ في أنشطة البحث والتطوير التجريبي. عمى سبيؿ المثاؿ ىؤالء األشخاص ال يعمموف بدواـٍ 

ألنشطة البحث والتطوير التجريبي  مخصصةٌ  بالعامؿؿ الخاصة جميع تكاليؼ العم يمكف افتراض أفّ 
لمزيد مف ا لمحصوؿ عمى 5نظر الفصؿ اوحدة البحث والتطوير التجريبي،  الشخص يعمؿ في لمجرد أفّ 
 .اإلرشادات

ا أكبر عنصر في التكاليؼ الحالية. قد تجد البمداف أنو مف المفيد جمع تكاليؼ العمؿ عموم تعدّ   17- 4
أو تقدير تكاليؼ العمؿ حسب نوع الموظفيف في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي )عمى سبيؿ المثاؿ، 

 ف(. قد تكوف ىذه التفاصيؿ اإلضافية مفيدةً و اآلخر  وموظفو الدعـ المكافئوفالباحثوف والفنيوف والموظفوف 
 عمى البحث والتطوير التجريبي. مؤشرات التكمفة لئلنفاؽ بناءفي 

ألشخاص العامميف في الوحدة اإلحصائية الذيف اتكاليؼ أف ُتدرج في تكاليؼ العمؿ ال ينبغي   18 - 4
تضمينيـ في بيانات موظفي البحث والتطوير التجريبي )مثؿ  والذيف ال يتـّ  ،يقدموف الخدمات المساعدة

 المركزية والمكتبات؛موظفي األمف والمطاعـ وخدمات التنظيؼ والصيانة؛ وموظفي إدارات الحاسوب 
مكاتب الموظفيف المعنية بشكٍؿ مباشر بدعـ جيود البحث والتطوير  وأ كزيةر موموظفي المالية ال

 إدراجيا في التكاليؼ الجارية األخرى.، ولكف ينبغي (التجريبي

جميع بنود اإلنفاؽ الجاري زائدًا  الوحدة داخؿؽ عمى البحث والتطوير التجريبي ؿ اإلنفايمثّ  10 - 4
ضمف الوحدة اإلحصائية  ىُيؤدّ ي ذعمى البحث والتطوير التجريبي الاإلنفاؽ الرأسمالي الثابت إجمالي 

 كاف مصدر األمواؿ. محددة، أياً المرجعية الفترة الخبلؿ 
ث والتطوير التجريبي مرادفًا ألداء البح الوحدة اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿ يعدّ  11 - 4

لجميع الوحدات داخؿ  الوحدة تجميع البحث والتطوير التجريبي داخؿ ضمف الوحدة اإلحصائية. كما يعدّ 
مجموع البحث والتطوير  قطاع مرادفًا ألداء البحث والتطوير التجريبي داخؿ قطاع االقتصاد ىذا؛ إفّ ال

القتصاد بأكممو في اء البحث والتطوير التجريبي ألدا مرادؼٌ ىو لجميع القطاعات  الوحدة التجريبي داخؿ
(GERD.) 
)أي البحث   الوحدة خارجاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي تضميف التمويؿ أو اإلنف ال يتـّ  12 - 4

ر التجريبي أداء البحث والتطوي مجاميع خارج الوحدة اإلحصائية( في ىالذي ُيؤدّ  التجريبي  والتطوير
 استبلمو مف جياتٍ  اإلببلغ عف مثؿ ىذا التمويؿ لمبحث والتطوير التجريبي الذي تـّ . ويجب الوحدة داخؿ

إلى البحث  كاممة عف وصوؿ كؿ وحدةٍ المعمومات الوذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى  ،منفصمة أخرى كفئةٍ 
ء البحث والتطوير التجريبي أدامجاميع في  اً أيض تمويؿال ااإلببلغ عف ىذ سيتـّ والتطوير التجريبي. و 

ب بيدؼ تجنّ  الوحدة خارجاستبعاد تمويؿ البحث والتطوير  ، ولذلؾ يتـّ ةمستمِ موحدات الفي ال الوحدة داخؿ
 عفالوحدة  داخؿؽ عمى البحث والتطوير التجريبي تمييز اإلنفا اً ليس مف السيؿ دائمحساب المزدوج. ال

ـّ توفير .الوحدة خارج البحث والتطوير التجريبي في ىذا الفصؿ لممساعدة في توضيح قرارات  عدة أمثمةٍ  ت
 التصنيؼ ىذه.

خارج الوحدة  غير أنشطة البحث والتطوير التجريبي التي تتـّ لاإلنفاؽ عمى المشتريات إدراج  يتـّ  13 - 4
شراء المواـز أو  مثؿ ) الوحدة لدعـ البحث والتطوير التجريبي داخؿ ولكنيا تيدؼ ،اإلحصائية أو القطاع

 التجريبي داخؿ لبحث والتطويرا مجاميع امة ألنشطة البحث والتطوير التجريبي( في الخدمات الع
 .الوحدة

 داخؿلبحث والتطوير التجريبي مجاميع امف اإلنفاؽ الجاري والرأسمالي ضمف  كؿ   ُيدرج  14 - 4
 منفصؿ. عنيا بشكؿٍ  اإلببلغ أنو يتـّ ، عمى الرغـ الوحدة

 والتطوير التجريبياإلنفاق الجاري عمى البحث 



138

ال ينبغي أف ُتدرج في تكاليؼ العمؿ التكاليؼ المرتبطة بإشراؾ األشخاص الذيف ال يعمموف في  19 - 4
مشاريع أو أنشطة البحث  ال يتجزأ مف اً مباشرة تشكؿ جزء ولكف يقدموف خدماتٍ  ،الوحدة اإلحصائية

اإلببلغ عف تكاليؼ ىؤالء الموظفيف ضمف التكاليؼ  ينبغي التجريبي في الوحدة اإلحصائية. والتطوير
أدناه(. وقد يكوف الفارؽ بيف موظفي البحث والتطوير التجريبي  الجارية األخرى )كما ىو موضحٌ 

ؿ( وبيف العامميف لحسابيـ الخاص الذيف يعمموف في مجاؿ ي الوحدة اإلحصائية )تكاليؼ العمالداخمييف ف
اإلحصائية نفسيا )التكاليؼ الجارية األخرى( غير واضٍح في بعض  ي في الوحدةالتجريب البحث والتطوير

ـ الخاص مقابؿ الخدمات الحاالت. في العادة، تدفع الوحدة اإلحصائية إلى األشخاص العامميف لحسابي
مزيد اللمحصوؿ عمى  5المحددة في العقد، بداًل مف دفع األجور والرواتب فقط. انظر الفصؿ  اإلجمالية

 ف اإليضاحات حوؿ موظفي البحث والتطوير التجريبي.م
في بعض األحياف. مشكمًة لطبلب الدكتوراه أو الماجستير  تبواؿ حساب األجور والر قد يشكّ   20 - 4

الطبلب الذيف يعمموف في الوحدة اإلحصائية فقط  المجاميعفي أف ُيدرج ، يجب 5 ي الفصؿكر فذُ وكما 
والذيف يشاركوف في مشاريعيا أو أنشطتيا الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي )مثؿ الباحثيف أو 

و يتقاض يمكنيـبما  لقاء عمميـ مقارنةً  أقؿّ  أمواالً قد يتمقوف المساعديف البحثييف(. وفي بعض األحياف 
". ومع ذلؾ، ينبغي اإلببلغ فقط عف الرواتب الفعمية وتكاليؼ العمؿ يةسعر السوؽ/القيمة السوق" ػتبعًا ل

 مة.ضخّ مُ  اشتقاؽ قيـٍ  يجوزالتجريبي. وال المرتبطة بيؤالء الطبلب في إحصاءات البحث والتطوير 
تتضمف تكاليؼ العمؿ المساىمات الفعمية أو المحتسبة في صناديؽ التقاعد ومدفوعات   21 - 4

ىذه  األخرى لموظفي البحث والتطوير التجريبي. وليس مف الضروري أف تكوفالضماف االجتماعي 
مف األحياف  في حسابات مسؾ الدفاتر في الوحدة اإلحصائية؛ وقد تنطوي في كثيرٍ  واضحةً التكاليؼ 

تقدير ىذه محاولة  ، ينبغيصفقاتأية عدـ وجود  حاؿداخؿ أو بيف القطاعات. حتى في  عمى معامبلتٍ 
ساب المزدوج، ال تشمؿ تكاليؼ العمؿ مدفوعات التقاعد لموظفي البحث والتطوير حب اللتجنّ التكاليؼ. و 

 التجريبي السابقيف.
أف تشمؿ تكاليؼ العمؿ الخاصة بموظفي البحث والتطوير التجريبي الرواتب التي يدفعيا  ينبغي  22- 4

. ولكف تقدـ ىذه العمؿة قو  عمىالعامة /الحسومات صافي اإلعاناتالعمؿ والضرائب ذات الصمة و  ربّ 
 تنفيذىا مف خبلؿ أدواتٍ  بعض الدوؿ حوافز تمقائية لتوظيؼ موظفي البحث والتطوير التجريبي يتـّ 
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غ عنيا بأداة بمّ البحث والتطوير التجريبي المُ  اإلنفاؽ عمىمختمفة لضريبة الرواتب. ولضماف عدـ تأثر 
مف  أي   ت عمىتعديبلإدخاؿ ر تكاليؼ العمؿ بعدـ الدعـ الضريبي التي يتـ اختيارىا، يوصى عند تقدي
 حوافز الرواتب المحددة لمبحث والتطوير التجريبي .

تقديمو مف خبلؿ ضرائب  لمتعاقد يتـّ  اً ضريبي تخدـ حافزاً عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كاف البمد "أ" يس
 اً مخصوم ضرائب عادية" وحدة نقدية تشتمؿ عمى 100ؼ الباحث "كمّ ضة عمى الرواتب )حيث يُ خفّ مُ 

" وحدات معادلة 10د "ب"  "ف تمثؿ إعانة ضريبة األجور(، ويستخدـ البمأ" وحدات يفترض 10منيا "
دوف ىذه و صؿ مف خبلؿ نظاـ ضريبة الشركات، منف استردادىا بشكؿٍ  ضريبة توظيؼ يتـّ  كإعانة

فييا تعييف الباحث   تي تـّ مقياس البحث والتطوير التجريبي المنجز لمسنة األولى ال القاعدة فإفّ 
حيث يعادؿ "ب"  لبمد با مقارنةً ( 90حيث يعادؿ )"أ" سيظير بشكؿ غير صحيح أصغر في البمد 

 .100 ػتسجيؿ تكاليؼ العمؿ ب (. وفي كمتا الحالتيف يجب أف يتـّ 100)
 التكاليف الجارية األخرى لمبحث والتطوير التجريبي 

تشمؿ ىذه التكاليؼ المشتريات غير الرأسمالية لممواد والمواـز والمعدات والخدمات لدعـ البحث   23- 4
الوحدة اإلحصائية في السنة المرجعية. مف األمثمة عمى ذلؾ الماء والوقود  تؤديووالتطوير التجريبي الذي 

الكتب والمجبلت والمواد المرجعية واالشتراكات في المكتبات والجمعيات و )بما في ذلؾ الغاز والكيرباء(؛ 
أو النماذج المصنوعة خارج  الصغيرة أو الفعمية لمنماذج األولية المحتسبةالعممية وما إلى ذلؾ؛ والتكاليؼ 

ؿ التكاليؼ الوحدة اإلحصائية؛ والمواد البلزمة لممختبرات )مثؿ المواد الكيميائية والحيوانات وغيرىا(. تشم
استخداـ براءات االختراع وحقوؽ الممكية الفكرية األخرى، تراخيص أو  /اإلتاواتالعوائدالجارية األخرى 

يجاراتو لخ( ...إ واستئجار السمع الرأسمالية )اآلالت والمعدات المباني لدعـ البحث والتطوير التجريبي  ا 
 التي تقـو بيا الوحدة اإلحصائية في السنة المرجعية.

التجريبي المنجز  )البحث والتطوير R&Dقد يكوف الفارؽ بيف شراء البحث والتطوير التجريبي  24- 4
الحصوؿ ( وبيف الوحدة داخؿعمى البحث والتطوير التجريبي  ؽٍ إدراجو كإنفا والذي ال يتـّ  ،الوحدة خارج

في الوحدة اإلحصائية غير واضٍح في بعض الحاالت.  الوحدة داخؿعمى خدمات دعـ البحث والتطوير 
 لمزيد مف اإلرشادات.لمحصوؿ عمى ا" البحث والتطوير التجريبي اقتناء أدناه حوؿ "استبعاد انظر النّص 
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التجريبي تكاليؼ برمجيات الحاسوب  تشمؿ فئة التكاليؼ الجارية األخرى لمبحث والتطوير 25 - 4
خيص أو اقتناء  تر واحد أو أقؿ. ويشمؿ ذلؾ  والتطوير التجريبي لمدة عاـٍ المستخدمة في أداء البحث 

منفصؿ، بما في ذلؾ توصيؼ البرنامج والمواد الداعمة لبرمجيات  محددة بشكؿٍ الحاسوبية البرمجيات ال
 .اً المواد( لمبرمجيات المنتجة داخمياألنظمة والتطبيقات. يجب اإلببلغ عف تكاليؼ اإلنتاج )مثؿ العمؿ و 

الخارجييف مف خبلؿ الشراء المباشر لحقوؽ أو تراخيص  البائعيفمف برمجيات الويمكف الحصوؿ عمى 
 اإلنفاؽفي إطار  المستخدمة أو المرخصة ألكثر مف عاـٍ  مجياتاإلببلغ عف البر  ينبغياالستخداـ. 

 رسممة" أدناه(."برامج الحاسوب المُ  الرأسمالي )انظر نّص 
التكاليؼ المرتبطة بإشراؾ األشخاص الذيف ال يعمموف في الوحدة اإلحصائية ينبغي إدراج   26 - 4

لموحدة اإلحصائية ضمف  ي أنشطة البحث والتطوير التجريبيمباشرة مدمجة ف ولكنيـ يقدموف خدماتٍ 
التكاليؼ الجارية األخرى. ويشمؿ ىؤالء األشخاص جميع االستشارييف والباحثيف في الموقع مف 

يشمؿ ىؤالء كما والعامميف لحسابيـ الخاص.  ومعاىد البحوث والمشاريع وغيرىا جيةالمنظمات الخار 
استخداميـ وتوظيفيـ مف خبلؿ  الذيف تـّ  الدعـ اآلخريفالفنييف وغيرىـ مف موظفي  اً األشخاص أيض

مبحث والتطوير لوحدة ال خارجية، طالما أنيـ يساىموف بشكٍؿ مباشر في أداءالحصائية اإلوحدات ال
، ُيطمؽ عمى موظفي البحث والتطوير في ىذا الدليؿ لما ىو متعارٌؼ عميو اً لوحدة. وفقداخؿ اجريبي الت

جور األ" لتعكس التسمية بأنيـ ال يتمقوف فيالخارجيالتجريبي ىؤالء "موظفو البحث والتطوير التجريبي 
رواتب مف الوحدة اإلحصائية التي تؤدي أعماؿ البحث والتطوير التجريبي عمى عكس الموظفيف الو 

مبحث ية لاإلحصائية المؤدّ وحدة الرواتب مف الجور و األالداخمييف في الوحدة اإلحصائية الذيف يتمقوف 
ة األخرى منفصؿ ضمف التكاليؼ الجاري تحديد مثؿ ىذه التكاليؼ بشكؿٍ  ينبغيوالتطوير التجريبي. 

تكاليؼ "موظفي البحث والتطوير التجريبي الخارجييف". قد يكوف التمييز  بيف شراء البحث والتطوير ك
ستشارية لدعـ البحث االخدمات ال( وبيف الحصوؿ عمى التجريبي خارج الوحدة التجريبي )البحث والتطوير

في بعض  جارية األخرى( غير واضحٍ في الوحدة اإلحصائية )التكاليؼ ال الوحدة والتطوير التجريبي داخؿ
المتعمقة بالعمؿ"، لمحصوؿ عمى  الوحدة وخارج الوحدة داخؿأدناه ، "التمييز بيف التكاليؼ الحاالت. انظر 

 حوؿ التصنيؼ. إرشاداتٍ 
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بيف الحصوؿ عمى خدمات تحديد الفرؽ أف يكوف مف الصعب  يمكف في بعض الحاالت  27 -4
في الوحدة اإلحصائية )التكاليؼ  الوحدة داخؿف لدعـ البحث والتطوير التجريبي الموظفيف الخارجيي

الجارية األخرى، الفئة الفرعية لمموظفيف الخارجييف( والحصوؿ عمى الخدمات العامة لدعـ البحث 
مف  اً يؼ الجارية األخرى، ولكف ليس جزءفي الوحدة اإلحصائية )التكال الوحدة والتطوير التجريبي داخؿ

أساسي عمى  لفئة الفرعية لمموظفيف الخارجييف (. تعتمد كيفية اإلببلغ عف ىذه التكاليؼ الحالية بشكؿٍ ا
 التفاصيؿ المتاحة مف الحسابات المالية الداخمية لمبحث والتطوير التجريبي لموحدة اإلحصائية؛ وبغّض 

مع كيفية  متوافقاً ىذه بي أف يكوف اإلببلغ عف بيانات تكاليؼ البحث والتطوير التجري ينبغيالنظر، 
لكيفية التعامؿ ، 2-5، القسـ  5اإلببلغ عف بيانات موظفي البحث والتطوير التجريبي. انظر الفصؿ 

 في بيانات موظفي البحث والتطوير التجريبي. معيا
، ينبغي إدراج تكاليؼ طبلب الدكتوراه والماجستير الذيف يشاركوف في 5في الفصؿ كر ذُ  كما  28 -4

موظفيف فييا في  غير ولكنيـ ،ريبي في الوحدة اإلحصائيةمشاريع أو أنشطة البحث والتطوير التج
نح البحث والتطوير الخارجيوف(. تشمؿ ىذه التكاليؼ المِ  ولتكاليؼ الجارية األخرى )موظفا مجاميع

 أو مف خبلؿ الوحدة اإلحصائية. تتبعيا مف نح الدراسية التي يتـّ مِ البحثية أو ال
تب والمعمومات اإدراج التكاليؼ اإلدارية والتكاليؼ العامة األخرى )مثؿ المك اً ينبغي أيض  29- 4

الضرورة  بالتناسب حسب األخرى، موزعةً واالتصاالت والمرافؽ العامة والتأميف( ضمف التكاليؼ الجارية 
يجب و ئية نفسيا. الستبعاد األنشطة غير المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي داخؿ الوحدة اإلحصا

تنفيذىا  لمخدمات غير المباشرة أو الخدمات المساعدة ىنا، سواء تـّ  التناسبيةتضميف مثؿ ىذه التكاليؼ 
األمف؛  ذلؾ استئجارىا أو شراؤىا مف المورديف الخارجييف. تشمؿ أمثمة داخؿ الوحدة اإلحصائية أو تـّ 

صبلح وصيانة المباني واو التخزيف؛ و  ؛ وطباعة تقارير الحاسوبخدمات و لمعدات؛ استخداـ وتنظيؼ وا 
لموظفي إدارات الحاسوب المركزية  التناسبيةتضميف التكاليؼ  ينبغيالبحث والتطوير التجريبي. 

 استبعاد رسـو الفائدة. ، وينبغيوالمكتبات ولموظفي مكاتب المالية أو الموظفيف المركزية
 الوحدة داخؿتنفيذ البحث والتطوير التجريبي  مف قد تقوـ الوحدات اإلحصائية التي تقوـ بكؿ   30- 4

 بإدراج التكمفة اإلدارية إلعداد ومراقبة عقود البحث والتطوير الوحدة خارجوتمويؿ البحث والتطوير 
مف التكاليؼ الجارية األخرى لمبحث والتطوير التجريبي، وليس كتكاليؼ  كجزءٍ  الوحدة خارج التجريبي
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دارتيا وتوزيعيا عمى  ألمواؿعمؿ. ال ينبغي إدراج جمع ا  لممؤديف البحث والتطوير التجريبينح  مِ وا 
المقدمة مف الوزارات أو وكاالت البحث أو المؤسسات أو الجمعيات الخيرية ضمف البحث والتطوير و 

 التجريبي.
اإلنفاؽ نظاـ الحسابات القومية، ينبغي تحديد مف أجؿ قياس البحث والتطوير التجريبي  بيدؼ  31- 4

منفصؿ. ومع ذلؾ، ينبغي إيبلء االعتبار لقضايا جودة البيانات  شراء المواد وشراء الخدمات بشكؿٍ  عمى
لى إذا   .اً ر ثيك سيزدادكاف عبء االستجابة ما وا 

 عرو تكاليف البحث والتطوير التجريبي المخصصة داخل مجموعة المش
مف مجموعة  اً المشاريع التي تشكؿ جزءتقـو بعض مع معايير المحاسبة الدولية،  اً انسجام 32- 4

 ريبيتجالتطوير البحث و لم كبيرة متعددة الجنسيات( بتسجيؿ مدفوعاتٍ  المشاريعروع )خاصة المش
الشركات األـ األجنبية( كدعـ لمبحث والتطوير التجريبي  )خاصةً نفسيا ألعضاء آخريف في المجموعة 
استبعاد مثؿ ىذه  ينبغي. بالمقابؿي أي بحث وتطوير تجريبي داخؿ مجموعة المشروع دوف تمقّ 

لمبحث  لمعضو الذي يقوـ بالدفع واإلببلغ عنيا كتمويؿٍ  الوحدة داخؿ إلنفاؽا مجاميع"التحويبلت" مف 
لمبحث والتطوير التجريبي والمستمـ  يالمؤدّ  مف وجية نظر العضو .الوحدة خارجوالتطوير التجريبي 
تطوير التجريبي الخاصة بمثؿ ىذه المجموعة )مثؿ الشركة األجنبية األـ مثبًل(، إذا لمدفوعات البحث وال

مف أعضائو دوف االضطرار إلى تقديـ البحث والتطوير التجريبي في  حصؿ عمى مخصصاتٍ ما 
 تصنيفو وينبغي ،الوحدة داخؿالبحث والتطوير التجريبي  إنفاقو عمىمف  اً جزء ا التمويؿىذ يكوفالمقابؿ، 

حسابات  مع ذلؾ ، فمف المسمـ بو أنو بناًء عمى االعتبارات العممية، فإفّ و . لمتمويؿكمصادر خارجية 
 ىذا التمويؿ عمى أنوىذه المخصصات بيف الشركات قد ال تحدد مثؿ ل ةستممموحدة الالمسؾ الدفاتر في 

داخمي )عمى غرار  كتمويؿٍ  ، بؿ تعامموالوحدةالبحث والتطوير التجريبي داخؿ  لتمويؿخارجي  مصدرٌ 
حوؿ عولمة  11الفصؿ  اً حث والتطوير التجريبي(. انظر أيضاستخداـ األرباح المحتجزة لتمويؿ الب

 البحث والتطوير التجريبي.
 غير مباشر التكاليف الجارية المدفوعة بشكل  
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ولكف تتحمميا  ،البقد تتكبد أنشطة البحث والتطوير التجرييي تكاليؼ ال يتحمميا القطاع في الغ 33 - 4
مناقشة مثاليف  تـّ توس ة،ما يكوف قطاع الحكوم أخرى مف االقتصاد، وعادةً  صنفة في قطاعاتٍ مُ  مؤسساتٌ 
 :فيما يمي

 لمنشآت البحثيةا إيجارات -1مثاؿ    
العامة )بما في ذلؾ الجامعات(  مقرات" المؤسسات توفيرفي العديد مف البمداف، تقع مسؤولية " 34 - 4

تضمينيا في   لمبحث والتطوير التجريبي، وبالتالي قد ال يتـّ  مركزية قد ال تكوف مؤديةً  عمى عاتؽ وكالةٍ 
الوظيفي  التقسيـ، فقد ال تعكس حساباتيا ةقطاع الحكوممسح كجزء مف تضمينيا في ال المسح. أو إذا تـّ 

 ىذا الوضع يتعمؽ بشكٍؿ خاص بقطاع التعميـ العالي.و بيف البحث والتطوير التجريبي واألنشطة األخرى. 
احتسابيا في دفاتر  لممؤسسات بشكٍؿ مجاني وال يتـّ  المنشآتفي بعض الحاالت، تتوفر ىذه  35 - 4

لمنشآت. ولمحصوؿ عمى إلى مالؾ ا يجاراإلأخرى، تقـو المؤسسات بدفع  المؤسسات. وفي حاالتٍ 
تضميف جميع الرسـو واإليجارات المرتبطة بالبحث  ينبغيواقعية لمبحث والتطوير التجريبي، التكمفة ال

جار فرض رسـو أو إي ذلؾ بسيولة عندما يتـّ  . ويتـّ اإلنفاؽيبي مف حيث المبدأ في بيانات والتطوير التجر 
يمثؿ تكمفة  فقد يكوف مف المستحسف احتساب مبمغٍ مثؿ ىذه الرسوـ، توجد عمى الوحدة. ولكف إذا لـ 

ي األخرى. يجب توخّ في التكاليؼ الجارية  ذلؾتضميف  المستخدـ لممرافؽ أو "القيمة السوقية". وقد يتـّ 
 .ياوالمستفيديف من يذه الخدماتلحساب المزدوج لمتكاليؼ بيف المورديف ب الالحذر لتجنّ 

 عمميات تشغيؿ وصيانة مرافؽ البحث -2مثاؿ       
أنشطة البحث في ستخدـ فقط تُ وتقوـ بصيانتيا و تمتمؾ فييا الحكومة مرافؽ خاصة  أمثمةٌ  توجد 36 - 4

ستخداـ  مثؿ ىذه المرافؽ مف الحكومة )بما في ذلؾ الوكالة التي تمتمؾ المنشأة تُ والتطوير التجريبي. 
حث مشاريع البلمف رجاؿ األعماؿ(  اً ر الحكومييف )عمومغي يفالمؤدوالوكاالت الحكومية األخرى( ومف 

آخريف حكومييف أو غير  يفمؤدّ مف  تىذه المنشآ استخداـ عندما يتـّ والتطوير التجريبي المعتمدة. 
لمالؾ  ُتدفعالتي  -(O&Mالتي قد تشمؿ تكاليؼ التشغيؿ والصيانة ) -حكومييف، تشكؿ رسـو المستخدـ 

أنشطة البحث والتطوير الذي يستخدـ ىذه القائـ بمف التكاليؼ الجارية التي أبمغ عنيا  اً المنشآت جزء
مف رسـو المستخدـ مف التقارير  ُتسترداستبعاد مثؿ تكاليؼ التشغيؿ والصيانة ىذه التي  ينبغيالمرافؽ. 

 مثؿ ىذه النفقات.ب الحساب المزدوج لالواردة مف الوكالة الحكومية التي تمتمؾ المرافؽ وذلؾ بيدؼ تجنّ 

دارتيا وتوزيعيا عمى  ألمواؿعمؿ. ال ينبغي إدراج جمع ا  لممؤديف البحث والتطوير التجريبينح  مِ وا 
المقدمة مف الوزارات أو وكاالت البحث أو المؤسسات أو الجمعيات الخيرية ضمف البحث والتطوير و 

 التجريبي.
اإلنفاؽ نظاـ الحسابات القومية، ينبغي تحديد مف أجؿ قياس البحث والتطوير التجريبي  بيدؼ  31- 4

منفصؿ. ومع ذلؾ، ينبغي إيبلء االعتبار لقضايا جودة البيانات  شراء المواد وشراء الخدمات بشكؿٍ  عمى
لى إذا   .اً ر ثيك سيزدادكاف عبء االستجابة ما وا 

 عرو تكاليف البحث والتطوير التجريبي المخصصة داخل مجموعة المش
مف مجموعة  اً المشاريع التي تشكؿ جزءتقـو بعض مع معايير المحاسبة الدولية،  اً انسجام 32- 4

 ريبيتجالتطوير البحث و لم كبيرة متعددة الجنسيات( بتسجيؿ مدفوعاتٍ  المشاريعروع )خاصة المش
الشركات األـ األجنبية( كدعـ لمبحث والتطوير التجريبي  )خاصةً نفسيا ألعضاء آخريف في المجموعة 
استبعاد مثؿ ىذه  ينبغي. بالمقابؿي أي بحث وتطوير تجريبي داخؿ مجموعة المشروع دوف تمقّ 

لمبحث  لمعضو الذي يقوـ بالدفع واإلببلغ عنيا كتمويؿٍ  الوحدة داخؿ إلنفاؽا مجاميع"التحويبلت" مف 
لمبحث والتطوير التجريبي والمستمـ  يالمؤدّ  مف وجية نظر العضو .الوحدة خارجوالتطوير التجريبي 
تطوير التجريبي الخاصة بمثؿ ىذه المجموعة )مثؿ الشركة األجنبية األـ مثبًل(، إذا لمدفوعات البحث وال

مف أعضائو دوف االضطرار إلى تقديـ البحث والتطوير التجريبي في  حصؿ عمى مخصصاتٍ ما 
 تصنيفو وينبغي ،الوحدة داخؿالبحث والتطوير التجريبي  إنفاقو عمىمف  اً جزء ا التمويؿىذ يكوفالمقابؿ، 

حسابات  مع ذلؾ ، فمف المسمـ بو أنو بناًء عمى االعتبارات العممية، فإفّ و . لمتمويؿكمصادر خارجية 
 ىذا التمويؿ عمى أنوىذه المخصصات بيف الشركات قد ال تحدد مثؿ ل ةستممموحدة الالمسؾ الدفاتر في 

داخمي )عمى غرار  كتمويؿٍ  ، بؿ تعامموالوحدةالبحث والتطوير التجريبي داخؿ  لتمويؿخارجي  مصدرٌ 
حوؿ عولمة  11الفصؿ  اً حث والتطوير التجريبي(. انظر أيضاستخداـ األرباح المحتجزة لتمويؿ الب

 البحث والتطوير التجريبي.
 غير مباشر التكاليف الجارية المدفوعة بشكل  
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في السنة، قد يتحمؿ المالؾ تكاليؼ تشغيؿ  قيد االستخداـ لمرتيف فقط المرافؽلكف إذا كانت   4.37
وفي لبلستخداـ.  وصيانة متواصمة ومستمرة مف أجؿ الحفاظ عمى مرافؽ البحث والتطوير التجريبي جاىزةً 

ؽ البحث والتطوير التجريبي استخداـ مرافيكوف مف الممكف ىذه التكاليؼ، فمف بدفع المالؾ  حاؿ عدـ قياـ
ذا لـ يتـّ  في آخر أي شخصٍ مف المالؾ الحكومي أو  مف تضميف  مشروع البحث والتطوير التجريبي. وا 

 المؤدوفأخرى غير مباشرة( يدفعيا  ىذه التكاليؼ المستمرة في رسوـ المستخدـ )أو في أي رسوـٍ 
 التكاليؼ الجارية األخرى، مف ، فيداخؿ الوحدة كإنفاؽٍ تضمينيا  قد يتـّ ف ،فيحكوميالحكوميوف وغير ال

 الوحدة الحكومية التي تمتمؾ المنشأة.
 (الوحدة داخلالبحث والتطوير التجريبي  مجاميع)مستثناة من  واإلهالك/اإلطفاءتكاليف االهتالك 

ال ينبغي إدراج تكاليؼ إىتبلؾ األصوؿ المادية المستخدمة في البحث والتطوير التجريبي في  38 - 4
ال ينبغي إدراج تكاليؼ  . وبالمثؿالوحدة داخؿعمى البحث والتطوير التجريبي إلنفاؽ ا مجاميع

عمى إلنفاؽ ا مجاميعاألصوؿ غير الممموسة المستخدمة في البحث والتطوير التجريبي في  إىبلؾ/إطفاء
اليؼ لرأس الماؿ الثابت إدراج مثؿ ىذه التك ما يتـّ  اً . ولكف غالبالوحدة البحث والتطوير التجريبي داخؿ

وحدة ل اخمية لمبحث والتطوير التجريبي لبحث والتطوير التجريبي في الحسابات المالية الدا في المستخدـ
 كاليؼ الجارية األخرى.الت تيا ضمفإدراجيا تحت فئ ؛ وغالبًا ما يتـّ اإلببلغ

وصى بجمع تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي، يُ  مسوحاتفي  أالخطب اإلببلغ لتجنّ   39 - 4
منفصؿ عف فئات تكمفة البحث والتطوير التجريبي، أو عمى  كبندٍ  مجتمعةً  اإلطفاء-اإلىبلؾاالىتبلؾ/

عمى البحث والتطوير إلنفاؽ ا مجاميعاألقؿ اإلشارة بوضوح إلى وجوب استبعاد ىذه التكاليؼ مف 
 .الوحدة التجريبي داخؿ

 : أسعار المشترينالتجريبي البحث والتطوير اإلنفاق عمى تقدير قيمةمبدأ 
أسعار  بحسبإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي واإلببلغ عنيا ا مجاميعينبغي جمع  40 - 4

مف  لبلقتطاعأسعار المشتريف المبالغ التي يدفعيا المشتروف، باستثناء الجزء القابؿ  تمثؿ المشتريف.
(  والضرائب المماثمة. تعكس أسعار المشتريف التكاليؼ الفعمية VATضرائب القيمة المضافة  )

ث اإلنفاؽ الجاري والرأسمالي عمى السمع والخدمات لمبحتقدير قيمة  أفّ ىذا األمر لممستخدميف. يعني 
متضمنًا أية ضرائب عمى  اإلببلغالسعر اإلجمالي الذي تدفعو وحدة  يكوف وفؽوالتطوير التجريبي 
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إعانات عمى المنتجات  وع، والتأثير الخافض لؤلسعار أليالمنتجات، التي تعمؿ عمى زيادة السعر المدف
 المشتراة.

)وحدة نقدية(" مف المواد الستخداميا في البحث  100عمى سبيؿ المثاؿ، يشتري المشروع ما قيمتو "     
" لممادة "ب" المدعومة بنسبة 40٪ و "10" لممادة "أ" التي تخضع لضريبة بنسبة 60والتطوير التجريبي. "

ىذه الحالة،  ٪. في15 بالكامؿ بقيمة قابمة لبلقتطاعضريبة قيمة مضافة  توجد٪. باإلضافة إلى ذلؾ، 4
*  40طروًحا منو )٪( م10*  60زائد ) 100قياس المناسب لتكمفة البحث والتطوير التجريبي يكوف ال

 .104.4( = 1.6 - 6 + 100٪(، أو )4
 قياس تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي.في  ٪ القابمة لبلسترداد 15ضريبة القيمة المضافة ال تسيـ 

 (الوحدة داخللبحث والتطوير التجريبي ا مجاميعضريبة القيمة المضافة القابمة لالقتطاع )مستثناة من 
عمى ضماف عدـ إدراج الضرائب القابمة لبلقتطاع  ينبغي أف تكوف المكاتب اإلحصائية حريصةً  41- 4

ج نتِ مُ ال بإمكافغ عنيا. بمّ عمى المنتجات، مثؿ بعض حاالت ضريبة القيمة المضافة، في التقديرات المُ 
عف طريؽ تقميؿ  ة لبلقتطاع ومستحقة عمى مشترياتومسوؽ استرداد تكاليؼ أي ضريبة قيمة مضافة قابمل

. بلئومبمغ التزاـ ضريبة القيمة المضافة )إلى الحكومة( فيما يتعمؽ بفواتير ضريبة القيمة المضافة لعم
ضريبة  الشبكة لتسجيؿارنة الدولية، ينبغي اتباع نظاـ مع نظاـ الحسابات القومية وألغراض المق تماشياً 

 افة عمى أنيا مستحقة الدفع مفتسجيؿ ضريبة القيمة المض القيمة المضافة. بموجب النظاـ الشبكي، يتـّ 
 طاعيا.تىؤالء المشتريف الذيف ال يستطيعوف اق فيف، وليس البائعيف، وفقط مالمشتر 

 الدفع مستحقةالمنفصؿ لضريبة القيمة المضافة التسجيؿ  يعدّ  بالنسبة لقطاع مشاريع األعماؿ، 42- 4
 لبلقتطاع إذا تـّ  ةً كوف قابمتو  ،الشركات فم المعياريةمف إجراءات المحاسبة  اً عمى المدخبلت جزء

ؽ ىذه يتطب ينبغيفي السوؽ.  عمى اإلنتاج المباعمقابؿ أي ضريبة قيمة مضافة مفروضة  اتعويضي
مؤقتة السترداد ضريبة  د ال يكوف حجـ مبيعاتيا كافيًا بصورةٍ الشركات التي قالقاعدة بالتساوي عمى 

إخطار الوحدات اإلحصائية بيذه التعديبلت الضرورية عند اإلببلغ عف  ينبغي. القيمة المضافة المدفوعة
ما تكوف ضريبة القيمة  اً في حالة القطاع الحكومي، غالبعمى البحث والتطوير التجريبي.  ياإنفاق مجاميع

 منفصؿ. وبالتالي يمكف تحديدىا بشكؿٍ  ،المضافة المستحقة عمى المدخبلت قابمة لبلقتطاع



146

المزيد مف الصعوبات في قطاعي التعميـ العالي والقطاع الخاص غير اليادؼ  يظيرقد   34 - 4
مف  المشتراة كجزءٍ  ضريبة القيمة المضافة المتضمنة في السمع والخدمات تكوفحيث قد ال  ،ربحلم

مف  اً مشروع اً جيبوف جزءستسيعتبرىا الم وبالتالي؛ قابمًة لبلقتطاع مشروع البحث والتطوير التجريبي
. ينبغي أف تبذؿ البمداف قصارى جيدىا الستبعاد ضريبة القيمة المضافة القابمة لبلقتطاع مف أرقاـ إنفاقيـ

األرقاـ المرسمة لممقارنة الدولية ضريبة القيمة المضافة وصى بأف تستبعد اإلنفاؽ ليذه القطاعات. ويُ 
 القابمة لبلقتطاع.

 اإلنفاق الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي
السنوي المدفوع  لقاء  اإلجمالي المبمغ اإلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي يمثؿ  44 – 4

متكرر أو مستمر في أداء البحث والتطوير التجريبي ألكثر مف  بشكؿٍ  ُتستخدـاقتناء األصوؿ الثابتة التي 
ت تطويرىا داخؿ الشركة أو تمّ  عنيا بالكامؿ لمفترة التي حدثت فييا، سواء تـّ اإلببلغ  وينبغيواحد.  عاـٍ 

 تسجيميا كعنصر مف عناصر االىتبلؾ.  يتـّ حيازتيا، ويجب أالّ 
المشتريات وغيرىا مف التكاليؼ المرتبطة باقتناء أو تكويف شمؿ يي ذال اإلنفاؽ اى ىذسمّ ي  45 – 4

صوؿ الثابتة الممموسة ـ، تتكوف األصوؿ الثابتة مف األمو عال فيالرأسمالي".  اإلنفاؽ" ػاألصوؿ الثابتة ب
واآلالت والمعدات األخرى، وما إلى ذلؾ(  ،ومعدات النقؿ ،المادية( )مثؿ المباني واليياكؿ اً ى أيض)وتسمّ 

 المعادف(. التنقيب عفواألصوؿ الثابتة غير الممموسة )مثؿ برامج الحاسوب وحقوؽ 
يركز قياس اإلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي عمى المعامبلت التي يمكف  46 - 4

داًل مف التكمفة االقتصادية المتبلؾ واستخداـ تتبعيا لرأس الماؿ المستخدـ في البحث والتطوير التجريبي ب
اإلببلغ عف تكمفة استخداـ األصوؿ الممموكة  األصوؿ الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي. وبينما يتـّ 

باعتبارىا "تكاليؼ جارية أخرى لمبحث  الوحدة أغراض البحث والتطوير التجريبي داخؿفي ثالثة  ألطراؼٍ 
اإلببلغ عنيا  اإلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي فئًة منفصمة يتـّ  والتطوير التجريبي"، يعدّ 

متكاليؼ الرأسمالية، ينبغي استبعاد المزدوج لحساب الب وبيدؼ تجنّ  الحصوؿ عمييا". أساس "كما تـّ عمى 
والمعدات وغيرىا مف األشياء غير  والمعامؿلممباني  واإلىبلؾ/اإلطفاءاالىتبلؾ  اعتماداتجميع 

 الوحدة ؽ عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿمف قياس اإلنفا محسوبةً  ـأ كانت حقيقيةً أالممموسة، سواء 
 /اإلطفاء(.واإلىبلؾالىتبلؾ اتكاليؼ حوؿ )انظر النص السابؽ 
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 لبحث والتطوير التجريبيا في أنواع األصول الثابتة المستخدمة
بيانات لبحث والتطوير التجريبي التي ينبغي تجميع ا في أنواع األصوؿ المستخدمة أىـّ مف   47- 4

 ىي: عميياالبحث والتطوير التجريبي الخاص ب اإلنفاؽ الرأسمالي
 األراضي والمباني 
 اآلالت والمعدات 
 برمجيات الحاسب المرسممة 
 منتجات الممكية الفكرية األخرى 

 األراضي والمباني
ىذه الفئة األراضي المقتناة ألغراض البحث والتطوير التجريبي )مثؿ مناطؽ االختبار  تضـّ  48- 4

إنشاؤىا أو شراؤىا ألغراض البحث والتطوير  ومواقع المعامؿ والمصانع التجريبية( والمباني التي تـّ 
منَتجة  ؿٌ أصو  ىيالمباني  بما أفّ والتعديبلت واإلصبلحات الرئيسة. التجريبي، بما في ذلؾ التحسينات 

منَتجة في الحسابات القومية، يتوجب تحديد اإلنفاؽ عمى البحث أصوؿ غير  ىيبينما األراضي 
 منفصؿ كمما أمكف ذلؾ. والتطوير التجريبي لكؿ مف األراضي والمباني بشكؿٍ 

مف األحياف تحديد حصة  ، يصعب في كثيرٍ المختمطالستخداـ مف أجؿ اجديد  مبنىً عند شراء  49- 4
تجاىؿ عنصر ىذه الحصة  يتـّ غالبًا ما البحث والتطوير التجريبي في ىذا اإلنفاؽ الرأسمالي، وبالتالي 

أدناه حوؿ "تحديد  اإلحصائية لئلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي. انظر النّص  التجميعاتفي 
حوؿ كيفية تقدير  " لمحصوؿ عمى اقتراحاتٍ يالبحث والتطوير التجريب في إلنفاؽ الرأسماليا استخداـ

 محتوى البحث والتطوير التجريبي  لئلنفاؽ الرأسمالي.
تحديد  يتـّ وال  ،جديدة في تكمفة المباني الجديدةالبحث التضميف شراء معدات  يتـّ  قد ما اً غالب 50- 4

ف تقدير مكوّ انخفاض . قد يؤدي ذلؾ إلى اإلببلغمنفصؿ في السجبلت المحاسبية لوحدة  بشكؿٍ الشراء 
 اإلببلغتشجيع وحدات  ينبغينفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي. إلا مجموع"اآلالت والمعدات" في 

دراج مشتريات المعدات بشكؿٍ   منفصؿ في فئة األصوؿ الثابتة ذات الصمة. صراحًة عمى تحديد وا 
 اآلالت والمعدات
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الرئيسة )أي المرسممة( المقتناة ألجؿ االستخداـ في أداء  والمعدات اآلالتي ىذه الفئة تغطّ   51 - 4
قياس البحث والتطوير التجريبي لمحسابات القومية، ينبغي تحديد  مف أجؿالبحث والتطوير التجريبي. 

اإلنفاؽ عمى اآلالت والمعدات مف خبلؿ تقسيماٍت أكثر تفصيبًل، بما في ذلؾ "معدات المعمومات 
ذا ما كاف عبء و  ،ت" و "معدات النقؿ". لكف ينبغي إيبلء االىتماـ إلى قضايا جودة البياناتواالتصاال ا 

 كبير. االستجابة سيزداد إلى حد  
 برمجيات الحاسب المرسممة

تشمؿ ىذه الفئة تكاليؼ البرمجيات الحاسوبية التي ُتستخدـ في أداء البحث والتطوير التجريبي  52 - 4
بشكٍؿ  محددةال حاسبالؿ ذلؾ التراخيص طويمة األجؿ أو اقتناء برمجيات ألكثر مف عاـ.  ويشم

مف برمجيات األنظمة والتطبيقات. ينبغي  ت البرمجيات والمواد الداعمة لكؿ  ، بما في ذلؾ توصيفامنفصؿ
والمواد( لمبرمجيات المنتجة داخميًا. يمكف الحصوؿ عمى  العمؿاإلببلغ عف تكاليؼ اإلنتاج )مثؿ 

خارجييف مف خبلؿ الشراء التاـ لحقوؽ االستخداـ أو تراخيصو. ينبغي اإلببلغ المزوديف الالبرمجيات مف 
 واحد أو أقؿ ضمف بند اإلنفاؽ الجاري. )انظر النّص  ـٍ مج المستخدمة أو المرخصة لمدة عاعف البرا

 البحث والتطوير التجريبي الجارية األخرى"(. السابؽ حوؿ "تكاليؼ
 منتجات الممكية الفكرية األخرى

تشمؿ ىذه الفئة براءات االختراع المشتراة أو التراخيص طويمة األجؿ أو غيرىا مف األصوؿ   53 - 4
غير الممموسة المستخدمة في البحث والتطوير التجريبي التي ىي قيد االستخداـ منذ أكثر مف عاـٍ واحد. 

لحسابات المالية الداخمية عدـ إدراج األصوؿ غير الممموسة األخرى التي يمكف اإلببلغ عنيا في ا ينبغي
الخاص بػ "المقارنات مع  الخاصة بالوحدة، مثؿ األصوؿ التسويقية أو اسـ الشيرة التجاري )انظر النّص 

 غ عنو في نظاـ الحسابات القومية"(.بمّ استثمار رأس الماؿ المُ 
 لمتمييز بين البنود االجارية والبنود الرأسمالية صطالحاتا
استبعاد األدوات والوسائؿ الصغيرة  ما يتـّ  الرأسمالي الفعمي، عادةً  اإلنفاؽعند قياس  54 - 4

المحاسبية، عادة ما  األنظمةالحاؿ في معظـ  يىلتحسينات لممباني القائمة: كما واإلصبلحات الطفيفة وا
"الثانوية" و بيف العناصر الفاصؿ  التعامؿ مع ىذه البنود كحسابات تكمفة جارية. يختمؼ الحدّ  يتـّ 

لممارساتيا الضريبية وبيف الشركات والمؤسسات المختمفة في البمد ذاتو  اً ة" قميبًل بيف الدوؿ وفقس"الرئي

 لبحث والتطوير التجريبيا في أنواع األصول الثابتة المستخدمة
بيانات لبحث والتطوير التجريبي التي ينبغي تجميع ا في أنواع األصوؿ المستخدمة أىـّ مف   47- 4

 ىي: عميياالبحث والتطوير التجريبي الخاص ب اإلنفاؽ الرأسمالي
 األراضي والمباني 
 اآلالت والمعدات 
 برمجيات الحاسب المرسممة 
 منتجات الممكية الفكرية األخرى 

 األراضي والمباني
ىذه الفئة األراضي المقتناة ألغراض البحث والتطوير التجريبي )مثؿ مناطؽ االختبار  تضـّ  48- 4

إنشاؤىا أو شراؤىا ألغراض البحث والتطوير  ومواقع المعامؿ والمصانع التجريبية( والمباني التي تـّ 
منَتجة  ؿٌ أصو  ىيالمباني  بما أفّ والتعديبلت واإلصبلحات الرئيسة. التجريبي، بما في ذلؾ التحسينات 

منَتجة في الحسابات القومية، يتوجب تحديد اإلنفاؽ عمى البحث أصوؿ غير  ىيبينما األراضي 
 منفصؿ كمما أمكف ذلؾ. والتطوير التجريبي لكؿ مف األراضي والمباني بشكؿٍ 

مف األحياف تحديد حصة  ، يصعب في كثيرٍ المختمطالستخداـ مف أجؿ اجديد  مبنىً عند شراء  49- 4
تجاىؿ عنصر ىذه الحصة  يتـّ غالبًا ما البحث والتطوير التجريبي في ىذا اإلنفاؽ الرأسمالي، وبالتالي 

أدناه حوؿ "تحديد  اإلحصائية لئلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي. انظر النّص  التجميعاتفي 
حوؿ كيفية تقدير  " لمحصوؿ عمى اقتراحاتٍ يالبحث والتطوير التجريب في إلنفاؽ الرأسماليا استخداـ

 محتوى البحث والتطوير التجريبي  لئلنفاؽ الرأسمالي.
تحديد  يتـّ وال  ،جديدة في تكمفة المباني الجديدةالبحث التضميف شراء معدات  يتـّ  قد ما اً غالب 50- 4

ف تقدير مكوّ انخفاض . قد يؤدي ذلؾ إلى اإلببلغمنفصؿ في السجبلت المحاسبية لوحدة  بشكؿٍ الشراء 
 اإلببلغتشجيع وحدات  ينبغينفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي. إلا مجموع"اآلالت والمعدات" في 

دراج مشتريات المعدات بشكؿٍ   منفصؿ في فئة األصوؿ الثابتة ذات الصمة. صراحًة عمى تحديد وا 
 اآلالت والمعدات
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مف العممي  ، وليس مف الضروري أولممارساتيا المحاسبية. نادرًا ما تكوف ىذه االختبلفات ميمةً  اً وفق
. وبالتالي اإلصرار عمى أي معيارٍ  الجاري أو  اإلنفاؽفاقيات الوطنية مخصصات سوؼ تحكـ االت صاـر

الثمف )مثؿ  باىظةعمى النماذج األولية  اإلنفاؽفييا  يكوفالرأسمالي. مع ذلؾ، في البمداف التي 
توضيح  اً رية، ينبغي دائمالطائرات( أو المعدات ذات العمر المحدود )مثؿ إطبلؽ الصواريخ( تكاليفًا جا

 .االصطبلحاتمثؿ ىذه 
لمشتريات الجارية مف الكتب والدوريات والتقارير اعمى الرغـ أنو ينبغي تخصيص مدفوعات   55 - 4

كبيرة المجموعات الكاممة أو المكتبات الالسنوية لمتكاليؼ الجارية األخرى، ينبغي إدراج اإلنفاؽ عمى شراء 
ة، عمى المعدات الرئيس ؽاإلنفاتحت بند  المجاميعوما إلى ذلؾ في  ،مف الكتب والدوريات والعينات

ـّ ذلؾ اإلنفاؽ عند تجييزإذا  خاصةً   جديدة. مؤسسةٍ  ت
 البحث والتطوير التجريبي  في إلنفاق الرأسماليا تحديد استخدام

 في بعض األحياف، قد تكوف حصة البحث والتطوير التجريبي مف األصؿ الثابت معروفةً    56 - 4
وقت االستحواذ. في ىذه الحالة، يجب أف ُيعزى الجزء المناسب مف نفقات االستحواذ عمى األصؿ إلى 

مف األحياف، عندما تكوف حصة البحث  اإلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي. وفي كثيرٍ 
واحد وعندما  استخداـ األصؿ الثابت ألكثر مف نشاطٍ  وسيتـّ  ،والتطوير التجريبي مف األصؿ غير معروفةٍ 

ال يسيطر البحث والتطوير التجريبي أو أي مف األنشطة غير المتعمقة بو )مثؿ أجيزة الحاسوب والمرافؽ 
أف  ينبغيلبحث والتطوير التجريبي واالختبار ومراقبة الجودة(، في االمختبرات المستخدمة و المرتبطة بيا؛ 
بالتناسب بيف البحث والتطوير التجريبي واألنشطة األخرى. يمكف  موزعةً  ف حيث المبدأمتكوف التكاليؼ 

أف تستند ىذه النسبة إلى عدد موظفي البحث والتطوير التجريبي الذيف يستخدموف المرفؽ، مقارنًة بالعدد 
تحميؿ  ثاؿ، قد يتـّ إجراؤىا بالفعؿ )عمى سبيؿ الم اإلجمالي لمموظفيف، أو عمى الحسابات اإلدارية التي تـّ 

 قد يتـّ  معينة مف الوقت أو البحث والتطوير التجريبي جزءًا معينًا مف التكمفة الرأسمالية، أو نسبةً  موازنة
 أرضية لمبحث والتطوير التجريبي(. تخصيص مساحةٍ 

كبير(   حكومية أومشروعٌ  وكالةٌ  حصائية )عادةً اإلوحدة الفي بعض األحياف، قد تقـو  57 - 4
غير متوفرة  ياتٍ ن"األولى مف نوعيا" أو توفر إمكا كبيرة في األصوؿ الثابتة الكبيرة التي تعتبر باستثماراتٍ 

جميع  ؿشمّ ألف تُ  اإلببلغ. بسبب مساىمتيا المحتممة في األنشطة االبتكارية، قد تميؿ وحدات اً سابق
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فقط إدراج  ينبغيالمقارنة الدولية،  ألغراضلكف،  تكاليؼ البناء ضمف البحث والتطوير التجريبي.
مخصص لبلستخداـ في البحث  ماؿٌ سيدىا عمى وجو الخصوص عمى أنيا رأتحد التكاليؼ التي يتـّ 

ـ، اإلببلغ عف مو عال في. وال ينبغي، الوحدة داخؿبي ضمف البحث والتطوير التجريبي والتطوير التجري
 ر التجريبي، ولكف ينبغي اإلببلغ عنيا كإنفاؽٍ مثؿ ىذه التكاليؼ كإنفاؽ جاري عمى البحث والتطوي

 رأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي.
 لبحث والتطوير التجريبيفي ا بيع األصول الرأسمالية المستخدمة

لبحث والتطوير التجريبي بيدؼ اأصبًل اقتناؤىا  األصوؿ الثابتة التي تـّ تحويؿ بيع أو يخمؽ   58 - 4
ال  التجريبي. ومع ذلؾ ثمار سالب في البحث والتطويرتالتخمص منيا بمثابة اسويمكف اعتبار  ،مشكمةً 

ينبغي إجراء أي تعديؿ لتسجيؿ اإلنفاؽ الرأسمالي، وال ينبغي تخفيض اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير 
حالي أو بأثٍر رجعي )لمسنوات التي كانت   بشكؿٍ   لذلؾ، سواءً  اً لتجريبي في الوحدة اإلحصائية وفقا

المراجعات الحالية في حدوث حاالت شاذة مثؿ جؿ فييا التكاليؼ الرأسمالية(. يمكف أف تتسبب تس
 المراجعات ذات األثر الرجعي صعبةً  تعدّ . الوحدة داخؿالبحث والتطوير التجريبي  اإلنفاؽ السالب عمى

، ينبغي استبعاد نفقات المعدات الرأسمالية الخاصة بالبحث والتطوير ةمثاليال مف الناحيةومربكة. 
اإلنفاؽ الُمقاس مبحث والتطوير التجريبي مف لف و آخر  وفميمح وفمؤدّ  التي يشتريياالتجريبي المستعممة 

وتطوير تجريبي في أوقاٍت  بحثٍ ك  المزدوج ليا الحسابب البحث والتطوير التجريبي، وذلؾ لتجنّ  عمى
 مؤد  إلى  تحويمياأخرى أو  زمنيٍة مختمفة. في بعض الحاالت، يمكف استخداـ األصوؿ المباعة ألغراضٍ 

حساب مزدوج لمبحث والتطوير  يحدث، وفي ىذه الحالة لف موجود في الخارج لمبحث والتطوير التجريبي
 التجريبي.

لفئات التكاليؼ الموضحة أعبله. تحدد ظروؼ كؿ دولة عمى  اً ممخص  1- 4 ـ الجدوؿيقدّ  59 – 4
 جمعيا. حدة مستوى التفاصيؿ االختيارية التي يتـّ 

 الوحدة اق عمى البحث والتطوير التجريبي داخلممخص فئات اإلنف -1 – 4الجدوؿ 
 1الوحدة مجموع التكاليؼ داخؿ

 الجاريةالتكاليؼ  
 يفالداخمي التجريبي تكاليؼ العمؿ لموظفي البحث والتطوير  
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 التكاليؼ الجارية األخرى                   
 فو موظفو البحث والتطوير التجريبي الخارجي                   
 اختياري( تقسيـ) يفشراء الخدمات، باستثناء موظفي البحث والتطوير التجريبي الخارجي                   
 اختياري( تقسيـشراء المواد )                   
 في مكاف آخر )مثؿ تكاليؼ اإلدارة العامة( فةٍ تكاليؼ أخرى، غير مصنّ                   

 تكاليؼ رأس الماؿ 
 األراضي والمباني                  
 اختياري( تقسيـاألراضي )                  
 اختياري( تقسيـالمباني )                  
 اآلالت والمعدات                  
 اختياري( تقسيـمعدات المعمومات واالتصاالت )                  
 اختياري( تقسيـمعدات النقؿ )                  
 اختياري( تقسيـاآلالت والمعدات األخرى )                  
 ب المرسممةو برمجيات الحاس                  
 منتجات الممكية الفكرية األخرى                  

 ، ولكف ينبغي اإلببلغ عنيا بشكٍؿ منفصؿ.الوحدة داخؿ مجاميع اإلنفاؽال ينبغي إدراج االىتبلؾ في  - 1

 
  الوحدة لمبحث والتطوير داخل مجاميعع والتحديات في تجميع يضاالمو 

 قتنىوالتطوير التجريبي الم  استبعاد البحث 
إدراج تكاليؼ اقتناء البحث والتطوير التجريبي مف الوحدات أو القطاعات األخرى  عدـ ينبغي 60 - 4

أو التي تقـو باإلببلغ  ةلموحدة اإلحصائي سواء الوحدة بي داخؿالبحث والتطوير التجري اإلنفاؽ عمىفي 
، الوحدةبأنشطة البحث والتطوير التجريبي داخؿ  اً وثيق اً مرتبطة ارتباطالخدمات الأجؿ اقتناء مف . لمقطاع

 الوحدة داخؿكاليؼ البحث والتطوير التجريبي التمييز بيف ت مف حيث المفيوـقد يكوف مف الصعب 
. إذا كانت ىذه الخدمات عبارة عف مشاريع بحث الوحدة التجريبي خارج تكاليؼ البحث والتطويرو 

وف إعطاء مواصفات تفصيمية مف مدير مشروع وحدة وتطوير تجريبي منفصمة محددة في العقد، د
. الوحدة خارجمبحث والتطوير التجريبي لفي معظـ الحاالت بمثابة تمويؿ  اإلنفاؽالتمويؿ، يمكف اعتبار 



152

ذا كانت ميام ضرورية لمبحث )ليس بالضرورة مياـ بحث وتطوير تجريبي عمى ىذا النحو(  محددة اً وا 
بحث نفاقًا عمى الإ في العموـالتعاقد عمييا، فيمكف اعتبارىا  ولكف تـّ  ،الوحدة داخؿوالتطوير التجريبي 

 )تكاليؼ جارية أخرى(. الوحدة داخؿتجريبي التطوير الو 
 التمييز بيف تكاليؼ البحث والتطوير خصوصاً الكبيرة  المشاريعقد يكوف مف الصعب عمى   61 - 4

معايير المحاسبة  انسجامًا مع. الوحدة التجريبي خارجكاليؼ البحث والتطوير وت الوحدة داخؿ التجريبي
البحث والتطوير  بمصروفات لتمؾ المشاريع المتعمقةتقارير المالية السنوية الما تجمع  اً الدولية، غالب
والبحث والتطوير التجريبي  الوحدة البحث والتطوير التجريبي داخؿ الُمنفؽ عمى الداخمي التمويؿالتجريبي 

. ينبغي اإلببلغب التي تقوـ شركةالىو "لصالح"  الُمؤدىالبحث والتطوير التجريبي  طالما أفّ  الوحدة خارج
 منسجـغير  حدوث أي تمييزٍ لتقميؿ احتماؿ  اإلببلغواضحة إلى وحدات  عمى البمداف تقديـ إرشاداتٍ 

مع  الوحدة والبحث والتطوير التجريبي خارج الوحدة داخؿوالتطوير التجريبي  مبحثل صخصمال لمتمويؿ
 وصى بو في ىذا الدليؿ.مُ  ما ىو

 المتعمقة بالعمل الوحدة خارج عن التكاليفالوحدة  داخلتمييز التكاليف 
 يعمموف لحسابيـ الخاص أو يعمموف مف خبلؿ وحداتٍ الذيف إذا كاف الموظفوف الخارجيوف ) 62 - 4

ف بشكٍؿ كامؿ في أنشطة البحث والتطوير التجريبي الخاصة بالوحدات يإحصائية أخرى( مندمج
، ينبغي إدراج تكاليؼ ىؤالء المؤدية طة ىذه الوحدةاسإدارة عمميـ بو  تـّ ت، و التي تقوـ باإلببلغاإلحصائية 

ضمف بند التكاليؼ الجارية األخرى، ويفضؿ أف  الوحدة داخؿالموظفيف في البحث والتطوير التجريبي 
فرعية منفصمة خاصة بموظفي البحث والتطوير التجريبي الخارجي. ومف المستحسف  يكوف ذلؾ في فئةٍ 

بشكٍؿ  (FTEsوما يعادلو مف مكافئات الدواـ الكامؿ )" العامميف في الوحدةتحديد عدد ىؤالء "غير 
 ب(. لتجنّ 5)انظر الفصؿ  يةالمؤدّ في الوحدة  العامميفدد مع ع المجاميع منفصؿ، وعدـ تضميف ىذه

كتكاليؼ لمبحث والتطوير  المجاميعاإلببلغ عف ىذه عدـ الحساب المزدوج، ينبغي  الوقوع في مشكمة
 فو ىؤالء الموظف فييا يعمؿذة التي نفّ الوحدة اإلحصائية المُ  وكموظفي بحث وتطوير تجريبي مفالتجريبي 
 ف.و الخارجي

محدد  ينبغي معاممة تكاليؼ االستشارييف الذيف يقدموف البحث والتطوير التجريبي تنفيذًا ألمرٍ  63 - 6
، اإلببلغاقتناء(، ولكف ليس كجزء ال يتجزأ مف مشاريع البحث والتطوير التجريبي الخاصة بوحدة أمر )
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البحث  تستمـ تيال اإلببلغوحدة  تقوـ بو الوحدة خارجلمبحث والتطوير التجريبي  تمويؿٌ عمى أنيا 
اإلببلغ  فو االستشاريىؤالء الخبراء  يعمؿ فيياعمى الوحدة اإلحصائية التي  ينبغيوالتطوير التجريبي. 
 .الوحدة داخؿعمى البحث والتطوير  ى أنو إنفاؽٌ عف ىذا النشاط عم

طويؿ األجؿ.  امميف عف بعد مف الخارج عمى أساسٍ حالة خاصة تتمثؿ في الموظفيف الع توجد  64 - 4
 الوحدة لمبحث والتطوير التجريبي خارج تمويؿٍ يذا النشاط كب المتعمقةينبغي عادًة اإلببلغ عف تكاليفيـ 

. وفي الوحدة األجنبية، يجب اإلببلغ التي تقوـ باإلببلغتنفيذه في بقية العالـ( في الوحدة المحمية  )يتـّ 
. ال يمكف أف يوصي ىذا الوحدة التجريبي داخؿنفقات البحث والتطوير مف  عف ىذه التكاليؼ كجزءٍ 

عمى الترتيبات التعاقدية أو اإلدارية ذؾ "طويمة األجؿ"، وقد يعتمد  دقيؽ لما يشكؿ ميمةً  الدليؿ بتعريؼٍ 
 مع المؤسسة المضيفة.

 الذي يجري خارج األراضي الوطنية الوحدة داخلالبحث والتطوير التجريبي  تحديد
إلى قياس البحث والتطوير  الوحدة ؽ عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿاإلنفاييدؼ مفيـو   65 - 4

قد  التجميع. ولكفداخؿ الوحدات اإلحصائية المقيمة في اإلقميـ الوطني لبمد  تأديتو الذي تتـّ التجريبي 
نفقات عمى سبيؿ المثاؿ قد تشمؿ  وحتى في الخارج. ،تكوف بعض النفقات قد حصمت خارج المبنى

 ما يمي: الوحدة حث والتطوير التجريبي داخؿالب
 تكاليؼ سفينة أبحاث عائمة في المحيطات تشارؾ في دراسات الحياة البحرية 
  ٍمتعدد الجنسيات أـ  تكاليؼ موظفي اليندسة العامميف في مشروعMNE  ٍوالمعينيف عمى أساس 

حيث تواصؿ الشركة األـ دفع رواتب الموظفيف  لممشروع تابعةقصير األجؿ لمعمؿ في شركة أجنبية 
 والنفقات

  ٍدائـ واستخدامو في القارة القطبية الجنوبية  يبحث تكاليؼ الحفاظ عمى وجود 
  التجميع.مد بميداني في مكاف يقع خارج  بعمؿٍ  لمقياـعالي التعميـ في التكاليؼ باحث 
" الذي يحدث خارج اإلقميـ الوطني لبمد الوحدة صنيؼ البحث والتطوير التجريبي "داخؿعند ت 66 - 4

ي لممكاف الذي يحدث فيو التجميع، يجب إعطاء األولوية لمييكؿ التنظيمي لمنشاط بداًل مف الموقع الحرف
مؿ تيش أف ينبغيدنى األ حدّ الدقيقة لقرارات التصنيؼ ىذه، ولكف ب مف الصعب تقديـ إرشاداتٍ النشاط. 

في الخارج  فقط عمى البحث والتطوير التجريبي الذي  ىجر الذي  وحدةال البحث والتطوير التجريبي داخؿ
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ذا  ،حصائية لتحقيؽ أىدافيا الخاصةاإلوحدة التقوـ بو  كانت الوحدة اإلحصائية قد استثمرت مواردىا ما وا 
البحث والتطوير  المالية الخاصة وموظفي البحث والتطوير التجريبي فييا في النشاط. يجب أف يتـّ 

معايير اإلقامة االقتصادية  اإلببلغوحدة  تحقؽ، ويجب أف اإلببلغالتجريبي تحت مسؤولية وحدة 
 ية والتصنيؼ(.ات)القطاعات المؤسس 3الموضحة في الفصؿ 

 التغطية غير الكاممة وغير الدقيقة لمبحث والتطوير التجريبي داخل الوحدة
ة البحث والتطوير التجريبي المنفذة في الوحدة اإلحصائية. ومع ينبغي اإلببلغ عف جميع أنشط 67 - 4

كافية لنشاط البحث والتطوير التجريبي في الوحدة  وراء عدـ وجود تغطيةٍ  كثيرة أسبابٌ  توجدذلؾ، 
 ىذه التغطية:مستويات النخفاض  اً مف األسباب األكثر شيوع اإلحصائية. فيما يمي عددٌ 

  تطوير البحث و اليحدث البحث والتطوير التجريبي داخؿ الوحدة اإلحصائية، ولكف خارج أقساـ
عامة النشطة األأثناء  في محددة، مثؿ االختبار التجريبي أو اإلعداد األولي لئلنتاج، أوالتجريبي ال

 التقانةلتطوير 
  ف )عمى سبيؿ المثاؿ معيّ  جٍ لتطوير منت بالكامؿ في عقدٍ  يفِ مدمجَ البحث والتطوير التجريبي يكوف

ي في عممية شراء دفاعية كبيرة مف البحث والتطوير التجريب اً صغير نسبي مقدارتضميف  عندما يتـّ 
 لمطائرات المقاتمة( اً جد

  ّاالعتراؼ بو باعتباره  (، ولكف ال يتـّ األبحاث العمبلء )عقود ؿ البحث والتطوير التجريبي مفتموي يتـ
)ولكف ربما كتكاليؼ مبيعات الخدمات  المؤديةبحثًا وتطويرًا تجريبيًا في الحسابات المالية لموحدات 

 الفنية(.
أحد الحموؿ يتمثؿ أمرًا صعبًا.  ىذه مشكبلت نقص التغطيةلالة فعّ الحموؿ القد يكوف إيجاد  68 - 4

أثناء استرجاع في جيبيف ستشطة مع المالمتابعة النّ  فيالشائعة التي تستخدميا المكاتب اإلحصائية 
جيبيف والمكاتب ستمف الم كبّلً يواجو د يعقيوجد عامؿ ت يانات والتحقؽ مف صحتيا. ومع ذلؾالب

المحاسبية لموحدات اإلحصائية إلى المعمومات التفصيمية  األنظمة احتماؿ افتقارىو و  ،اإلحصائية
عند  جيبيف ستعمى الم اً كبير  اً شكؿ عبئاألمر ي طوير التجريبي، أو أفّ البحث والت لئلنفاؽ عمىالمطموبة 

 لتفصيؿ.ا اإلنفاؽ باخصيص الموارد البلزمة لتوفير ىذت
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 في اإلببلغ عف البحث والتطوير التجريبي ألسبابٍ  أخرى، يمكف أف يحدث إفراطٌ  جيةٍ مف  69 - 4
نشاط  تجاوزيي ذال االبتكار اإلنفاؽ عمىفي حساباتيا المالية  حصائيةمختمفة. قد تسجؿ الوحدات اإل

غوف عف جميع تكاليؼ تقانة المعمومات أو تكاليؼ بمّ عمى سبيؿ المثاؿ قد يُ البحث والتطوير التجريبي؛ 
تدريب موظفي البحث والتطوير التجريبي عمى أنيا بحث وتطوير تجريبي حتى لو لـ تكف تمؾ التكاليؼ 

 بو. مرتبطة فعمياً 
عدة مصادر محتممة إلساءة اإلببلغ عف البحث والتطوير التجريبي في مجموعات  توجد 70 - 4

(. عمى سبيؿ المثاؿ، تؤدي MNEالجنسيات ) داخؿ مجموعة المشروع متعدد المشروع ، وخاصةً 
 المجاميععممية جمع  تكاليؼ الخاصة بالشركة إلى تعقيدبيف الشركات ومتطمبات تخصيص ال التحويبلت

 حوؿ العولمة لمحصوؿ عمى إرشاداتٍ  11الدقيقة لئلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي. )انظر الفصؿ 
 إضافية حوؿ قياس البحث والتطوير في المشاريع متعددة الجنسيات.(

 الرأسمالي كخدمة اإلنفاققياس 
 يتـّ  منا سابقاً خدمي. وكما فصّ  ونتيجتو منتجٌ  ،اً خدمي اً البحث والتطوير التجريبي نشاط يعدّ   71 - 4

 داخؿ اإلنفاؽأداء البحث والتطوير التجريبي مف خبلؿ جمع تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي ) اشتقاؽ
محددة عمى المرجعية الفترة الخبلؿ  الُمنفؽمبمغ الماؿ  ؽنفااإل امثؿ ىذي( لموحدة اإلحصائية. الوحدة
باإلضافة إلى المبمغ اإلجمالي المدفوع خبلؿ الفترة المرجعية ذاتيا وغيره مف البنود غير الرأسمالية  العمؿ

في الحالة أداء البحث والتطوير التجريبي.  متكرر في استخداميا بشكؿٍ  القتناء األصوؿ الثابتة التي يتـّ 
غير العادية التي يتمثؿ فييا نشاط الوحدة اإلحصائية الوحيد المتصؿ بالبحث والتطوير التجريبي خبلؿ 

استخدامو في أنشطة البحث والتطوير التجريبي  جديد سيتـّ  الفترة المرجعية في دفع تكاليؼ مبنىً 
خدمي )أداء( في الفترة المرجعية الحالية.  ؽ الرأسمالي فعميًا كنشاطٍ انفاإل ذلؾاإلببلغ عف  المستقبمية، يتـّ 

مف  تسجيؿ استخداـ المبنى ألغراض البحث والتطوير التجريبي في الفترات المستقبمية كجزءٍ  لف يتـّ و 
اإلببلغ ىذه  اصطبلحاتفيـ  يساعدفي تمؾ الفترات المستقبمية.  الوحدة البحث والتطوير التجريبي داخؿ

صادر األخرى ت مع الممقارناالإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي وفي إجراء ا مجاميعفي تفسير 
مختمؼ، بما في ذلؾ  تجميعيا بشكؿٍ  اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي التي يتـّ  حوؿ اإلنفاؽ
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تنفيذه داخؿ المشاريع متعددة  تـّ الذي يغ عنو في الحسابات القومية البحث والتطوير التجريبي الُمبمّ 
 حوؿ العولمة(. 11الجنسيات )انظر الفصؿ 

 غ عنه في نظام الحسابات القوميةبم  االستثمار الرأسمالي الم  مقارنات مع ال
ئلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي في ىذا الدليؿ ل المعالجة المحاسبيةختمؼ ت 72 - 4

مف نظاـ الحسابات القومية تسمية فئة األصوؿ  2008عاـ  إصدار أعادوقد عنو في الحسابات القومية. 
جة لتشمؿ نتَ مموسة باسـ "منتجات الممكية الفكرية" ووسعت تغطية حدود األصوؿ المُ الثابتة غير الم

في نظاـ  رأسمالي ؿٍ البحث والتطوير التجريبي بمثابة أص دّ لذلؾ، يع التجريبي. نتيجةً  البحث والتطوير
عمى التعديبلت ستخدـ مقاييس إنتاج البحث والتطوير التجريبي واستثماره بناًء الذي يالحسابات القومية، 

المقارنة، تشير ب. الوحدة بيانات البحث والتطوير التجريبي داخؿعمى  في  دليؿ فراسكاتي إجراؤىا التي تـّ 
بي المستخدمة في ىذا الدليؿ إلى المبمغ السنوي اإلجمالي المدفوع البحث والتطوير التجريرأسماؿ فكرة 

 مجاميعأداء البحث والتطوير التجريبي. تقترب غير الممموسة الستخداميا في وتمؾ لؤلصوؿ المادية و 
أداء البحث والتطوير التجريبي في ىذا الدليؿ مف الناحية المفاىيمية مف مفيـو الحسابات القومية لمناتج 

أخرى، في الطريقة التي  مف بيف أمورٍ  فاف المقياساىذيختمؼ اإلجمالي لمبحث والتطوير التجريبي، لكف 
 (. OECD, 2009بيا معالجة تكمفة رأس الماؿ المستخدـ في البحث والتطوير التجريبي ) يتـّ 
في ىذا الدليؿ )مع  الوحدة داخؿإلنفاؽ ا مجاميعفي  الرأسمالي اإلنفاؽإدراج  في حيف يتـّ  73- 4

 رأسفي االستثمار  اإلنفاؽ عمىمنفصؿ مع  استبعاد تكاليؼ االىتبلؾ(، تتعامؿ الحسابات القومية بشكؿٍ 
رأس ل الحالي االستخداـ ولكنيا تتضمف مقاييس لتكاليؼ ،لؤلصوؿ ذات الصمة( ماؿال ماؿ )حساب رأسال

(، ؼوالتمعمى االىتبلؾ بسبب التقادـ  القائـرأس الماؿ الحالي لـ استخدتكمفة اال. وتشتمؿ القائـالماؿ 
 مماثمة مف إجراء تعديبلتٍ  إلى مقياس تكمفة الفرصة البديمة لتمويؿ األصوؿ الرأسمالية. ال يتـّ  باإلضافة

البحث والتطوير  اإلنفاؽ عمىالمكاتب اإلحصائية التي تجمع مقاييس أداء البحث والتطوير التجريبي )
اإلرشادات ليذيف  (. يمكف الحصوؿ عمى المزيد مف التفاصيؿ حوؿ الروابط بيفالوحدة التجريبي داخؿ

اإلنترنت في دليؿ اإلرشاد المرفؽ بيذا الدليؿ المتاح بدوره عمى الموقع التالي:  عمىاإلطاريف 
http://oe.cd/frascati. 

 تمويل البحث والتطوير التجريبي - 3 - 4
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لتغطية تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي  البلـز والتمويؿينطوي البحث والتطوير التجريبي  74 - 4
السياسات  صانعيكبيرة بيف الوحدات والقطاعات والبمداف. مف أجؿ تمبية احتياجات  عمى تدفقاتٍ 

ممكف  والمحمميف والمحاسبيف الوطنييف المكمفيف برسممة البحث والتطوير التجريبي، ينبغي بذؿ كؿ جيدٍ 
لبحث والتطوير التجريبي مف مصدرىا األصمي ا مف أجؿ وفئات األمواؿ يؿلمتمو لتتبع التدفقات المختمفة 

 إلى وجيتيا النيائية.
أتي ي بتمويؿٍ حصائية اإلوحدة ال بوساطةاألداء، يجري البحث والتطوير التجريبي  منظورمف   75 - 4
 مصادر خارج الوحدة اإلحصائية )خارجية(. يتـّ  مفمف مصادر الوحدة اإلحصائية )داخمية( أو  اإمّ 

 حوؿ مصادر التمويؿ الداخمية والخارجية.  3 - 4أكبر في القسـ  توضيح ىذه المفاىيـ بشكؿٍ 
تكاليؼ أداء البحث والتطوير لإما  البحث والتطوير التجريبي تمويؿد سديُ مف منظور التمويؿ،   76 - 4

( أو تكاليؼ أداء البحث والتطوير التجريبي خارج الوحدة الوحدة خؿالتجريبي داخؿ الوحدة اإلحصائية )دا
 (.الوحدة اإلحصائية )خارج

ا مع البحث والتطوير التجريبي بيف الوحدات اإلحصائية إمّ  لتمويؿ يمكف أف يكوف ىناؾ تدفؽٌ   77 - 4
 . يتـّ )تحويؿ( وبدون)تبادؿ( أو  ةالمؤدي الجيةتدفقات العائد التعويضي لمبحث والتطوير التجريبي مف 

لمبحث  التمويؿوتبادؿ فئات  تبشأف تحويبل  3 - 4أكبر في القسـ  توضيح ىذه المفاىيـ بشكؿٍ 
 والتطوير التجريبي.

التمويؿ فئة و ف المؤدي ةالتجريبي تداخبًل  بيف فئ أنشطة البحث والتطوير ما تسبب اً غالب 78 - 4
البحث  تمويؿ ولمصادر لممؤديفا يجعؿ مف الصعب في بعض األحياف التحديد الدقيؽ المنفصمتيف، ممّ 

بحث والتطوير التجريبي لم تمويبلً حكومي  أبحاثٍ عمى سبيؿ المثاؿ، قد يوفر مختبر والتطوير التجريبي. 
طوير شراء البحث والتا التمويؿ في مف ىذ اً يراف، وقد تستخدـ تمؾ الشركة جزءمع شركة ط بموجب عقدٍ 

مف  اً بعض اً وث. وقد تستخدـ شركة الطيراف أيضأخرى متخصصة في خدمات البح التجريبي مف شركةٍ 
عنصر بحثية كالخدمات الالداخمي لشراء خدمات بحث وتطوير تجريبي مخصصة مف  شركة  تمويميا
 والمؤديؿ )المموليف( تحديد المموّ  صبح ىناي. منفصؿ الوحدة أساسي في مشروع داخؿ تمدخبل

 مميات البحث والتطوير التجريبي خارججميع ع آخر يتمثؿ في أفّ  تعقيدٌ  يوجد. اً معقد اً ( أمر المؤديف)
مف  أخرى. مؤدية لوحدةٍ  الوحدة تجريبي داخؿالتطوير البحث و اللوحدة التمويؿ تشكؿ أيضًا أنشطة  الوحدة

تنفيذه داخؿ المشاريع متعددة  تـّ الذي يغ عنو في الحسابات القومية البحث والتطوير التجريبي الُمبمّ 
 حوؿ العولمة(. 11الجنسيات )انظر الفصؿ 

 غ عنه في نظام الحسابات القوميةبم  االستثمار الرأسمالي الم  مقارنات مع ال
ئلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي في ىذا الدليؿ ل المعالجة المحاسبيةختمؼ ت 72 - 4

مف نظاـ الحسابات القومية تسمية فئة األصوؿ  2008عاـ  إصدار أعادوقد عنو في الحسابات القومية. 
جة لتشمؿ نتَ مموسة باسـ "منتجات الممكية الفكرية" ووسعت تغطية حدود األصوؿ المُ الثابتة غير الم

في نظاـ  رأسمالي ؿٍ البحث والتطوير التجريبي بمثابة أص دّ لذلؾ، يع التجريبي. نتيجةً  البحث والتطوير
عمى التعديبلت ستخدـ مقاييس إنتاج البحث والتطوير التجريبي واستثماره بناًء الذي يالحسابات القومية، 

المقارنة، تشير ب. الوحدة بيانات البحث والتطوير التجريبي داخؿعمى  في  دليؿ فراسكاتي إجراؤىا التي تـّ 
بي المستخدمة في ىذا الدليؿ إلى المبمغ السنوي اإلجمالي المدفوع البحث والتطوير التجريرأسماؿ فكرة 

 مجاميعأداء البحث والتطوير التجريبي. تقترب غير الممموسة الستخداميا في وتمؾ لؤلصوؿ المادية و 
أداء البحث والتطوير التجريبي في ىذا الدليؿ مف الناحية المفاىيمية مف مفيـو الحسابات القومية لمناتج 

أخرى، في الطريقة التي  مف بيف أمورٍ  فاف المقياساىذيختمؼ اإلجمالي لمبحث والتطوير التجريبي، لكف 
 (. OECD, 2009بيا معالجة تكمفة رأس الماؿ المستخدـ في البحث والتطوير التجريبي ) يتـّ 
في ىذا الدليؿ )مع  الوحدة داخؿإلنفاؽ ا مجاميعفي  الرأسمالي اإلنفاؽإدراج  في حيف يتـّ  73- 4

 رأسفي االستثمار  اإلنفاؽ عمىمنفصؿ مع  استبعاد تكاليؼ االىتبلؾ(، تتعامؿ الحسابات القومية بشكؿٍ 
رأس ل الحالي االستخداـ ولكنيا تتضمف مقاييس لتكاليؼ ،لؤلصوؿ ذات الصمة( ماؿال ماؿ )حساب رأسال

(، ؼوالتمعمى االىتبلؾ بسبب التقادـ  القائـرأس الماؿ الحالي لـ استخدتكمفة اال. وتشتمؿ القائـالماؿ 
 مماثمة مف إجراء تعديبلتٍ  إلى مقياس تكمفة الفرصة البديمة لتمويؿ األصوؿ الرأسمالية. ال يتـّ  باإلضافة

البحث والتطوير  اإلنفاؽ عمىالمكاتب اإلحصائية التي تجمع مقاييس أداء البحث والتطوير التجريبي )
اإلرشادات ليذيف  (. يمكف الحصوؿ عمى المزيد مف التفاصيؿ حوؿ الروابط بيفالوحدة التجريبي داخؿ

اإلنترنت في دليؿ اإلرشاد المرفؽ بيذا الدليؿ المتاح بدوره عمى الموقع التالي:  عمىاإلطاريف 
http://oe.cd/frascati. 

 تمويل البحث والتطوير التجريبي - 3 - 4
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حتساب نفقات البحث والتطوير بوضوح تفاديًا ال اإلببلغمف فئات  الميـ إذًا تحديد ما تمثمو كؿ فئةٍ 
 التجريبي مرتيف أو حتى ثبلث مرات أو تفويتيا بشكٍؿ كامؿ.

 البحث والتطوير التجريبي تمويلمقاربات لقياس تدفقات 
حدى المقاربات في إوتدفقات تمويمو بطريقتيف. تتمثؿ يمكف قياس البحث والتطوير التجريبي  79 - 4

أو قطاع  وحدةٍ  المبالغ التي تمقتيا الوحدة أو القطاع اإلحصائي مفعف  اإلببلغ القائـ عمى المؤدي
محددة. المرجعية الفترة الخبلؿ  الوحدة البحث والتطوير التجريبي داخؿ أداء إحصائي آخر مف أجؿ

خبلؿ الفترات السابقة أو  الذي تمت تأديتولمبحث والتطوير التجريبي  ستمـالم التمويؿاستبعاد  وينبغي
غ عنيا لمفترة المرجعية الحالية. بمّ المُ  التمويؿتطوير التجريبي الذي لـ يبدأ بعد مف مصادر لمبحث وال

عف المبالغ التي أبمغت الوحدة أو القطاع اإلحصائي  اإلببلغ القائـ عمى الممّوؿتتمثؿ المقاربة الثانية في 
أو قطاع إحصائي آخر ألداء البحث والتطوير  عف القياـ بدفعيا أو ألزمت نفسيا بدفعيا إلى وحدةٍ 

 محددة.المرجعية الفترة الالتجريبي خبلؿ 
البحث والتطوير مف أجؿ تجميع بيانات  باتباع مقاربة اإلببلغ القائـ عمى المؤديوصى بشدة يُ   80 - 4

قد التمويؿ  ما كافإذا  لمعرفة الوضع األفضؿلبحث والتطوير التجريبي في ي ا، إذ يكوف مؤدّ التجريبي
، والسنة التي حدثت فييا المستخدـ التمويؿلبحث والتطوير التجريبي، وكمية ومصادر في ا اً خدـ فعمياستُ 

في الحصوؿ  مفيدةً المقاربة القائمة عمى الممّوؿ أنشطة البحث والتطوير التجريبي. ومع ذلؾ، قد تكوف 
 ؿ البحث والتطوير التجريبي.الوحدات التي تموّ معمومات عف البحث والتطوير التجريبي حوؿ نوايا العمى 

والتطوير التجريبي  تقاطع الوحدات التي تؤدي أنشطة البحث  2 - 4يمخص الجدوؿ   81 - 4
نفاؽ عمى إلا مجموع( ii( باإلضافة إلى الخمية )i. تمثؿ المبالغ المسجمة في الخمية )تمويموومصادر 

( iii(. تمثؿ الخمية )المؤديصادر ىذه األمواؿ )كما أبمغ عنيا وم الوحدة داخؿ يالبحث والتطوير التجريب
 الوحدة تجريبي خارجالتطوير البحث و الأداء  مقابؿأخرى  لة إلى وحداتٍ مقدار األمواؿ المدفوعة/المحوّ 

 (.الممّوؿ)كما ورد في تقرير 
 وتمويمه تقاطع أداء البحث والتطوير التجريبي -2 – 4الجدوؿ 

 التجريبي خارج الوحدة أداء البحث والتطوير والتطوير التجريبي داخؿ الوحدةأداء البحث  
ي ( تمويؿ أداء البحث والتطوير التجريبiii) داخؿالبحث والتطوير التجريبي أداء (  i)المصادر الداخمية 



159

 داخميال التمويؿباستخداـ  الوحدة خارج داخمي بتمويؿٍ  الوحدة لمتمويؿ
المصادر الخارجية 

 لمتمويؿ
(ii  ) البحث والتطوير التجريبي داخؿأداء 

 خارجي بتمويؿ الوحدة
(ivتمويؿ )  أداء البحث والتطوير التجريبي

 خارجيالتمويؿ الباستخداـ   الوحدة خارج

 
ثانية واحدة مف وحدة  متمقيةوحدة ( مقدار األمواؿ التي حصمت عمييا ivؿ الخمية )تمثّ  82 - 4
إلى وحدة  منح مف الباطف(ال)أي، التعاقد مف الباطف/ تمؾ األمواؿ دفع/تحويؿ الحقاً  " يتـّ أصيمة/أولية"

الحساب مشكمة ب . ولتجنّ الوحدة أداء البحث والتطوير التجريبي خارج فرعية ثالثة مف أجؿ مستقبمة
 عمى أنو بحث وتطوير تجريبي داخؿ (ivاإلببلغ عف مبمغ ) عمى الوحدة المتمقية الفرعية ينبغيالمزدوج، 

األولي  المتمقي يقوـ مف حيث المبدأ أالّ  ينبغي". األصمية/األوليةبتمويؿ خارجي مف الوحدة " الوحدة
الخاصة بو. وقد تحتاج  التجريبي لبحث والتطويرا مجاميعمف  المبمغ في أي   بتضميف لؤلمواؿ الخارجية

واضحة في مسوحات البحث والتطوير التجريبي لتحديد  أسئمةٍ المكاتب اإلحصائية الوطنية إلى تضميف 
 غ عنيا.بمّ المُ  المجاميعمف  مبحث والتطوير التجريبيل ىكذا تمويؿ "ممرر"وحذؼ 

  هلتدفقات تمويملمبحث والتطوير التجريبي و تخطيطي العرض ال
 والتمويؿالتدفقات المختمفة المحتممة لمبحث والتطوير التجريبي  1 - 4يوضح الشكؿ   83 - 4

لبحث والتطوير ا أي مؤديممسح لجيب ستلبحث والتطوير التجريبي مف وجية نظر المفي ا المستخدمة
بمد القطاع أو الموحدة أو لالتجريبي. يمكف تعميـ ىذه التدفقات لقياس أداء البحث والتطوير التجريبي 

لبحث والتطوير التجريبي ال ا في المستخدـ التمويؿتدفقات  إلى أفّ  صراحةً حصائي. تجدر اإلشارة اإل
تعويضي لمبحث  أي تدفؽٍ  التمويؿ تتحويبلالتتطمب تتطابؽ مع تدفقات البحث والتطوير التجريبي. 

 والتطوير التجريبي.
مبحث ل ةؤديالمحصائية اإلوحدة المف منظور  1 - 4مف الشكؿ  2و  1مسح المناطؽ  يتـّ  84 - 4

اإلجابة عميو، بعد تحديد كمية البحث والتطوير التجريبي  تـّ تالتجريبي. والسؤاؿ الرئيس الذي  والتطوير
البحث والتطوير التجريبي إلى  تمويؿ؟" تنقسـ مصادر التمويؿأتي يالوحدة أواًل ىو "مف أيف  أدتوالذي 

مف الشكؿ(.  2مف الشكؿ( والمصادر الخارجية )المنطقة  1فئتيف رئيستيف: المصادر الداخمية )المنطقة 
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مف خارج الوحدة اإلحصائية مف قطاع تمويؿ البحث  الوارد التمويؿيجب تصنيؼ المصادر الخارجية، أو 
 ي(.اتحسب القطاع المؤسس لتمويؿا)مصدر  3 - 4والتطوير التجريبي. انظر القسـ 

مبحث ل الممّولةحصائية اإلوحدة المف منظور  1-4 مف الشكؿ 3و  1مسح المجاليف  يتـّ  85 - 4
الجيات ؟" يتـ تصنيؼ التمويؿذىب يلتطوير التجريبي. والسؤاؿ الرئيس الذي يتـ اإلجابة عميو ىو "أيف وا

مف الشكؿ(  1 المنطقة) ذاتياإلى فئتيف رئيستيف: الوحدة  التجريبي البحث والتطوير تمويؿ التي تتمقى
 التمويؿيف الخارجييف، أو قتمتصنيؼ المُ  أف يتـّ مف الشكؿ(. يجب  3 المنطقةالخارجيوف ) والُمتمقوف
نظر ابحث والتطوير التجريبي. لالذي يؤدي اقطاع ال حسب الوحدة خارجمبحث والتطوير التجريبي الُمقدـ ل
"و" مبيعات  ج الوحدةالبحث والتطوير التجريبي خار  التمويؿ مف أجؿحوؿ "قياس   3 - 4األقساـ 

 ومشتريات البحث والتطوير التجريبي".
 نات الرسومية:تفسير لممكوّ الفيما يمي  86 - 4

 التجريبي داخؿعمى البحث والتطوير  اإلجماليالوحدة )اإلنفاؽ  تؤديوالبحث والتطوير التجريبي الذي 
 (:األداء=  الوحدة

 الداخمي( بالتمويؿلو )و الوحدة وتموّ تؤدي( = البحث والتطوير التجريبي الذي 1) 
 الخارجي المستمـ( بالتمويؿالوحدة بتمويؿ مف اآلخريف ) تؤديو( = البحث والتطوير التجريبي الذي 2) 

 والتطويرالتجريبي بيدؼ البيع(( = عمميات التبادؿ )مثؿ إجراء البحث 4)        
 نح(نح، المستفيد مف المِ تمقي المِ ( = التحويبلت )مثؿ مُ 7)        

 تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف الوحدة:
 الوحدة( أدتوالذي )أي  الوحدة اخؿدألداء البحث والتطوير التجريبي  الوحدة ( = تمويؿ1)  
 )أي الذي تؤديو وحدات أخرى( الوحدة والتطوير التجريبي خارجألداء البحث تمويؿ الوحدة ( = 3)  

 ( = عمميات التبادؿ )مثؿ شراء البحث والتطوير(5)        
 (ةالمانحالجية نح، ( = التحويبلت )مثؿ مصدر المِ 6)        

 البحث والتطوير التجريبيي مؤد  تدفقات التمويل من منظور  -1 – 4الشكؿ 
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لتمويؿ(، ا مجاميع)سواء مف حيث أداء البحث والتطوير التجريبي أو  المزدوج الحسابب لتجنّ   87 - 4

)أداء البحث مبحث والتطوير التجريبي ل اآلخريف مف الوحدة ألداءالمقدـ التمويؿ  أفّ  تحديدمف الميـ 
الخارجي  يؿالتمو لموحدة. وال ينبغي إدراج  الداخمي التمويؿ( يشمؿ فقط الوحدة والتطوير التجريبي خارج

تمويؿ لمبحث عمى أنو اقد عمييا مف الباطف مع اآلخريف أو تتع اً ي تمرره الحقذي تتمقاىا الوحدة والذال
 .ياً أف يشكؿ تحدّ  وىذا التحديد يمكفالوحدة.  الذي تؤديووالتطوير التجريبي 

والتطوير التجريبي توفير البحث والتطوير  البحث يلمؤدّ ، يمكف حرصًا عمى اكتماؿ الصورة  88 - 4
 مؤديفي المقابؿ. يحدث ىذا  مثبًل عندما يوفر  لمتمويؿتعويضي  التجريبي لآلخريف دوف أي تدفؽٍ 

البحث والتطوير التجريبي االستخداـ المجاني لمبحث والتطوير التجريبي الخاص بو لمجتمع المصادر 
 المفتوحة.

 لمتمويلة والخارجي ةالداخميمصادر ال
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لسداد تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي مف داخؿ الوحدة )داخمي( أو   ؿ البلـزيمو تأتي اليقد  89  - 4
 مف خارج الوحدة )خارجي(.

 ةالداخمياألموال 
داخمية لدعـ البحث والتطوير التجريبي يعتمد عمى قطاع ويؿ متتعريفو كمصادر  ما يتـّ  إفّ   90 - 4

لى حد   اإلببلغوحدة  مبحث والتطوير التجريبي التمويؿ الداخمي لمثؿ يما عمى االعتبارات الوطنية.  وا 
الوحدة اإلحصائية  نفؽ عمى البحث والتطوير التجريبي والتي تنشأ تحت سيطرةاألمواؿ التي تُ  مقدار

. ال يشمؿ التمويؿ الداخمي لمبحث تمؾ الوحدة البحث والتطوير التجريبي وفقًا لتقديرفي  ستخدـوتُ ُمبّمغة ال
لبحث ألغراض اصراحًة الوحدات اإلحصائية مف  الُمتمقىوالتطوير التجريبي تمويؿ البحث والتطوير التجريبي 

 التمويؿ" عمى "internal funds الداخميالتمويؿ ُيفضؿ مصطمح " . الوحدة والتطوير التجريبي داخؿ
عمى سبيؿ المثاؿ، جيبيف. ستبعض الم عنداألخير قد يكوف لو تفسير أوسع  ألفّ " own funds الخاص

المستخدمة في ىذا  صطبلحاتاالغير دقيؽ )مف حيث  نح البحثية  بشكؿٍ قد يعتبر المستفيدوف مف المِ 
 نحة البحثية." بمجرد حصوليـ عمى المِ ليـ خاصتمويٍؿ " بمثابة  العاـالتمويؿ  الدليؿ( أفّ 

ح أو األربا ات، تشمؿ األمواؿ الداخمية عمى سبيؿ المثاؿ، االحتياطياألعماؿمشاريع في قطاع  91- 4
(، ومبيعات المنتجات العادية لموحدة أسيـ توزيعيا كعوائدإعادة  تـّ تالمحتجزة )أي األرباح التي لـ 

رأس الماؿ في شكؿ أسيـ، والديف أو األدوات اليجينة  وزيادة)بخبلؼ البحث والتطوير التجريبي(، 
، المجازؼوالقروض مف البنوؾ، ورأس الماؿ  ،جمعو في األسواؽ المالية ي يتـّ ذال التمويؿاألخرى )مثؿ 
لمحوافز الحكومية المخصصة  ضريبة الدخؿ الناشئة كنتيجةٍ  لتزاماتا الخصومات مف تعدّ  وما إلى ذلؾ(.

داخمي، حيث ال يمـز استخداميا لتمويؿ ال مف التمويؿ اً ذ في الماضي أيضنفّ ريبي المُ لمبحث والتطوير التج
حوؿ"الحوافز الضريبية التي  3 - 4البحث والتطوير التجريبي في الفترة المرجعية الحالية )انظر القسـ  

 تشجع البحث والتطوير التجريبي"(.
إيرادات رسوـ تسجيؿ الطبلب، واإليرادات  مثبلً  الداخمي التمويؿشمؿ يالتعميـ العالي،  قطاعفي  92- 4

يرادات التعمّ   اصطبلحاتـ مدى الحياة وتوفير الخدمات األخرى. وتقضي المتأتية مف اليبات، وا 
مف التمويؿ الحكومي  نوعٌ  و(، وىGUFمجامعات )الحكومي العاـ ل التمويؿصنؼ يُ  الّ المقارنات الدولية بأ

 (.9داخمية )انظر الفصؿ لمؤسسات التعميـ العالي، كأمواؿ ٍ 

 
لتمويؿ(، ا مجاميع)سواء مف حيث أداء البحث والتطوير التجريبي أو  المزدوج الحسابب لتجنّ   87 - 4

)أداء البحث مبحث والتطوير التجريبي ل اآلخريف مف الوحدة ألداءالمقدـ التمويؿ  أفّ  تحديدمف الميـ 
الخارجي  يؿالتمو لموحدة. وال ينبغي إدراج  الداخمي التمويؿ( يشمؿ فقط الوحدة والتطوير التجريبي خارج

تمويؿ لمبحث عمى أنو اقد عمييا مف الباطف مع اآلخريف أو تتع اً ي تمرره الحقذي تتمقاىا الوحدة والذال
 .ياً أف يشكؿ تحدّ  وىذا التحديد يمكفالوحدة.  الذي تؤديووالتطوير التجريبي 

والتطوير التجريبي توفير البحث والتطوير  البحث يلمؤدّ ، يمكف حرصًا عمى اكتماؿ الصورة  88 - 4
 مؤديفي المقابؿ. يحدث ىذا  مثبًل عندما يوفر  لمتمويؿتعويضي  التجريبي لآلخريف دوف أي تدفؽٍ 

البحث والتطوير التجريبي االستخداـ المجاني لمبحث والتطوير التجريبي الخاص بو لمجتمع المصادر 
 المفتوحة.

 لمتمويلة والخارجي ةالداخميمصادر ال
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مف العوائد  المتحققة يراداتاإلأبحاث بعض أعمالو مف خبلؿ ؿ معيد آخر، قد يموّ  كمثاؿٍ  93 - 4
ي ىذه األمواؿ مف الوحدات األخرى واألرباح مف مبيعات السمع والخدمات. وعمى الرغـ مف تمقّ 

إيرادات كالتجريبي بؿ "لمبحث والتطوير  كصفقاتٍ ت األخرى، إال أنو ال ينبغي اعتبارىا والقطاعا
لـ وخدماتيا  المؤسساتنفسيا، ألف مشتري سمع  الُمؤديةالوحدة  لتمويؿوبالتالي مصادر داخمية  ،محتجزة"

 مبحث والتطوير التجريبي.ل التمويؿتقديـ بتكف لدييـ النية 
". ويتضح Internal كممة "داخميليست مرادفة لػ" intramuraالوحدة  "داخؿكممة  الحظ أفّ  94- 4

 الداخمي التمويؿمف  الوحدة داخؿالدفع لكؿ األداء  إلى أنو ال يتـّ  صراحةً  االنقساـ مف خبلؿ اإلشارة
 (.1 - 4)انظر الشكؿ

  يالخارج التمويل
األمواؿ المنفقة عمى البحث والتطوير مقدار  والتطوير التجريبي لمبحث الخارجي التمويؿؿ يمثّ  95 - 4

 .اإلببلغوحدة مف خارج سيطرة  تنشأالتجريبي التي 
البحث والتطوير أداء الوارد مف الوحدات اإلحصائية األخرى لتمويؿ  التمويؿال ينبغي إدراج  96- 4

بعد، في تقارير الفترة  التجريبي الذي لـ يبدأ التجريبي خبلؿ الفترات السابقة، أو لتمويؿ البحث والتطوير
البحث والتطوير التجريبي المتعمؽ  أداءخبلليا  المرجعية الحالية. وينبغي اإلببلغ عنيا لمفترة التي يتـّ 

 بيا.
البحث والتطوير الخيرية المستممة صراحًة ألغراض  نح واليدايا واألعماؿالمِ  التمويؿ مف عدّ ي  97 - 4

رة كبي الوحدة اإلحصائية المستقبمة قد تتمتع بحرية تصرؼٍ  الرغـ مف أفّ . عمى اً خارجي تمويبلً التجريبي 
، الوحدة داخؿتجريبي ال تطويرالبحث و محددة لم ؿ في أنشطةٍ يمو تال ااستخداـ ىذ بشأف كيؼ ومتى يتـّ 

فييا  لمبمغ لمفترة التي يتـّ اإلببلغ عف ا ينبغيخارجيًا بالنسبة لموحدة المستقبمة. ا التمويؿ يبقى مصدر ىذ
متعددة( وليس عف موعد  استبلـ  إببلغعمى البحث والتطوير التجريبي )والتي قد تغطي فترات  صرفو

العمؿ الخيري. وقد أصبح تقديـ العمؿ الخيري لصالح البحث والتطوير التجريبي مف  المنحة أو اليدية أو
في  تفصيمو تـّ متزايدة. كما  باألمراض، ظاىرةً  المتعمقةأفراد، وخاصة لتمبية حاجة البحوث  متبرعيف

، الذي يشمؿ األفراد، باعتباره اليادؼ لمربح، يجب اإلببلغ عف القطاع الخاص غير 10و  3الفصميف 
تمقييا دوف أي شرط أو  ؼ اليدايا واألعماؿ الخيرية التي يتـّ صنّ المصدر الخارجي ليذه األمواؿ. بينما تُ 
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 داخمي إذا ما تـّ  كتمويؿٍ البحث والتطوير التجريبي استخداميا بالضرورة ألغراض  توقع بأف يتـّ 
 ة.يقمتالوحدة اإلحصائية المُ  لتقدير اً وذلؾ وفق ،لتطوير التجريبيلبحث واااستخداميا  لصالح 

المقارنات الدولية عمى وجوب اإلببلغ عف التمويؿ الحكومي العاـ  اصطبلحات تنّص   98 - 4
 (.9كأمواؿ حكومية خارجية )انظر الفصؿ  GUFلمجامعات 

لبحث والتطوير ا تمويؿالمقارنات الدولية عمى وجوب اإلببلغ عف  اصطبلحات تنّص   99 - 4
مجموعة مشروع  فيخريف اآلعضاء األعماؿ مف األتمقاه عضو في مجموعة مشروع يي ذالتجريبي ال

 .(7-7، القسـ 7خارجي )انظر الفصؿ كتمويٍؿ األعماؿ نفسيا 
 ضريبية لتشجيع البحث والتطوير التجريبيالحوافز ال
في بعض األحياف  اً وأيض االتحاديما عمى المستوى المركزي/تقدـ بعض الحكومات، السيّ  100 - 4

إلعفاءات الضريبية بيدؼ تشجيع تمويؿ أو أداء مف امخصصة  المستوى اإلقميمي/المحمي، أشكاالً  عمى
في مشاريع األعماؿ. وبينما يمثؿ ىذا اإلعفاء الضريبي شكبًل مف  البحث والتطوير التجريبي، خاصةً 

ي لمثؿ ىذا أشكاؿ الدعـ المالي العاـ لمبحث والتطوير التجريبي، إال أنو ال ينبغي إدراج التقدير الكمّ 
غ بمّ لتمويؿ المخصصة ألداء البحث والتطوير التجريبي المُ مجاميع ال الحكومية مصادرالالدعـ ضمف 

 تدمقُ بينما  ،13حوؿ القياس المنفصؿ لمثؿ ىذا النوع مف الدعـ في الفصؿ  إرشاداتٌ  تمدعنيا. قُ 
 ؿالعم مبحث والتطوير التجريبي عمى تكاليؼلة يضريبالحوافز محوؿ معالجة التأثير المحتمؿ ل إرشاداتٌ 

 مف ىذا الفصؿ. 2 - 4لموظفي البحث والتطوير التجريبي في القسـ  غ عنيابمّ المُ 
أو التحويبلت  /الفائتةالضائعة المدفوعات الضريبية تتمثؿ إحدى الصعوبات الرئيسة في أفّ  101 - 4

مع  عادةً  تتطابؽمعينة  إلى المشروع أو المؤسسة التي تطالب بالدعـ في فترةٍ  لمتمويؿالمباشرة المحتممة 
ات البحث والتطوير فيو تحديد استثمار  في الوقت الذي يتـّ و نشاط البحث والتطوير التجريبي السابؽ. 

. وبسبب الصعوبات العممية في غير معروؼ ضريبي المبمغ الدقيؽ ألي إعفاءٍ  اً عموميكوف التجريبي، 
تكمفة عف  اإلببلغ أف  يتـّ  وصىيُ ي، الربط الصريح بيف الدعـ الضريبي وأداء البحث والتطوير التجريب

 ، أوالضائعة ت اإليرادات المستقبمية أو الضريبةأداء البحث والتطوير التجريبي "الممولة" بناًء عمى توقعا
 .داخمي كتمويؿٍ المطالبات المتحققة في الفترة الحالية مقابؿ األداء الماضي 
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غ عنيا في بمّ المُ  الوحدة ؽ عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿعف مجاميع اإلنفا بمعزؿٍ  102 - 4
( مبمغ اإلعفاء الضريبي 1مف ) معمومات حوؿ كؿ  الالسنة المرجعية، قد يكوف مف المفيد الحصوؿ عمى 

في المستقبؿ أو التعويض المستقبمي المتوقع مف نظاـ الحوافز الضريبية لمبحث والتطوير التجريبي و 
 ينبغي. لممسحتمقيو في الفترة المرجعية  الذي تـّ  /الفائتةالضائعة( مبمغ الضريبة المستردة أو الضريبة 2)

سئمة حوؿ الحوافز الضريبية في مسوحات البحث والتطوير التجريبي األعمى الدوؿ التي ترغب في طرح 
يا مف البحث والتطوير التجريبي غ عنبمّ ه المستويات المُ ىذه األسئمة ال تشوّ  الخاصة بيا أف تضمف أفّ 

 ا.جيبيف اإلببلغ عنيستالم طمب إلىالتي يُ  التمويؿ مصادر وتقسيـ الوحدة داخؿ
زنة الحكومة وامف سياسات م اً صريح اً الحوافز الضريبية جزء تقديـفييا في البمداف التي يكوف  103- 4

التجريبي، التمويؿ المتوقعة ألداء البحث والتطوير  أنماط يتوافؽ معلدعـ البحث والتطوير التجريبي وىذا 
أداء البحث والتطوير  مقابؿ تمقىلتحديد مستوى الدعـ الضريبي المُ  منفصبلً  اً قد تتضمف المسوحات بند

ؼ بعض صنّ ألغراض إعداد التقارير الوطنية الداخمية، قد تُ غ عنو في الفترة المرجعية. التجريبي الُمبمّ 
المقارنات الدولية تتضمف استبعاد ىذه  اصطبلحات حكومي. ومع ذلؾ، فإفّ  كتمويؿٍ البمداف ىذه المبالغ 

ذا ما تـّ  كتمويؿٍ لتمويؿ الحكومي واإلببلغ عنيا مجاميع ابالغ مف الم اإلببلغ عف مثؿ ىذه  داخمي. وا 
منفصؿ لضماف االتساؽ الدولي لئلببلغ  حكومي، فيجب تحديد المبالغ بشكؿٍ  كتمويؿٍ المزايا الضريبية 

المبينة في  اإلرشادات غ عنيا بموجببمّ الضريبي المُ  اإلنفاؽالحساب المزدوج مع أرقاـ مشكمة ب ولتجنّ 
 .13الفصؿ 
 البحث والتطوير التجريبي تمويلمصدر 

 اً إذا كاف ذلؾ مناسب -جمعيا  ينبغيتفاصيؿ مصدر التمويؿ التي  3 - 4يحدد الجدوؿ  104 - 4
ة ي كؿ مف القطاعات األربعة الرئيسفي مسوحات البحث والتطوير التجريبي لممؤسسات ف -اً وعممي
القطاع الخاص و  ،والتعميـ العالي ،والحكومة ،لمبحث والتطوير التجريبي وىي: مشاريع األعماؿ المؤدية
خمسة مصادر رئيسة لتمويؿ البحث والتطوير التجريبي وىي:  توجدعامة،  بصورةٍ . اليادؼ لمربحغير 

 وتوجدوبقية العالـ.  ،اليادؼ لمربح القطاع الخاص غيرو  ،والتعميـ العالي ،والحكومة ،مشاريع األعماؿ
إضافية يمكف جمعيا. تختمؼ األىمية النسبية لمصادر التمويؿ المختمفة  داخؿ كؿ قطاع تفاصيؿ تمويؿٍ 
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مبحث والتطوير ل المؤدية قطاعاتالجمعو( لكؿ قطاع مف  )وبالتالي لمستوى تفاصيؿ التمويؿ الذي يتـّ 
 لمظروؼ الخاصة بكؿ بمد. اً ريبي وقد تختمؼ تبعالتج

الوحدة  داخؿأداء البحث والتطوير التجريبي في  الداخمي المستخدـ التمويؿؼ يتصن يجب 105 - 4
 البحث والتطوير التجريبي. تؤديلقطاع الوحدة اإلحصائية التي  وفقاً 
المخصص لدعـ البحث  GUFمجامعات ل الحكومي العاـ تمويؿال اإلببلغ عف ينبغي 106 - 4

المباشر المخصص ألداء  التمويؿ الحكومي بقية منفصؿ عف بشكؿٍ  الوحدة التجريبي داخؿ والتطوير
 (.4 - 9، القسـ  9البحث والتطوير التجريبي في التعميـ العالي )انظر الفصؿ 

منفصؿ  بشكؿٍ  مخصصةٌ ، تصميـ مسوحات ةلقطاع الحكومقد يكوف مف المفيد، بالنسبة  107 - 4
 .الواليات/ المقاطعاتوفي وكاالت  االتحاديةلمركزية/البحث والتطوير التجريبي في الوكاالت ا يلمؤدّ 

تعريفيا لتشمؿ المنظمات  يشمؿ التمويؿ مف "بقية العالـ" فئة "المنظمات الدولية"، التي تـّ  108 - 4
عمى سبيؿ در تمويؿ ذات صمة. تحدد البمداف المختمفة منظماٍت دولية مختمفة كمصا فوؽ الوطنية.

 تحاد األوروبي فئة تمويؿ مثؿ "مؤسسات االتحاد األوروبي والييئات األخرى".أعضاء اال ُيدرجالمثاؿ، قد 
البحث والتطوير  يمؤد  التي يجب جمعها في مسوحات  التمويلتحديد مصادر  - 3 - 4لجدوؿ ا

 التجريبي

 مصادر التمويؿ

 مسحيا يتّـ التي  المؤديةالوحدة اإلحصائية 

قطاع مشاريع 
 األعماؿ

 قطاع الحكومة
التعميـ  قطاع

 العالي

القطاع 
الخاص غير 
 اليادؼ لمربح

 X X X X قطاع مشاريع األعماؿ
 ػػ ػػ ػػ X داخمي( تمويؿ) الذاتيمشروع ال         
  خرى في المجموعةاألمشروعات ال         

 نفسيا
X ػػ ػػ ػػ 

 ػػ ػػ ػػ X غير التابعة ىالمشروعات األخر  
 X X X X قطاع الحكومة

 ذاتيةوكالة / إدارة / مؤسسة         
 داخمي( تمويؿ)

 ػػ ػػ X ػػ

 X X X Xالتمويؿ  مركزي أو اتحادي )باستثناء
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 (GUF الحكومي العاـ لمجامعات
التمويؿ  )باستثناء واليةأو  مقاطعة   

 (GUF الحكومي العاـ لمجامعات
X X X X 

 التموبؿ الحكومي العاـ لمجامعات     
(GUF) 

 ػػ X ػػ ػػ

 X X X X ىيئات القطاع الحكومي األخرى        
 X X X X قطاع التعميـ العالي

 ػػ X ػػ ػػ (داخمي تمويؿ) ذاتيةمؤسسة         
 ػػ X ػػ ػػ مؤسسات التعميـ العالي األخرى        

 X X X X ربحاليادؼ لم القطاع الخاص غير
 X ػػ ػػ ػػ داخمي(تمويؿ ) ذاتيةمؤسسة         
المؤسسات الخاصة األخرى غير        

 اليادفة لمربح
 X ػػ ػػ ػػ

 X X X X بقية العالـ
 ػػ X X X قطاع مشاريع األعماؿ       

 ػػ ػػ ػػ X مشروع في المجموعة نفسيا              
 ػػ ػػ ػػ X المشروعات األخرى غير التابعة   
 X X X X قطاع الحكومة        
 X X X X التعميـ العاليقطاع         

 ػػ X ػػ ػػ فروع الجامعات األجنبية  
 ػػ X ػػ ػػ مؤسسات التعميـ العالي األخرى         

 X X X X مربحاليادؼ ل القطاع الخاص غير       
 X X X X المنظمات الدولية           
 X X X X البحث لمؤدياإلنفاؽ مجموع 

= ليس مصدر  -= يجب جمع تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف ىذا المصدر واإلببلغ عنو ؛  Xمبلحظة: 
 .ومن جمعبال البحث في ىذا القطاع يليقـو مؤدّ  مناسبتمويؿ 

 
 لبحث والتطوير التجريبيا التمويل من أجل وتبادل تحويلفئات  
 عائدٍ مع ا البحث والتطوير التجريبي بيف الوحدات اإلحصائية إمّ  تمويؿتدفؽ  يحدثيمكف أف  109 - 4

 ذلؾ دوف( أو exchange )تبادؿ يالمؤدّ تعويضي فعمي أو متوقع مف البحث والتطوير التجريبي مف 
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االحتياجات اإلحصائية كذلؾ و  ،مستخدمي السياسات طمبمف أجؿ تحسيف تمبية . (transfer )تحويؿ
لبحث والتطوير التجريبي ا أداء مجموع عفباإلببلغ البمداف  تقوـأف وصى القومية، يُ لنظاـ الحسابات 

منفصمة لكؿ  تمويمو مف مصادر خارجية في ىاتيف الفئتيف. ويمكف جمع فئاتٍ  الذي يتـّ  الوحدة داخؿ
 ؾ.الخارجية إذا كانت اعتبارات عبء االستجابة ونوعية البيانات تسمح بذل التمويؿمف مصادر  مصدرٍ 

 بشكؿٍ  أالخطفيـ أو التفسير السوء  يحدثالبحث والتطوير التجريبي،  يمؤدّ في استطبلعات  110 - 4
كوف يبما س نح والعقود عمى التوالي( مقارنةً والتبادؿ )مثؿ المِ  التحويؿأقؿ عند استخداـ أمثمة لعمميات 

 ".exchange التمويؿ تبادؿ" و " transfer التمويؿ تحويؿلدى استخداـ المصطمحيف "عميو الحاؿ 
 البحث والتطوير التجريبي أجل من التمويل تحويل

مف وحدٍة إحصائية إلى  الحاصمة تمويؿالتمويؿ البحث والتطوير التجريبي تدفقات  تحويؿؿ يمثّ  111- 4
أو خدمة في  ب أي سمعةٍ أداء البحث والتطوير التجريبي التي ال تتطمّ بغرض إحصائية أخرى  وحدةٍ 

حقوؽ ميمة في نتائج البحث والتطوير التجريبي  الحصوؿ عمى أي الممّولةلمجية  المقابؿ بحيث ال يحؽّ 
لبحث والتطوير التجريبي بعض مف أجؿ االتمويؿ  ر تحويؿالتي مّولتيا. قد تفرض الوحدة التي توف

نحو المتفؽ ط أو المشروع عمى ال، وااللتزاـ بوصؼ النشاالدوري اإلببلغالبحث، مثؿ  مؤديالشروط عمى 
 ،نحالمِ  التمويؿ ألبحاث. تشمؿ األمثمة عمى تحويؿ، أو حتى النشر العاـ لنتائج اعميو في شروط االتفاؽ

ضة خفّ مُ  أسعارٍ  ذلؾ عمى تقديـ ينطوِ ي )ما لـ عوالتمويؿ الجما ،والعمؿ الخيري ،واإلعفاء مف الديوف
العاـ لمجامعات )حسب الحكومي جديد(، والتحويبلت الشخصية مثؿ اليدايا والتمويؿ المنتج مل

 ينبغيتمويؿ البحث والتطوير التجريبي،  تضمينو في تحويؿ لية(. ولكي يتـّ المقارنات الدو  اصطبلحات
في البحث والتطوير التجريبي. يحتفظ  استخدامو مف المصدر األصمي ليتـّ  أف يكوف التمويؿ موجياً 

ر بمعظـ الحقوؽ في نتائج البحث والتطوير التجريبي، وىو ما يفسّ  عادةً  البحث والتطوير التجريبي يمؤدّ 
 طبيعة التحويؿ في صفقة تمويؿ البحث والتطوير التجريبي.

لبحث في انقؿ معدات المختبرات أو المواد المستخدمة تقوـ فييا المؤسسات ب أمثمةٌ  توجد 112 - 4
أحد  قد يشمؿ .ووخارج تقع داخؿ بمد التجميع ىاوعبر  داخؿ القطاعات إلى مؤسساتٍ والتطوير التجريبي 

توفر معدات البحث والتطوير  ىادفة لمربحخاصة غير  ؤسسةً مة أو يحكوم مؤسسةً  األمثمة الشائعة
نقدية، وبالتالي  التجريبي في سياؽ جيود المساعدات الدولية. ىذه التحويبلت "العينية" ال تستمـز تدفقاتٍ 
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ؽ إلنفاا مجاميعأو  الوحدة حث والتطوير التجريبي داخؿإلنفاؽ عمى البا مجاميعدرج في ال ينبغي أف تُ 
الوطنية تخص عمميات اإلببلغ  . ومع ذلؾ، وألغراضٍ الوحدة عمى البحث والتطوير التجريبي خارج

 البحث يمؤدّ التي أبمغ عنيا  المجاميع وألىداٍؼ تحميمية، قد تجد البمداف أنو مف المجدي تحديد وتجميع
 وألجؿ قابميةمنفصؿ وحسب"القيمة السوقية" ليذه التبرعات العينية؛ ولكف كما أشرنا سابقًا،  عمى نحوٍ 

 غ عنيا.بمّ لبحث والتطوير التجريبي المُ ا مجاميعالمقارنة الدولية، ينبغي عدـ إدراجيا في 
 لمبحث والتطوير التجريبي من أجلالتمويل تبادل 

ٍة إلى وحد تدفقات التمويؿ مف وحدٍة إحصائيةالتمويؿ لمبحث والتطوير التجريبي تبادؿ ؿ يمثّ  113 - 4
أخرى مقابؿ أداء البحث والتطوير التجريبي وتقديـ نتائج البحث والتطوير التجريبي ذات  إحصائية

الصمة. تتحمؿ الوحدة التي تمّوؿ العمؿ مخاطر التقديـ المرتبطة بعدـ اليقيف الخاص بالمشروع. تشمؿ 
 يمؤدّ ر التمويؿ مشتريات البحث والتطوير التجريبي )المبيعات مف منظو  تبادؿ األمثمة عمى أنشطة

ت العمؿ اجريبي والمساىمات في سياؽ اتفاق(، واالستعانة بمصادر خارجية لمبحث والتطوير التالبحث
 المشترؾ في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي.

التمويؿ تبادؿ لتوفير  شراء البحث والتطوير التجريبي واحدًا مف األشكاؿ األكثر شيوعاً  يعدّ  114 - 4
المدفوع لشركات الخدمات البحثية أو وحدات أخرى تؤدي  التمويؿلمبحث والتطوير التجريبي. ويشمؿ 

مف  اً جزء ىذا التمويؿ يعدّ الوحدة التي تتمقى التمويؿ، منظور البحث والتطوير التجريبي بموجب عقد. مف 
أف تتخمى الوحدة  الحاالتفي بعض  مف الممكفية. ؿ مف مصادر خارجالمموّ  الوحدة داخؿاألداء 
عقد أو الوذلؾ مف خبلؿ  ،لة لمبحث والتطوير التجريبي عف بعض حقوقيا في نتائج البحثالمموّ 
حصرية عمى الممكية ال الحقوؽالبحث  يمؤدّ حكومية  . عمى سبيؿ المثاؿ، قد تمنح وكالةٌ تاير المشت

غراضيا ائج البحث والتطوير التجريبي ألفي استخداـ نت الفكرية الناتجة بشرط أف تحتفظ الحكومة بالحؽّ 
لتمويؿ المتبادؿ لمبحث والتطوير عمى ااعتبار ىذه الحالة كمثاؿ  اً أيض ينبغيالداخمية الخاصة. 

 ضمني. تحويؿعنصر  فييالو وجد التجريبي، حتى 
شراء ؿ مشروع البحث والتطوير التجريبي مف خبلؿ عقد التي تموّ  قد ترغب الوكالة الحكومية 115 - 4

 يمؤدّ التعاقد ألجمو مع  في التخمي عف جميع الحقوؽ المتعمقة بنتائج البحث والتطوير التجريبي الذي تـّ 
ؿ نشاط البحث الصفقة التي تموّ  ، فإفّ لةالمموّ ىذا القرار ىو مف اختصاص الجية  ألفّ  اً البحث. ونظر 
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تحويؿ منفصؿ  يوجدتطوير التجريبي. تمويؿ لمبحث والتبادؿ الأف تظؿ بمثابة  ينبغيوالتطوير التجريبي 
تصنيؼ البحث والتطوير التجريبي لمعارؼ البحث والتطوير التجريبي إلى المجتمع  وىو خارج نطاؽ 

 .الوحدة داخؿ
التمويؿ عمى تمبية احتياجات محممي السياسات والباحثيف تبادؿ قد يساعد تتبع تدفقات  116 - 4

خارجي إلى ال التعييدشير يمبحث والتطوير التجريبي. ل التعييد الخارجي االقتصادييف الميتميف بأنشطة
 اداخؿ الشركة إمّ  اً تنفيذىا حالي المساندة التي يتـّ  األعماؿ األساسية أو لوظائؼالحركة الكاممة أو الجزئية 

ى سمّ يلخارج. و أو في ا دة محمياً و وجمالتابعة المشروعات ى اللإتابعيف أو الخارجييف غير المورديف ال إلى
 الخارج". التوريد/النقؿ إلى"ػ دولي أحيانًا بال التعييد الخارجي

الة لموحدة في لدعـ المشاركة الفعّ  المخصص مف حيث المبدأ تسجيؿ التمويؿ الداخميينبغي  117 - 4
كؿ  يقوـ. الوحدة داخؿ ىامف أداء كجزءٍ  القائمة عمى العمؿ المشترؾ مشاريع البحث والتطوير التجريبي

مساىمة الوحدة في المشروع مقدار  يساو يلمبحث والتطوير التجريبي  عف تمويؿٍ باإلببلغ مشارؾ 
ذا كاف إلحدى الوحدات دورٌ  بحث لا مجموعمييمف في المشروع، فيمكف اإلببلغ عف  المشترؾ. وا 

عف تمويميـ )مثؿ ، بينما يقـو المشاركوف اآلخروف باإلببلغ الي الوحدة داخؿ والتطوير التجريبي باعتباره
لمبحث والتطوير  بموجب ترتيبات تقاسـ التكاليؼ( كدعـٍ  المدفوعات المستحقة والمدفوعات التي تتـّ 

أو الشراكة  الكونسورتيوـ/االتحادالوحدة المييمنة. ومع ذلؾ، إذا كاف إلى  مدفوعٌ  الوحدة خارجالتجريبي 
 وحدةً تمثؿ كوف فإنيا ت، اً ومميز منفصبًل  اً قانوني اً كيان المشترؾ يمثؿ/تمثؿ العمؿمشروع المسؤولة عف 

تمويؿ لمبحث والتطوير وينبغي اعتبار المساىمات المقدمة مف جميع الشركاء بمثابة  ،إحصائية منفصمة
 .الوحدة خارجالتجريبي 

  الوحدة خارجالبحث والتطوير التجريبي من أجل تمويل القياس 
  الوحدة قياس البحث والتطوير التجريبي خارج أهمية

ليو، البحث والتطوير التجريبي ومموّ  يمؤدّ بيف  التي تتـّ التدفقات  أكثر اكتمااًل عف فيـٍ تكويف ل 118 - 4
بياناٍت عف  الوحدة داخؿ بحث وتطوير تجريبي لدييامف جميع الوحدات التي  وصى بأف تجمع البمدافيُ 

ممكف عمميًا، يجب عمى  . وبقدر ما ىوالوحدة لمبحث والتطوير التجريبي خارج المخصصحجـ التمويؿ 
التمويؿ المخصص لمتبادؿ والتمويؿ المخصص  تقسيـ التمويؿ بيفبيانات عف الجمع  اً الدوؿ أيض
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. يمكف إنجاز عمميات جمع البيانات ىذه عف طريؽ تضميف لمتمويؿة يقموتحديد القطاعات المت لمتحويؿ
البحث والتطوير التجريبي. تتناوؿ ىذه األسئمة  يمؤدّ سؤاؿ أو عدة أسئمة عف نوع التمويؿ في مسوحات  

 .1-4 مف الشكؿ 3تغطية المعمومات الممثمة بالمنطقة 
مع ما لوحدة اإلحصائية الفردية ا الوحدة الذي تؤديو داخؿجمع البحث والتطوير التجريبي  إفّ  119 - 4

( 1-4 في الشكؿ 3زائد  2زائد  1 المناطؽ) الوحدة خارجمبحث والتطوير التجريبي لتمويؿ  تقوـ بو مف
لموحدة. ومع ذلؾ، أنشطة البحث والتطوير التجريبي مجموع  عف أكثر اكتماالً  صورةٍ كويف المجاؿ لت يتيح

مع  الوحدة لبحث والتطوير التجريبي داخؿا تمويؿ مجموع جمع ف يكوف مفيداً حساب المزدوج، لوبسبب ال
فالبحث والتطوير  ،لبمدالقطاع أو ا الوحدة عمى مستوى ارجخلبحث والتطوير التجريبي اتمويؿ مجموع 

 لوحدةٍ  الوحدة تجريبي داخؿالتطوير البحث و الفي المبدأ،  إحصائية ما ىو لوحدةٍ  الوحدة خارجالتجريبي 
 إحصائية أخرى.

  الوحدة خارجعمقة بالبحث والتطوير التجريبي مسائل القياس المت
حدوث  يتراجع مستوى، التمويؿالتمويؿ المتبادؿ وتحويبلت تمقي الحاؿ بالنسبة لم يىكما  120 - 4

استخداـ عند  اتالذيف يجيبوف عمى أسئمة المسوح الممّوليف سوء الفيـ أو سوء التفسير مف جانب
 مألوفة أكثر لمفاىيـ التمويؿ ىذه. مصطمحاتٍ 

  اً مويؿ بالنسبة ليا عمومالت تبادؿ دّ ي البحث والتطوير التجريبي، يعمف منظور الوحدة التي تشتر 
 ".الوحدة خارجعمى البحث والتطوير التجريبي  "إنفاقاً 

  التمويؿ الذي " اً عموم التمويؿتحويبلت  دّ التجريبي، تع الوحدة التي تمنح البحث والتطوير منظورمف
 ".الوحدة خارجالبحث والتطوير التجريبي  أداء تقدمو مف أجؿ

بالنسبة لقطاع مشاريع األعماؿ، مف المتوقع أف يكوف معظـ التمويؿ المخصص لمبحث  121 - 4
ا . أمّ ووبيع بمثابة تمويٍؿ متبادؿ، أي لشراء البحث والتطوير التجريبي الوحدة خارجالتطوير التجريبي و 

تتعمؽ  ما عمى الفئة األخرى مسألةً  ح أف تكوف األىمية النسبية لفئةٍ مف المرجّ فبالنسبة لمقطاع الحكومي، 
 بميمة الوحدة/الوكالة الحكومية ونوع أدوات السياسة المتاحة ليا.

 الوحدة خارجالوحدة عنو  خؿداالتجريبي  البحث والتطويرتمويؿ فصؿ الذي ي الحدّ  ال يكوف 122 - 4
غير صحيح في  بشكؿٍ  الوحدة تمويؿ البحث والتطوير التجريبي خارجإدراج  ؛ وبالتالي قد يتـّ اً دائم اً حواض
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و الوحدة تقارير البحث والتطوير التجريبي داخؿ  محدٍد و جيبيف بشكؿٍ ستالم المسوحات. ينبغي أف ُتوجِّ
بمَّغ المُ  الوحدة داخؿ اإلنفاؽمف  الوحدة خارجالبحث والتطوير التجريبي أداء تمويؿ استبعاد  لىإ واضح

 .زدوجلما ب الحسابوذلؾ لتجنّ  ،عنو
ي يقدمو ذالالتمويؿ  ث والتطوير التجريبي إذا ما كافؿ البحح أف يعرؼ مموّ مف المرجّ  123 - 4

أف  اً ح أيضلمتبادؿ أو لمتحويؿ )ال يتوقع أي بحث وتطوير تجريبي في المقابؿ(. ومف المرجّ  مخصٌص 
 األمواؿ لو تقديـ الخارجي( الذي يتـّ  يالمؤدّ البحث والتطوير التجريبي الوحدة أو القطاع )ؿ يعرؼ مموّ 

 اىذبإنفاؽ  يالمتمقّ  يقوـأنواع التكاليؼ التي  مف غير المحتمؿ أف يعرؼ تفاصيؿ بشكٍؿ مباشر. ولكف
التعاقد عميو أو منحو مف  التمويؿ الذي قد يتـّ  مف ىذا مقدارال عمييا )مثؿ العمؿ أو المواد( أو التمويؿ
 أخرى. أو قطاعاتٍ  إلى وحداتٍ  الباطف

البحث والتطوير  شراء منو تمويؿ تحديد المصدر الذي يتـّ  اً ال ينبغي أف يكوف ضروري 124- 4
 تمويمو عادة مف مصادر داخمية. ومع ذلؾ، فإفّ  التجريبي )البحث والتطوير التجريبي المتبادؿ(، حيث يتـّ 

مف  اً يخمؽ عددفي قطاع مشاريع األعماؿ،  وخاصةً  لمتعاقد مف الباطف،االستخداـ الواسع والمتزايد 
 يمثؿ تمويبلً أخرى  مف وحدة أعماؿٍ  تمقيو ي تـّ ذالخارجي لوحدة األعماؿ ال التمويؿ التحديات. إذا كاف

مف مصادر  باألصؿ ىا تأتيامقالتي يت اتعو دفمال يعمـ المتعاقد مف الباطف أفّ في األصؿ، فقد ال  اً عام
مف المتعاقد. وبالمثؿ، قد يتعذر عمى  ردو  دق التمويؿ أفّ اإلببلغ أف يقوموا ب عاـ. وبالتالي يمكف تمويؿٍ 

المتعاقد مف لتسديد إلى في ا خدـالمتعاقد أف يحدد بسيولة إذا ما كاف التمويؿ الداخمي أو الخارجي قد استُ 
 الباطف.

تمويؿ في ستخدـ تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف مصادر خارجية الذي يُ ينبغي استبعاد  125 - 4
 .الوحدة خرى مف البحث والتطوير التجريبي داخؿإحصائية أ شراء البحث والتطوير التجريبي مف وحدةٍ 

الخمط بيف شراء البحث والتطوير التجريبي وبيف الحصوؿ عمى التراخيص أو  عدـ ينبغي 126 - 4
تمويبًل لمبحث  رية الناتجة عف أعماؿ البحث والتطوير التجريبي السابقة. فيذا األخير ال يعدّ الممكية الفك

 والتطوير التجريبي.
تحديد تدفقات البحث والتطوير التجريبي وتمويؿ البحث والتطوير التجريبي بيف الوحدات  إفّ  127 - 4

 ألفّ  اً المخاوؼ المتعمقة بالدقة نظر اعؼ تتض حيث ،اً خاص اً ينفسيا يشكؿ تحدّ  المشروعفي مجموعة 
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. ال الوحدة داخؿالسوؽ"، أي التكاليؼ الفعمية  أسعارتسعير البحث والتطوير التجريبي قد ال يعكس "
باستثناء التأكيد عمى أنو ينبغي  أالخطؿ كيفية تصحيح ذلؾ اإلببلغ محددة حو  يمكف تقديـ إرشاداتٍ 

 التكاليؼ الفعمية.جيبيف عمى اإلببلغ عف ستتشجيع الم
 البحث والتطوير التجريبي يغير مؤد  من  الوحدة خارجتمويل البحث والتطوير التجريبي قياس 

تضميف أسئمة تتعمؽ بتدفقات التمويؿ إلى الوحدات  مشكمة نقص في التغطية عندما يتـّ  تظير 128 - 4
ي المعروفيف أو المفترضيف. البحث والتطوير التجريب يمؤدّ رسؿ فقط إلى األخرى في المسوحات التي تُ 

شطة في البحث والتطوير البحث والتطوير التجريبي فقط الوحدات النّ  يمؤدّ مسح  ما تغطي أطر  اً وغالب
 خارجؿ البحث والتطوير التجريبي يتمو تقوـ ببعض الوحدات في كؿ قطاع  توجدالتجريبي. ومع ذلؾ، 

ح محدد، مف غير المرجّ  بدوف إجراء مسحٍ طوير التجريبي بنفسيا. البحث والتدوف أف تقوـ بإجراء  الوحدة
جمعيا مف  التي يتـّ  الوحدة ف المعمومات المتعمقة بالتمويؿ خارجاستجواب ىذه الوحدات وتكو  أف يتـّ 
 .البحث والتطوير التجريبي غير مكتممةٍ  يمؤدّ مسح 

وربما  ،لمبحث والتطوير التجريبي ؿٍ ما كمموّ  ستنتاجات بشأف أىمية قطاعٍ االقبؿ استخبلص  129 - 4
وصى بالقياـ بخطوات أولية لمتحقؽ. مف المستحسف أف تقوـ إرساؿ مسوحات إلى ىذه الوحدات، يُ 

والتطوير ؿ البحث المكاتب اإلحصائية الوطنية أواًل بتقدير عدد الوحدات اإلحصائية في القطاع التي تموّ 
دوف أف تكوف نفسيا  نشطًة في أداء البحث والتطوير التجريبي، وذلؾ ربما مف  الوحدة التجريبي خارج

دد تقدير الحجـ النسبي ليذا التمويؿ. إذا كاف ع اً عمييـ أيض وينبغيمستيدفة.  خبلؿ أخذ عيناتٍ 
الحصوؿ عمييا مف إضافة  أف تكوف النتائج التي يتـّ  فينبغي، اً نسبي اً الوحدات ومجموع التمويؿ منخفض

ألف  اً نظر  ( مقبولةً وعينت أو المسح )دوف تغيير إطار يفالحالي المؤديفسئمة تتعمؽ بالتمويؿ إلى مسوحات أ
يجب أخذ البحث والتطوير التجريبي قد يكوف صغيرًا. بخبلؼ ذلؾ،  يمؤدّ " مف غير الفائتمبمغ التمويؿ "

شامؿ لتمويؿ البحث والتطوير  لمحصوؿ عمى تقديرٍ البحث والتطوير التجريبي  يمؤدّ مف غير  عيناتٍ 
 .الوحدة خارجالتجريبي 

 مبيعات ومشتريات البحث والتطوير التجريبي
رشادات لجمع اإلحصاءات حوؿ أداء البحث والتطوير اإليركز ىذا الفصؿ عمى تقديـ  130 – 4

. ولكف كما ىو البحث والتطوير التجريبيأداء التجريبي وعمى مصادر التمويؿ المستخدمة لدفع تكاليؼ 
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، قد يكوف (الوحدة خارجالتجريبي  البحث والتطوير التمويؿ مف أجؿفي ىذا الفصؿ )قياس  اً موضح سابق
عف مبيعات ومشتريات البحث والتطوير التجريبي عمى وجو  المتممةمعمومات الجمع  مف المفيد أيضاً 
 مف الوحدات اإلحصائية ضمف قطاع مشاريع األعماؿ. التحديد، خاصةً 

محددة بشأف الطريقة األفضؿ لتعريؼ "مبيعات البحث  ال يمكف ليذا الدليؿ تقديـ توصياتٍ  131 - 4
األوؿ ىو عبارة عف  والتطوير التجريبي" و "مشتريات البحث والتطوير التجريبي" باستثناء اإلشارة  إلى أفّ 

ـ مقابؿ تسمّ  المدفوعاتىو  ثانيال وأفّ  ،مف تسميـ البحث والتطوير التجريبي لآلخريفالمتحققة يرادات اإل
 اً ءات، يجب أف يكوف مف الواضح تمامجمع ىذه اإلحصا عندالبحث والتطوير التجريبي مف اآلخريف. 

البحث  اإلنفاؽ عمىقد تختمؼ عف  ،غ عنيا لشراء وبيع البحث والتطوير التجريبيبمّ المُ  المجاميع أفّ 
ؽ عمى البحث والتطوير مى سبيؿ المثاؿ، يتضمف اإلنفابيا. ع المرتبطة الوحدة والتطوير التجريبي داخؿ

و "التكاليؼ  العمؿتكاليؼ  مف مباع  كبّلً لبحث والتطوير التجريبي الُ مف أجؿ ا الوحدة التجريبي داخؿ
البحث والتطوير التجريبي، فمف المحتمؿ أف يشمؿ سعر ببيع  يالمؤدّ  يقوـالجارية األخرى". ولكف عندما 

المحاسبية النخفاض قيمة رأس الماؿ الثابت وبعض عناصر الربح. تتضمف التكمفة التي البيع التكمفة 
ي يتحمميا المشتري السعر الكامؿ المدفوع لمبحث والتطوير التجريبي، بما في ذلؾ العناصر التي تغطّ 

 لخ.اورسـو التسميـ ... البحث  يمؤدّ تكاليؼ االىتبلؾ وأرباح 
البحث والتطوير التجريبي عف الفترة  أداءعمى ذلؾ، قد تختمؼ الفترة المرجعية لوقت  عبلوةً  132 – 4

 الواضحفييا بالفعؿ شراء البحث والتطوير التجريبي وبيعو. وقد يختمؼ حتى مصدر التمويؿ  التي يتـّ 
التجريبي  لمبحث والتطوير التجريبي بيف المفيوميف. عمى سبيؿ المثاؿ، قد تؤدي الوحدة البحث والتطوير

ببيع البحث والتطوير  - ودوف وجود النية األصمية لمقياـ بذلؾ -داخمي، ولكف تقوـ الحقاً  بتمويؿٍ 
غ عنو، يكوف بمّ المُ  الوحدة أداء البحث والتطوير التجريبي داخؿ ثانية. مف حيث التجريبي إلى وحدةٍ 

 التجريبي خارج مبحث والتطويرل المحددالتبادؿ ىذا مصدر التمويؿ ىو الوحدة األولى. أما مف حيث 
 ، تكوف الوحدة الثانية ىي مصدر التمويؿ.الوحدة

 الوحدة ي التمويل خارجقمتالتوزيع حسب مقدمي وم  
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لمبحث والتطوير التجريبي التمويؿ تبادؿ وصى بالتصنيؼ القطاعي التالي مف أجؿ توزيع يُ   133 - 4
منفصؿ لشراء وبيع البحث والتطوير التجريبي(. يمكف أيضًا استخداـ ىذا التصنيؼ لبياف  أو بشكؿٍ )و/

 منفصؿ. مبحث والتطوير التجريبي بشكؿٍ لتحويبلت التمويؿ 
 محميًا: 

 قطاع مشاريع األعماؿ:   ●         
 المجموعة نفسيا فيالمشاريع ❖                   
 أخرى غير تابعة مشاريع❖                   

 ةقطاع الحكوم ●         
 قطاع التعميـ العالي ●         
 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح  ●         

 بقية العالـ: 
 قطاع مشاريع األعماؿ: ●          

 المجموعة نفسيا فيالمشاريع ❖                  
 أخرى غير تابعة مشاريع ❖                  

 القطاع الحكومي ●          
 قطاع التعميـ العالي ●          

 فروع الجامعات األجنبية  ❖                  
 مؤسسات التعميـ العالي األخرى❖                  

 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح  ●         
 المنظمات الدولية. ●         

ف أجؿ البحث والتطوير يف لمتمويؿ مقتملمختمؼ القطاعات كمُ قد تختمؼ األىمية النسبية  134 - 4
عمى ذلؾ، يمكف لمشاريع األعماؿ فقط اإلببلغ  لظروؼ البمد. عبلوةً  وذلؾ تبعاً  ،ةالوحد خارجالتجريبي 

)أو القياـ بعمميات شراء لمبحث والتطوير التجريبي مف( إلى البحث والتطوير التجريبي  تمويؿعف 
وعة نفسيا؛ يمكف لمؤسسات التعميـ العالي فقط اإلببلغ عف تمويؿ البحث والتطوير المشاريع في المجم

، قد يكوف (الوحدة خارجالتجريبي  البحث والتطوير التمويؿ مف أجؿفي ىذا الفصؿ )قياس  اً موضح سابق
عف مبيعات ومشتريات البحث والتطوير التجريبي عمى وجو  المتممةمعمومات الجمع  مف المفيد أيضاً 
 مف الوحدات اإلحصائية ضمف قطاع مشاريع األعماؿ. التحديد، خاصةً 

محددة بشأف الطريقة األفضؿ لتعريؼ "مبيعات البحث  ال يمكف ليذا الدليؿ تقديـ توصياتٍ  131 - 4
األوؿ ىو عبارة عف  والتطوير التجريبي" و "مشتريات البحث والتطوير التجريبي" باستثناء اإلشارة  إلى أفّ 

ـ مقابؿ تسمّ  المدفوعاتىو  ثانيال وأفّ  ،مف تسميـ البحث والتطوير التجريبي لآلخريفالمتحققة يرادات اإل
 اً ءات، يجب أف يكوف مف الواضح تمامجمع ىذه اإلحصا عندالبحث والتطوير التجريبي مف اآلخريف. 

البحث  اإلنفاؽ عمىقد تختمؼ عف  ،غ عنيا لشراء وبيع البحث والتطوير التجريبيبمّ المُ  المجاميع أفّ 
ؽ عمى البحث والتطوير مى سبيؿ المثاؿ، يتضمف اإلنفابيا. ع المرتبطة الوحدة والتطوير التجريبي داخؿ

و "التكاليؼ  العمؿتكاليؼ  مف مباع  كبّلً لبحث والتطوير التجريبي الُ مف أجؿ ا الوحدة التجريبي داخؿ
البحث والتطوير التجريبي، فمف المحتمؿ أف يشمؿ سعر ببيع  يالمؤدّ  يقوـالجارية األخرى". ولكف عندما 

المحاسبية النخفاض قيمة رأس الماؿ الثابت وبعض عناصر الربح. تتضمف التكمفة التي البيع التكمفة 
ي يتحمميا المشتري السعر الكامؿ المدفوع لمبحث والتطوير التجريبي، بما في ذلؾ العناصر التي تغطّ 

 لخ.اورسـو التسميـ ... البحث  يمؤدّ تكاليؼ االىتبلؾ وأرباح 
البحث والتطوير التجريبي عف الفترة  أداءعمى ذلؾ، قد تختمؼ الفترة المرجعية لوقت  عبلوةً  132 – 4

 الواضحفييا بالفعؿ شراء البحث والتطوير التجريبي وبيعو. وقد يختمؼ حتى مصدر التمويؿ  التي يتـّ 
التجريبي  لمبحث والتطوير التجريبي بيف المفيوميف. عمى سبيؿ المثاؿ، قد تؤدي الوحدة البحث والتطوير

ببيع البحث والتطوير  - ودوف وجود النية األصمية لمقياـ بذلؾ -داخمي، ولكف تقوـ الحقاً  بتمويؿٍ 
غ عنو، يكوف بمّ المُ  الوحدة أداء البحث والتطوير التجريبي داخؿ ثانية. مف حيث التجريبي إلى وحدةٍ 

 التجريبي خارج مبحث والتطويرل المحددالتبادؿ ىذا مصدر التمويؿ ىو الوحدة األولى. أما مف حيث 
 ، تكوف الوحدة الثانية ىي مصدر التمويؿ.الوحدة

 الوحدة ي التمويل خارجقمتالتوزيع حسب مقدمي وم  
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ليذه  لمحصوؿ عمى تعريؼٍ   4 - 9، القسـ 9التجريبي إلى الجامعات األجنبية التابعة ليا. انظر الفصؿ 
 المؤسسات.

  باإلبالغ عن القطاع المحدد بالتمويل مشاكل تتعمق
" و extramuralالوحدة  " و "خارجintramural الوحدة استخداـ مفاىيـ "داخؿ اً يمكف أيض 135 - 4

وصى بيا في مختمفة غير تمؾ المُ التجميع ال" عمى مستويات external" و "خارجي internal"داخمي 
ف منظور م" الوحدة خارجالمثاؿ، سيختمؼ محتوى "األداء  ىذا الدليؿ لموحدات اإلحصائية. عمى سبيؿ

أو البمداف. في ىذا الفصؿ، تحدد سمات  ،يةاتأو القطاعات المؤسس ،عو أو مجموعات المشر  ،المشاريع
داخمي  درٍ التعامؿ مع التمويؿ كمص كاف سيتـّ منو( إذا ما  ية )والقطاع الذي تشكؿ جزءاً اتالوحدة المؤسس

ذا ما كاف التمويؿ  خارجي أو مصدرٍ  . كما ىو الوحدةمقابؿ األداء خارج  الوحدةداخؿ لؤلداء  اً مخصصوا 
 ،عو ر حصائية، بما في ذلؾ مجموعات المشمختمفة مف الوحدات اإل أنواعٌ  توجد، 2 - 3 مذكور في القسـ

اىتماـ إحصائيات البحث والتطوير  الوحدة التي تشكؿ محطّ المشروع  يعدّ والمؤسسات؛  والمشاريع،
 institutional يةاتُيفضؿ مصطمح "الوحدة المؤسس (،2 - 6التجريبي. في ىذا الدليؿ )انظر القسـ 

unitعمى مصطمح "المشروع " enterprise ّالمصطمح األخير ىو المصطمح المخصص  "، مع العمـ أف
 لقطاع مشاريع األعماؿ.

إلى أخرى،  تدفؽ مف وحدةٍ يي ذال التمويؿمف غير الواضح في بعض األحياف كيفية تصنيؼ  136 - 4
معالجة تقديـ  مختمفة. يتـّ  قطاعاتٍ  في إذا كانت ىذه الوحدات في القطاعات نفسيا أوا النظر عمّ  بغّض 

 وصى بيا في النماذج التالية الخاصة بقطاعاتٍ المُ  ياوكيفية اإلببلغ عن تمويؿ البحث والتطوير التجريبي
 محددة.

موضع االىتماـ بالنسبة التي تكوف  يةاتالوحدة المؤسس دّ لنسبة لقطاع مشاريع األعماؿ، تعبا 137 - 4
البحث  تمويؿلذلؾ، ينبغي اإلببلغ عف  التمويؿ ىذه ىي المشروع.عمميات  التمويؿ/إلى تصنيفات 

ع األعماؿ مف األعضاء اآلخريف في و مجموعة مشر في عضاء األأحد  ي يتمقاهذوالتطوير التجريبي ال
. الوحدة الخاص بيـ داخؿتجريبي خارجي لمبحث والتطوير ال ع األعماؿ نفسيا كتمويؿٍ و مجموعات مشر 

الذي يقدـ )ىو مصدر(  ذلؾ التمويؿ لمبحث والتطوير  ع األعماؿو لمعضو في مجموعة مشر  أما بالنسبة
 .الوحدة خارجلؤلداء  كتمويؿٍ  يذا التمويؿنجب اإلببلغ عالتجريبي، في
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التي تكوف موضع االىتماـ بالنسبة إلى ية اتالوحدة المؤسس ، فإفّ ةبالنسبة لقطاع الحكوم 138- 4
الحكومية يي الوحدات التي تتألؼ منيا القطاعات الفرعية فالتمويؿ ىذه عمميات  /التمويؿتصنيفات 

المحمية(. لذلؾ، يجب اإلببلغ عف /والبمديةعمى مستوى الوالية واإلقميمية/االتحادية الفردية )أي المركزية /
التابعة لمحكومة المركزية مف  Y، عمى سبيؿ المثاؿ، الوزارة تمقتوي ذالبحث والتطوير التجريبي ال تمويؿ

 داخؿخاص بالبحث والتطوير التجريبي  Yداخمي لموزارة  كتمويؿٍ  تابعة لمحكومة المركزية Xوزارة أخرى 
عدـ  فيجبلتطوير التجريبي، التي تقدـ )ىي مصدر( ذلؾ التمويؿ لمبحث وا X. أما بالنسبة لموزارة الوحدة

 فياألساس المنطقي لذلؾ يكمف . الوحدة خارجالداخمي أو كتمويؿ لؤلداء  امف تمويمي كجزءٍ  اإلببلغ عنو
ة لمحكومة المركزية نفسيا، حتى لو كانت اتيبيف أجزاء مختمفة مف الوحدة المؤسس الصفقات تتـّ ىذه  أفّ 

 أصغر مثؿ الوزارات. الوحدات اإلحصائية عبارة عف كياناتٍ 
وغيرىا مف  خارج الموازنة مختمفة تجري عبر وحداتٍ يجب اإلببلغ عف الصفقات التي  139 - 4

القطاع الحكومي وبيف الحكومات  ( فيNPIs) الحكومة ة لمربح التي تسيطر عمييااليادفالمؤسسات غير 
منفصمة  مؤسساتٍ  تعدّ  المؤسسات جميعياذه ى ، ألفّ الوحدة خارج كتمويؿٍ  حكومات الوالياتالمركزية أو 

 وليا حساباتيا الخاصة.
 Zعمى سبيؿ المثاؿ، ينبغي اإلببلغ عف تمويؿ البحث والتطوير التجريبي الذي تتمقاه الوكالة  140 - 4

 التجريبي داخؿخارجي لمبحث والتطوير  كتمويؿٍ  Xالتابعة لحكومة الوالية مف وزارة الحكومة المركزية 
التي تقدـ )ىي مصدر( تمويؿ  X. أما بالنسبة لوزارة الحكومة المركزية Z الوكالةالذي تقوـ بو  الوحدة

 .الوحدة لؤلداء خارج اإلببلغ عنو كتمويؿٍ  يتـّ البحث والتطوير التجريبي ىذا، ف
ة ية التي تكوف موضع االىتماـ  بالنسباتالوحدة المؤسس بالنسبة لقطاع التعميـ العالي، فإفّ  141 - 4

التمويؿ ىذه ىي نوع المؤسسة )مثؿ الجامعات ومعاىد البحوث والمستشفيات عمميات  /التمويؿلتصنيفات 
تمقاه، عمى سبيؿ  ذيالويؿ البحث والتطوير التجريبي الجامعية، إلخ(. لذلؾ، ينبغي اإلببلغ عف تم

 اً تجريبي اً وتطوير  اً باعتباره بحث " A" مف قسـ اليندسة في الجامعة" A"المثاؿ، قسـ االقتصاد في الجامعة 
لمبحث والتطوير التجريبي  اإلببلغ عنو كتمويؿٍ  عدـيجب و " Aلقسـ االقتصاد في الجامعة " الوحدة داخؿ
" ىو المصدر Aلمجامعة " التمويؿ ". ويكوف مصدرAقسـ اليندسة في الجامعة " الوحدة مف خارج

 األصمي الذي استمـ قسـ اليندسة التمويؿ منو.
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 في تتبع تدفقات تمويل البحث والتطوير التجريبي الحاصمة مشاكلال
 مف الصعوبات المحتممة في جمع تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي بشكؿٍ  عددٌ  يوجد 142- 4

 ياتمويم مجاميعمف  أو كجزءٍ  ؿ الوحدةعناصر البحث والتطوير التجريبي داخ مف دقيؽ، سواء كعنصرٍ 
 .الوحدة والتطوير خارجداء البحث أل
قبؿ الوصوؿ  تدفؽ داخؿ وعبر( عدة وحداتٍ يعبر ) التمويؿ مرّ يالمشاكؿ عندما  تظيرقد  143 - 4

التعاقد مف الباطف عمى البحث والتطوير التجريبي، كما قد  البحث. وقد يحدث ذلؾ عندما يتـّ  يمؤدّ إلى 
عندما يكوف لمنحة البحث  اً أيضشاريع األعماؿ. وقد يحدث ىذا خاص في قطاع م يحدث بشكؿٍ 

آخريف كما  ُمتمقيفالبحث والتطوير التجريبي إلى  تمويؿتمرير  ويتـّ  ،والتطوير التجريبي جوائز فرعية
تكاليؼ مشاريع عف فقط البحث اإلببلغ  يمؤدّ عمى  ينبغي. دث في قطاع التعميـ العالي خاصةً يح

مدخبلت في البحث والتطوير التجريبي  وليس عندما تكوف ،طوير التجريبي التي أجريت بالفعؿالبحث والت
ممكف، إلى المصدر األصمي لمتمويؿ  الخاص ببعض الوحدات األخرى، وأف يشير، إلى أقصى حد  

 المخصص لمبحث والتطوير التجريبي.
  ٍحيوية  طبية  عمى سبيؿ المثاؿ ، قد تستعيف شركة أدوية كبيرة )فارما( بخدمات منظمة أبحاث عقود

(CRO ٍإلجراء تجربة سريرية مف المرحمة الثالثة لعقار )  تقـو المنظمة تطويرهبجديد قامت .CRO 
اآلثار لتوفير المرضى واختبارىـ مف أجؿ تأكيد فعالية الدواء ومراقبة  لعدة مستشفياتٍ  التمويؿبتقديـ 

المنظمة  السريرية إلى استنتاجاتياعف  فنيةر المستشفى قد تقدـ تقاري عمى الرغـ مف أفّ الجانبية. 
CRO ّالمنظمة  ، فإفCRO  ّغ النتائج إلى شركة األدوية فارما. في ىي التي تقيس فعالية الدواء وتبم

دفعو  يتـّ  الوحدة خارجتمويؿ لمبحث والتطوير التجريبي التمويؿ الذي توفره فارما ىو  ىذا المثاؿ، فإفّ 
 الوحدة وتطوير تجريبي داخؿ عمميات بحثٍ  3جميع تكاليؼ المرحمة  تمثؿ. CROإلى  المنظمة 

 ينبغيخارجي مف شركة األدوية )فارما(.  تمويؿٍ يا باستخداـ ل دفعال ويتـّ  CROخاص بػالمنظمة  
ضمف التكاليؼ الجارية األخرى  CROالمنظمة  لمبمغ المدفوع لممستشفيات مف قبؿاإلببلغ عف ا

 مدفوعاتٍ  لمستشفيات عدـ اإلببلغ عف أيى اعم ينبغيتجريبي(. التطوير البحث و شراء ال)وليس ك
 .الوحدة أو خارج الوحدة تجريبي سواء داخؿ وتطوير في التجربة السريرية كبحثٍ  مقابؿ دورىا
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 ( تحدث مشكبلت تتبع/إببلغ مماثمة مع تمويؿ االتحاد األوروبيEU ّحيث يتـ ،)  أواًل  التمويؿتحويؿ
توزيعيا عمى المشاركيف اآلخريف )المتعاقديف مف الباطف(. في  ومف ثـ يتـّ  ،إلى المتعاقد الرئيس

في تمويؿ البحث والتطوير  اً ميم اً مبحث دور المؤدية لالمؤسسات الوسيطة غير  تؤديبعض البمداف، 
ولكنيا ليست  ،المؤديفمقدمة مف عدة مصادر مختمفة عمى  نحٍ التجريبي مف خبلؿ توزيع مِ 

لمقبوؿ اعتبار ىذه المؤسسات مف ا بينما يكوف" ألغراض محددة. في مثؿ ىذه الحاالت، ةً "مخصص
األصمية في االتحاد  إلى مصادره التمويؿلمتمويؿ، إال أنو مف األفضؿ محاولة تعقب  اً مصدر 

 األوروبي.
وير التجريبي بأداء البحث والتط اً وثيق اً البحث والتطوير التجريبي ارتباط اقتناءعندما يرتبط  144 - 4

 اً ال يكوف واضح الوحدة خارجواألداء  الوحدة داخؿ األداءالفاصؿ بيف تمويؿ  الحدّ  ، فإفّ الوحدة داخؿ
 :اً دائم
  بالتعييد الخارجيالبحث والتطوير التجريبي  يمؤدّ إذا قاـ أحد  اإلببلغ في /نقصتقصيريحدث قد 

ذا كاف نشاط  جزءٍ ل الخارجي مشروع بحٍث وتطويٍر  التعييدمف مشروع البحث والتطوير التجريبي. وا 
 اً وتطوير  اً يبة في اإلببلغ عنو باعتباره بحثلة مصيمكف أف تكوف الجية المموّ ذاتو،  في حدّ تجريبي 
 بتحديدالتعييد الخارجي مشروع ـ تقـ الوحدة المسؤولة عف تنفيذ . ولكف إذا لالوحدة خارج تجريبياً 

غ عنو بمّ ؿ، فإنيا لف تُ خدمي في مشروع المموّ  كعنصرٍ وتطوير تجريبي، بؿ  المشروع عمى أنو بحثٌ 
 .يخارج بتمويؿٍ ممواًل  الوحدة وتطويرًا تجريبيًا داخؿ باعتباره بحثاً 

  ،مف طرفو البحث يومؤدّ ؿ مف المموّ  اإلببلغ إذا قاـ كؿ   قد تحدث مبالغة/إفراط فيعمى العكس 
 داخؿ وتطوير تجريبي بحثٌ  عمى أنيا وتكاليؼ البحث والتطوير التجريبي التمويؿباإلببلغ عف 

ذاتو،  مبحث والتطوير التجريبي مشروعًا بحدّ التعييد الخارجي ل إذا كاف نشاط. بو ىو خاٌص  الوحدة
ـّ تعييدىا خارجياً الت إلى الوحدة الوحدة داخؿ البحث والتطوير التجريبي نسبأف يُ  ينبغي لعمؿ. با ي ت

ذا كاف األمر عمى العكس مف ذلؾ،  اء البحث والتطوير دأفي بمعايير يال  وكاف التعييد الخارجيوا 
اإلنفاؽ عمى غ عف بمّ عمييا أف تُ  ينبغيؿ العمؿ ىي التي الوحدة التي تموّ  ، فإفّ الوحدة التجريبي داخؿ

لخدمات ذات الصمة ا، كشراء الوحدة التجريبي داخؿعمى البحث والتطوير  آخر جارٍ  نفاؽٌ إ أنو
 بنشاطيا أو مشروعيا الخاص بالبحث والتطوير التجريبي.
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 لوالمقاربة القائمة عمى الممو   المؤديالتوفيق بين االختالفات في المقاربة القائمة عمى   4 - 4
ما بناًء عمى  التجريبي داخؿ بمدٍ إلنفاؽ عمى البحث والتطوير ا مجموعح أف يختمؼ مف المرجّ  145 - 4

وذلؾ  ،بحث والتطوير التجريبيلم ةلموّ الم الجياتستند إلى تقارير المُ  المجموعالبحث عف  يمؤدّ تقارير 
 في التتبع/اإلببلغ. ختبلفاتاالو  ينة/سحب العيناتاالمعبسبب صعوبات 

الحصوؿ عمى تقديرات اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  عندما يتـّ  146 - 4
GERD  لذلؾ المعاينة. طأ يوجد ما ُيسمى بخبأكممو،  المجتمعبداًل مف مسوحات  ةعينمسوحات المف
 .ي عف المجاميع القائمة عمى الممّوؿع القائمة عمى المؤدّ يالمجامح أف تختمؼ رجّ مف المُ 

الحصوؿ عمى تقديرات اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  يتـّ  عندما 147 - 4
GERD  القائمة تقارير الفي التغطية بيف الوحدات المدرجة في  اختبلفاتٌ  توجدمف السجبلت اإلدارية، قد

 .3 - 6، القسـ  6ؿ. انظر الفصؿ المموّ القائمة عمى تقارير الوتمؾ المدرجة في  ،يعمى المؤدّ 
البحث معرفة  يمؤدّ ا يجعؿ مف الصعب عمى ، ممّ تقديـ التمويؿ مف قبؿ وسيطٍ  قد يتـّ  148 - 4

ف مس التمويؿ الذي يخرج تتعمؽ بيذا الموضوع وتتمثؿ في قيا مشكمةٌ  توجدؿ. لمتمويالمصدر األصمي 
 .خارجياً اًل ولكنو يعود إلى ىذا القطاع باعتباره بحثًا وتطويرًا تجريبيًا ممو  ،ؿمموّ قطاع الال
ثالث )عمى شكؿ رواتب  مباشر مف طرؼٍ  بشكؿٍ  التمويؿيتمقى فييا األفراد  حاالتٌ  توجدقد   149 - 4

عمى  ضيفة، ولكف الوحدات المضيفة غير قادرةٍ نح( لمقياـ بالبحث والتطوير التجريبي في الوحدات المُ أو مِ 
( تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي. قد بػ إمكانية الوصوؿ إلى المعمومات المتعمقة ال تمتمؾتتبع )

بلب أو الدارسيف لممشاركة تقديمو لمط ينطبؽ ىذا عمى سبيؿ المثاؿ عمى حاؿ التمويؿ الحكومي الذي يتـّ 
البحث والتطوير التجريبي في المؤسسات األخرى دوف أف يكوف لتمؾ المؤسسات سيطرة مباشرة  أداءفي 

ينبغي إلى أخرى. عمى الرغـ أنو ال  ماح لؤلفراد باالنتقاؿ بحرية مف مؤسسةٍ عمى التمويؿ بحيث يمكف الس
تكمفة قياـ ىؤالء األفراد بالبحث  رصدبأو تطمب مف الوحدة اإلحصائية أف تقوـ  ترصدلمبمداف أف 

ؿ ، فقد يكوف مف الممكف استخداـ بيانات المموّ ريبي عمى مستوى الوحدة اإلحصائيةوالتطوير التج
ا بالنسبة لمبمداف التي تقـو بجمع ىذه الثغرات في اإلببلغ عف الترتيبات الثبلثية. أمّ  لمعالجة جماليةاإل

ببلغ اإلحصاءات  حوؿ أداء البحث والتطوير التجريبي لؤلفراد عمى مستوى  من مؤسسات التمويلوا 
ذا لؤلداء الكمي لمب أكثر اكتماالً  حسابٍ إجراء ىذه البيانات ب القطاع، فقد تسمح حث والتطوير التجريبي. وا 
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ولكف ليس  ،خرى"األجارية التكاليؼ الضمف فئة " المجاميعاإلببلغ عف ىذه  ينبغي، بأية حاؿتسجيميا  تـّ 
 بي الحذر لتجنّ خرى". ينصح بتوخّ ضمف فئة " تكاليؼ موظفي البحث والتطوير التجريبي الجارية األ

دائيا لمبحث والتطوير أب والمتعمقةعنيا التي تقـو الوحدة المضيفة باإلببلغ مع المبالغ  الحساب المزدوج
 .الوحدة التجريبي داخؿ

عف تمؾ  يالمؤدّ مؼ التكاليؼ المتضمنة في البحث والتطوير التجريبي القائـ عمى قد تخت 150 - 4
 تبادؿ قياس مجاؿ فيخاصًة وؿ القائـ عمى الممّ والتطوير التجريبي  البحث والبحثالمتضّمنة في 

 العمؿ الوحدة البحث والتطوير التجريبي داخؿ اإلنفاؽ عمىشمؿ يالقائـ عمى األداء،  اإلببلغ . فيالتمويؿ
ببيع البحث والتطوير التجريبي، فمف المحتمؿ أف  يالمؤدّ و "التكاليؼ الجارية األخرى". لكف عندما يقـو 

 اإلببلغا في الماؿ الثابت وبعض عناصر الربح. أمّ  يشمؿ سعر البيع التكمفة المحاسبية الىتبلؾ رأس
ؿ عف السعر اإلجمالي المدفوع لمبحث والتطوير غ المموّ بمّ ؿ، فمف المحتمؿ أف يُ القائـ عمى المموّ 

 البحث. يمؤدّ ي تكاليؼ االىتبلؾ وأرباح  العناصر التي تغطّ التجريبي، بما في ذلؾ 
البحث تفسيراٍت مختمفة حوؿ إذا ما كاف  يومؤدّ  ليقد تتضمف السجبلت المحاسبية لمموّ  151- 4

تنفيذه يفي بتعريؼ البحث والتطوير التجريبي. عمى سبيؿ المثاؿ، في الصناعات  العمؿ الذي يتـّ 
تمويؿ البحث والتطوير التجريبي في إطار عقود اإلنتاج والتسميـ  الدفاعية، يؤدي، في بعض األحياف،

أكبر  البحث والتطوير التجريبي واإلنتاج التجريبي لمطائرات( إلى تقديراتٍ ي الواسعة )مثؿ تمؾ التي تغطّ 
متعاقدو  يقوـما ب مقارنةً  ؿ مف الحكومةالمموّ و  الذي يقوـ بو مشروع األعماؿ لمبحث والتطوير التجريبي

طوير وت في حساباتيـ المالية كبحثٍ  بتسجيموالبحث والتطوير التجريبي  يؤدوفالصناعات الدفاعية الذيف 
 تجريبي.

في التوقيت بيف  اختبلفاتٍ  حدوثا يؤدي إلى عقود البحث ألكثر مف عاـ، ممّ  ما تمتدّ  اً غالب 4-152
 البحث. يمؤدّ ؿ وتقارير المموّ  تقارير

البحث وبيانات الموازنة الحكومية  يمؤدّ بيف البيانات التي أبمغ عنيا  اختبلفاتٌ  اً أيض تحدثقد  153- 4
ؿ بيانات المموّ  اً (، التي ىي أساسGBARD مبحث والتطوير التجريبيلة يالحكومموازنة الاعتمادات )

(. في ىذه الحالة، قد يعود اإلنفاؽالحكومي )عمى الرغـ مف أنيا تسجؿ االعتمادات المرصودة وليس 
في مرحمة  اً توقعا كاف ممختمؼ مف البحث والتطوير التجريبي عمّ  حجـٍ  أداءغياب إمكانية المقارنة إلى 
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التي وازنة المالمرصودة في عتمادات االف عدـ الدقة في ع رصد االعتمادات. قد تنتج االختبلفات أيضاً 
مزيد مف ممنفصؿ لممخصصات التي تستيدؼ البحث والتطوير التجريبي بالتحديد. )ل ال تسمح بتحديدٍ 

، راجع الفصؿ  GBARDالمعمومات حوؿ منيجية اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي  
12). 
إلى البحث  وو ومؤدّ لمموّ ممسوحات التي يقـو بيا لجيبوف ستالم يمجأأف  اً مف الممكف أيض 154 - 4

تمويؿ لمبحث والتطوير البلغ عف القطاع الذي يقدموف إليو قطاعاٍت مختمفة عندما يقوموف باإلباختيار 
لمبحث والتطوير  اً خارجي تمويبلً عف القطاعات التي يتمقوف منيا كذلؾ اإلببلغ و  الوحدة التجريبي خارج

مف مؤسسة غير ىادفة  تمويبلً حصائية اإلوحدة ال. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا تمقت الوحدة داخؿالتجريبي 
منظور ىذا الدليؿ( باإلببلغ غير صحيح مف  فمف الممكف أف تقوـ )بشكؿٍ  لمربح تسيطر عمييا الحكومة،

تطوير لبحث والاؿ مموّ  ؼ مسحصنّ قد يُ و خاص غير اليادؼ لمربح كمصدٍر لتمؾ األمواؿ. القطاع ال عف
 (.3)انظر الفصؿ  ةقطاع الحكومالتجريبي المصدر عمى أنو 

إلنفاؽ عمى البحث ا في مجاميععف الفروؽ ممكف،  إلى أقصى حد   ،باإلببلغ وصىيُ  155 - 4
تمؾ تحديد العوامؿ المسببة ل ينبغيالبحث، كما  يمؤدّ ليف وتقديرات والتطوير التجريبي بيف تقديرات المموّ 

لمقياس  بالضرورة نتيجةً  حدثتمثؿ ىذه االختبلفات ال  معرفة أفّ  وينبغي. لفروؽ في حاؿ كانت معروفةً ا
 الدقة التحميمية واإلحصائية. زيادة توفير ىذه البيانات سوؼ يساعد في غير الكافي أو غير الدقيؽ وأفّ 

 الوطني لبحث والتطوير التجريبيا مجاميعتجميع  - 5 -4
 (GERD) اإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي 
 ،مف التجميع يةعال اتيمستو عند  أداء البحث والتطوير التجريبيبالعمؿ عمى تجميع ُيوصى  156 - 4

اإلنفاؽ  أجؿ الحصوؿ عمى مجاميعمف مصدر التمويؿ وذلؾ حسب و  ي لمبحثالمؤدّ لقطاع ا حسبوذلؾ 
اإلنفاؽ  احتساب القابمة لممقارنة دوليًا. يتـّ  GERDالمحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي 
اإلنفاؽ عمى البحث  مجاميعمف خبلؿ جمع  GERD المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي

لمقطاعات األربعة الرئيسة المشمولة في ىذا الدليؿ وىي: مشاريع  الوحدة اخؿدوالتطوير التجريبي 
اإلنفاؽ المحمي  األعماؿ والحكومة والتعميـ العالي والمؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح. لئلببلغ عف

مستويات األداء  كؿ الجمع بيف ما يتـّ  اً ، غالبGERD اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي
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: وىي ، ينبغي تجميع مصادر التمويؿ الرئيسةية لمبحثالمؤدّ مف القطاعات  بة لكؿ قطاعٍ الحكومي. بالنس
 وبقية العالـ. اليادؼ لمربحمشاريع األعماؿ والحكومة والتعميـ العالي والقطاع الخاص غير 

ا وممّ  ،وعن واإلببلغالبحث والتطوير التجريبي وقياسو  تعريؼرشادات حوؿ اإليقدـ ىذا الدليؿ  157 - 4
والتوصيات الخاصة بجمع بيانات اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير  االصطبلحاتىذا الفصؿ  يتضمنو

 يذال الوحدة داخؿالبحث والتطوير التجريبي  لئلنفاؽ عمى اوصى بيالجمع المُ عممية مثؿ ت التجريبي.
 تجميعاتٌ  توجدالمجيود اإلجمالي لمبحث والتطوير التجريبي في البمد. ومع ذلؾ  ي البحثمؤدّ  عنو بّمغي

التي يمكف الخمط بينيا وبيف مجاميع  اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي  التجريبي أخرى مف البحث والتطوير
مجاميع البحث  وصى بيا ىنا. الجدير بالمبلحظة أفّ المُ  GERDعمى البحث والتطوير التجريبي 

ؿ في كما ىو مفصّ  .SNAمف نظاـ الحسابات القومية  نظري اآلف بشكؿٍ  ر االتجريبي متاحةٌ والتطوي
التالي  الرابطوعمى اإلنترنت في اإلرشادات المرفقة بيذا الدليؿ المتاح عمى  1الفصؿ 

http://oe.cd/frascati  لبحث والتطوير التجريبي في نظاـ الحسابات القومية ا مجاميع، قد تختمؼ
SNA إلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي ا مجاميععف  اً كبير  اً اختبلفGERD ،

في  في البرمجيات مبحث والتطوير التجريبيلفي المعالجات المختمفة  ذلؾأحد أسباب حيث يكمف 
في  والتطوير التجريبيالبحث  مقدارتحميمية، قد يكوف مف المفيد تحديد  . لذلؾ وألغراضٍ المجاميع

، أو GERDمف اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  اً شكؿ جزءيي ذالالبرمجيات 
برمجيات البحث  تمثؿالبحث والتطوير التجريبي التي مف عماؿ األحصة مشاريع  تحديداألدنى  الحدّ ب

 .1 - 4والتطوير التجريبي. انظر  اإلطار 
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 عادةً  GERDاإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  عرض يتـّ  158 - 4

مقابؿ مصادر  لقطاع الرئيس مصنفةً ا حسبالبحث والتطوير التجريبي  يمؤدّ مف  تتألؼ كمصفوفةٍ 
 .4 - 4تمويؿ البحث والتطوير التجريبي حسب القطاع. انظر الجدوؿ 

الوطنية مثؿ  فوؽألغراض ىذا الدليؿ، ينبغي معاممة المنظمات الدولية، بما فييا المنظمات  159 - 4
مف "بقية  اً تشكؿ جزء (، كوحداتٍ 5 - 3، القسـ  3في الفصؿ  ُمعّرؼىيئات االتحاد األوروبي )كما ىو 

 النظر عف الموقع الفعمي لمكاتبيـ أو عممياتيـ. العالـ"، بغّض 

 في البرمجيات البحث والتطوير التجريبي -1-4اإلطار 

لنظاـ الحسابات  2008حدى التغييرات الكبيرة في مراجعة عاـ إ تمثمت، 1كما سبقت اإلشارة إليو في الفصؿ 
، أي "استثمار". بالنسبة يمالرأس ي التعامؿ الصريح مع البحث والتطوير التجريبي عمى أنو تكويفٌ ف( SNAالقومية )

 اً ات نظاـ الحسابات القومية اختبلفمف تراكم المشتقةلبحث والتطوير التجريبي ا مجاميعلبعض البمداف، قد تختمؼ 
ة المحتممة سأحد المصادر الرئي يتمثؿ. GERDعف اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  اً كبير 

في  مع البحث والتطوير التجريبي طريقة التعامؿلبحث والتطوير التجريبي مف ا يمجامعالختبلفات بيف تمؾ ال
مف منتجات البرمجيات  )أي البحث والتطوير التجريبي المخصص لتطبيقات البرامج، بما في ذلؾ كؿ   البرمجيات

لمراجعة نظاـ  سبؽ نة في المنتجات أو المشاريع األخرى المخصصة لمبيع واالستخداـ الخاص(.ضمّ والبرمجيات المُ 
عند تنفيذ مراجعة  ىا تكوينًا لرأس الماؿ؛ وبالتاليأف تعاممت مع البرمجيات باعتبار  1993الحسابات القومية لعاـ 

، استبعدت تقديرات االستثمار في البحث والتطوير التجريبي حتى اآلف  البحث 2008نظاـ الحسابات القومية لعاـ 
في البحث والتطوير التجريبي   . وىذا  يعني أفّ المزدوج ب الحسابوذلؾ لتجنّ  ،في البرمجيات والتطوير التجريبي

 بالفعؿ جزءًا مف االستثمار في البرمجيات في شروط نظاـ الحسابات القومية. كاف البرمجيات

لبحث ا مجاميعمف  اً كبيرة نسبي حصةً في البرمجيات شكؿ فييا البحث والتطوير التجريبي يبالنسبة لمبمداف التي 
 اصطبلحاتداـ عة باستخجمّ لبحث والتطوير التجريبي المُ ا مجاميعوالتطوير التجريبي، قد يكوف الفارؽ ىائبًل بيف 

وصى أف تتضمف مسوحات البحث وصى بيا في ىذا الدليؿ. لذلؾ يُ وتمؾ المُ  SNAنظاـ الحسابات القومية 
في  والتطوير التجريبي حجـ البحثاؿ( أسئمًة حوؿ شاريع األعموالتطوير التجريبي )أو عمى األقؿ مسوحات قطاع م

بيف البحث والتطوير  ظاىرة لمغاية لفيـ أي اختبلفاتٍ  مفيدةً  المجاميعوقد تكوف ىذه  البرمجيات الُمنّفذ فييا.
لبحث والتطوير التجريبي في نظاـ الحسابات ومجاميع المتوصيات الواردة في ىذا الدليؿ  اً ع وفقالتجريبي المجمّ 

 ومية.الق
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حصاءات حوؿ أداء البحث والتطوير التجريبي اإل وتُبّمغ عفالة البمداف التي تجمع في ح 160 - 4
أراضييا المحمية، ال ينبغي إدراج ىذا في اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى  عمىلممنظمات الدولية الموجودة 
 عنو بشكؿٍ وذلؾ ألغراض المقارنات الدولية، ولكف ينبغي اإلببلغ ،  GERDالبحث والتطوير التجريبي 

 .GERD اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي منفصؿ عف
لئلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير  منفصمةٍ  مجاميعقد يكوف مف المفيد تجميع   161 - 4

كيفية تأثير اختبلؼ االتجاىات  تحميؿالتجريبي في مجاؿ الصناعات الدفاعية والمجاؿ المدني مف أجؿ 
. إلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبيموع امج في ىذه المجاالت عمى مستوى وىيكؿ

خاص بالنسبة لمبمداف التي لدييا برامج كبيرة لمبحث والتطوير التجريبي في مجاؿ  بشكؿٍ  اً صحيح ذلؾ يعدّ 
لزيادة قابمية المقارنة  بالنسبة لمبمداف األخرى كوسيمةٍ  اً ثمة أيضمما تقسيماتٍ ذ وجود حبّ الدفاع. ومف المُ 

 الدولية لمبيانات المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي في المجاؿ المدني.
لمقارنة مع البمداف ما، بمرور الوقت وبا لكثافة البحث والتطوير التجريبي القتصاد بمدٍ  كمؤشرٍ  162 - 4

 كنسبةٍ   GERDعرض اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي   ما يتـّ  اً األخرى، غالب
 GDPإلى  GERDنسب  يمثؿ(. وبالتالي، GDPمقسومة عمى الناتج المحمي اإلجمالي ) GERDمف 

والتي قد  ،المجمعة لمبحث والتطوير التجريبي لمبمداف المجاميعمفيدة لتطبيع االختبلفات الكبيرة في  وسيمةً 
 س جزئيًا مجرد اختبلفاٍت كبيرٍة في حجـ االقتصادات الكمية لمبمداف.تعك

 (GERDاإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي ) - 4 – 4الجدوؿ 

 األداء اتقطاع يالمؤدّ القطاع 

 القطاع المموؿ
قطاع مشاريع 

 األعماؿ
قطاع 
 ةالحكوم

قطاع التعميـ 
 العالي

القطاع الخاص غير 
 المجموع اليادؼ لمربح

قطاع مشاريع 
 األعماؿ

األداء مجموع . 1    
ؿ مف المحمي المموّ 

 قطاع مشاريع األعماؿ

 ةقطاع الحكوم
األداء مجموع  .2    

ؿ مف المحمي المموّ 
 ةقطاع الحكوم
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تمويؿ الحكومي ال
العاـ لمجامعات 

(GUF) 

    
 

تمويؿ ال غير
الحكومي العاـ 

لمجامعات 
(GUF)  

    

 

قطاع التعميـ 
 العالي

األداء محموع . 3    
ؿ مف المموّ المحمي 

 قطاع التعميـ العالي

القطاع الخاص 
غير اليادؼ 

 لمربح

األداء المحمي مجموع     
ؿ مف القطاع المموّ 

الخاص غير اليادؼ 
 لمربح

األداء المحمي مجموع      بقية العالـ
 ؿ مف بقية العالـالمموّ 

قطاع مشاريع 
 األعماؿ

     

المشاريع ضمف 
 المجموعة نفسيا

     

المشاريع األخرى 
 غير التابعة

     

      ةقطاع الحكوم
قطاع التعميـ 

 العالي
     

القطاع الخاص 
غير اليادؼ 

 لمربح

    
 

      المنظمات الدولية

األداء  مجموع 
المحمي 

األداء مجموع 
المحمي لقطاع 

األداء مجموع 
قطاع لالمحمي 

األداء المحمي مجموع 
قطاع الخاص غير لم

GERD  1)مجموع-
5) 
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قطاع ل
مشاريع 
األعماؿ 

(BERD) 

 ةالحكوم
(GOVERD

) 

 التعميـ العالي
(HERD) 

 اليادؼ لمربح
(PNPRD) 

 
 التوزيع اإلقميمي لمبحث والتطوير التجريبي

المنفصمة لػتوزيع اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي  المجاميعقد تجد البمداف أنو مف المفيد تجميع  163 - 4 
 اً ديد اختيار التوزيع اإلقميمي وفقتح . يتـّ اإلقميـحسب ب GERDعمى البحث والتطوير التجريبي 

في  اإلقميـلبلحتياجات الوطنية والدولية. توجد إرشادات حوؿ توزيع البحث والتطوير التجريبي حسب 
 .http://oe.cd/frascatiإلنترنت  والمتاحو عمى الموقع اإلرشادات المرفقة بيذا الدليؿ عبر ا

عاـ لمييكؿ التنظيمي لمنشاط بداًل مف الموقع الحرفي لممكاف  ينبغي إعطاء األولوية بشكؿٍ  164 - 4
" الذي يحدث خارج الوحدة الذي يحدث فيو النشاط وذلؾ لدى تصنيؼ البحث والتطوير التجريبي "داخؿ

أدنى،  دقيقة لقرارات التوزيع ىذه. كحد   مف الصعب تقديـ إرشاداتٍ و الموقع الفعمي لموحدة اإلحصائية. 
خارج الموقع الفعمي لموحدة  ُيؤدىالذي  الوحدة داخؿيجب أف يتضمف البحث والتطوير التجريبي 

البحث والتطوير التجريبي الذي  ثبًل( فقط)إقميمي م الوحدة موقعمجاميع ف في تضمَّ ولكنو مُ  ،اإلحصائية
ذا ما  تؤديو الوحدة كانت الوحدة قد استثمرت مواردىا المالية الخاصة وموظفي لتحقيؽ أىدافيا الخاصة وا 

 .بحث والتطوير التجريبي في النشاطال
 اإلقميـ" الموجودة في Aى سبيؿ المثاؿ، يمكف لمباحث الجامعي الذي ىو جزء مف الوحدة "عم 
"X ٍمف مشروع  قصير األجؿ )كجزءٍ  اً ميداني ما، أف يؤدي في بعض األحياف عمبلً  " داخؿ بمد

" ضمف البمد نفسو. وما لـ Yفعمي في المنطقة " "( بشكؿٍ Aالبحث والتطوير التجريبي في الوحدة "
 الجنوبي(، اإلقميـ" الموجودة في Bوحدة "ال)مثؿ ترتيبات التمويؿ مع  مقابمة كف ىناؾ أسبابٌ ي

ليذا البحث والتطوير التجريبي عمى أنيا بحث  الوحدة داخؿ اإلنفاؽاإلببلغ عف جميع  فقد يتـّ 
 ".X" لئلقميـوتطوير تجريبي 

  (GNERD)اإلنفاق الوطني اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي 
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لتمويؿ أف تقدـ معموماٍت اومجاميع ر التجريبي البحث والتطوي أخرى تمثؿ أداء لتبويباتٍ  يمكف 165 - 4
بيف الوحدات اإلحصائية عبر القطاعات  وحث والتطوير التجريبي وتفاعبلتتكميمية عف عبلقات الب

( GNERDالمختمفة والحدود الوطنية. يشمؿ اإلنفاؽ الوطني اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي )
النظر عف مكاف  بغّض  البمدمف مؤسسات ؿ اإلنفاؽ اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي المموّ 

ؿ موّ يفي "بقية العالـ" الذي  لتطوير التجريبي الذي يتـ إجراؤه. عمى ىذا النحو، فإنو يشمؿ البحث واأدائو
 ويتـّ  ،داخؿ البمد ىُيؤدّ ؛ ويستبعد البحث والتطوير التجريبي الذي المقيميفمف المؤسسات الوطنية أو 

 مف "بقية العالـ"(. يتـّ  اً ي )أي مف المؤسسات التي تشكؿ جزءخارج اإلقميـ الوطن تمويمو مف مؤسساتٍ 
 اإلنفاؽمف خبلؿ إضافة  GNERDاحتساب اإلنفاؽ الوطني اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي 

في "بقية  ىؤدّ المُ إلى البحث والتطوير التجريبي  ي لمبحثمؤدّ لكؿ قطاٍع   محمياً  ؿالمموّ  الوحدة داخؿ
 لمجاميعإدراج تمؾ ا (. إفّ 5 - 4تمويمو مف قطاعات التمويؿ المحمية )انظر الجدوؿ  العالـ" الذي يتـّ 

محمية بيانات عف تمويؿ مؤسساتيا الال قامت بتجيمعالمكاتب اإلحصائية الوطنية قد  األخيرة يفترض أفّ 
 في "بقية العالـ"(. ىُتؤدّ الوطني )أي التي  ـاإلقميخارج  الذي يتـّ  الوحدة جخار لمبحث والتطوير التجريبي 

  (GNERD)اإلنفاق الوطني اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي   - 5 – 4الجدوؿ 

 ؿالقطاع المموّ 

 األداءقطاع 
 بقية العالـ االقتصاد المحمي

قطاع  المجموع
مشاريع 
 األعماؿ

قطاع 
 ةالحكوم

قطاع 
التعميـ 
 العالي

القطاع 
الخاص 
غير 

اليادؼ 
 لمربح

 قطاع مشاريع األعماؿ

القطاعات 
 األخرى

المنظمات 
 الدولية

المشاريع 
ضمف 

المجموعة 
 نفسيا

المشاريع 
األخرى 
غير 
 التابعة

قطاع مشاريع 
         األعماؿ

مجموع 
التمويؿ 
 الوطني

قطاع ل
مشاريع 
 األعماؿ

مجموع          ةحكوملقطاع ا

قطاع ل
مشاريع 
األعماؿ 

(BERD) 

 ةالحكوم
(GOVERD

) 

 التعميـ العالي
(HERD) 

 اليادؼ لمربح
(PNPRD) 

 
 التوزيع اإلقميمي لمبحث والتطوير التجريبي

المنفصمة لػتوزيع اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي  المجاميعقد تجد البمداف أنو مف المفيد تجميع  163 - 4 
 اً ديد اختيار التوزيع اإلقميمي وفقتح . يتـّ اإلقميـحسب ب GERDعمى البحث والتطوير التجريبي 

في  اإلقميـلبلحتياجات الوطنية والدولية. توجد إرشادات حوؿ توزيع البحث والتطوير التجريبي حسب 
 .http://oe.cd/frascatiإلنترنت  والمتاحو عمى الموقع اإلرشادات المرفقة بيذا الدليؿ عبر ا

عاـ لمييكؿ التنظيمي لمنشاط بداًل مف الموقع الحرفي لممكاف  ينبغي إعطاء األولوية بشكؿٍ  164 - 4
" الذي يحدث خارج الوحدة الذي يحدث فيو النشاط وذلؾ لدى تصنيؼ البحث والتطوير التجريبي "داخؿ

أدنى،  دقيقة لقرارات التوزيع ىذه. كحد   مف الصعب تقديـ إرشاداتٍ و الموقع الفعمي لموحدة اإلحصائية. 
خارج الموقع الفعمي لموحدة  ُيؤدىالذي  الوحدة داخؿيجب أف يتضمف البحث والتطوير التجريبي 

البحث والتطوير التجريبي الذي  ثبًل( فقط)إقميمي م الوحدة موقعمجاميع ف في تضمَّ ولكنو مُ  ،اإلحصائية
ذا ما  تؤديو الوحدة كانت الوحدة قد استثمرت مواردىا المالية الخاصة وموظفي لتحقيؽ أىدافيا الخاصة وا 

 .بحث والتطوير التجريبي في النشاطال
 اإلقميـ" الموجودة في Aى سبيؿ المثاؿ، يمكف لمباحث الجامعي الذي ىو جزء مف الوحدة "عم 
"X ٍمف مشروع  قصير األجؿ )كجزءٍ  اً ميداني ما، أف يؤدي في بعض األحياف عمبلً  " داخؿ بمد

" ضمف البمد نفسو. وما لـ Yفعمي في المنطقة " "( بشكؿٍ Aالبحث والتطوير التجريبي في الوحدة "
 الجنوبي(، اإلقميـ" الموجودة في Bوحدة "ال)مثؿ ترتيبات التمويؿ مع  مقابمة كف ىناؾ أسبابٌ ي

ليذا البحث والتطوير التجريبي عمى أنيا بحث  الوحدة داخؿ اإلنفاؽاإلببلغ عف جميع  فقد يتـّ 
 ".X" لئلقميـوتطوير تجريبي 

  (GNERD)اإلنفاق الوطني اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي 
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يؤدوٌّحىلّرعشيفّورحذيذّوقيبسّيىظفيّانجحثّوانزط و هزا انفصم إسشبداد  يقذ   نزيٍّ جي،ّواألشخبصّا ىيشّانزجشي
يخ انجحثّوانزطىيشّانزجشيجي،ّوانعهًبءّ سزىيبد انعبن ييٍ روي انً جبحثيٍ(، وانفُ يًب )ان رذسيجًب عبن ًذسثيٍ  وانًهُذسيٍ ان

جشحّان نذعىيٍّانخ يىظفيّا زذسيت،ّو يخّوان ششحً  فُ سبهًىٌ يجب نزيٍ ي طىيشّ ا حثّوانز شطخّانج شبسيعّوأَ يزّي فيّرُف
صبئيخّ حذادّاإلح فيّانى جيّ يخانزجشي رى  نه انًؤد جي.  طىيش انزجشي حث وانز ثيٍ ج يزّ طىيشّ انزًي حثّوانز يىظفيّانج

يىظفيّانج صبئيخ،ّو حذحّاإلح فيّانى هىٌّ نزيٍّيعً نذاخهييٍ،ّا جيّا ًبّانزجشي خبسجييٍ،ّك جيّان طىيشّانزجشي حثّوانز
يٍّزعشيفبدّنقذيىّانر رى   أيضبً زّيىظفيّانجحثّوانزطىيشّانزجشيجي.ّسشد األَشطخ انزي رًي  وجشيّ ّ حثّكمٍّ يىظفيّانج

فيٍّانًكبفئيٍ،ّوثقيخّجحثّوانزطىيشّانزجشيجيّانخبسجييٍ،ّوانجبحثيٍ،ّوانفُييٍّوانًىظوانزطىيشّانزجشيجي،ّويىظفيّان
عبيهيٍّ)FTE،ّويكبفئّانذواوّانكبيمّ)يىظفيّانذعى عذادّان جي،ّور طىيشّانزجشي حثّوانز ًىظفيHCّ(ّنًىظفيّانج (ّن

جي.ّ طىيشّانزجشي حثّوانز ًبّوي ّانج فك ًىظفيٍّ سزيشّك نذكزىساِّوانًبج طالةّا طىيشُّبقشّدوسّ حثّوانز جبلّانج يّي
جيًّزعهقخ ثًٍ سيزى  إدساجهى كًىظفي يثهخّنهًسبعذحّفيّارخبرّانقشاسادّاناأل ذذيانزجشيجي. ق   طىيشّانزجشي انجحثّوانز
يزى   يٍ ال  هى.ّ و سزخذوإدساج صبئيبد ر  جخّ اإلح قخانُبر فيّأَث انًزعه سهىّ زيّر ششيخّان ًىاسدّانج حثّعذدّان شطخّانج

حثّانسيبسبدّانًعُييٍّثبسزذايوصبَعيّشهبّوخصبئصهبّانسكبَيخّيٍّانجبحثيٍّفوانزطىيشّانزجشيجيّورى خّيششوعّانج
 .وانزطىيشّانزجشيجي
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 مقدمةال -5-1

معمكمػػػات عػػػف حجػػػـ المػػػكارد الالسياسػػػات كالبػػػاحىيف إلػػػ   يعصػػػانلػػػدل كاضػػػح كحاجػػػة  اهتمػػػاـه يكجػػػد  5-0
فػػػي  التجريبػػػي فػػػي طنشػػػطة البحػػػث كالتطػػػكير مباشػػػرةن هـ االتػػػي تسػػػ السػػػكانية هاخصائصػػػك البشػػػرية كتكافرهػػػا 

فػػي المسػػاهميف األشػػخا   هػػؤال  ينػػدرج ضػػمف مجمكعػػةلمؤسسػػات كالاطاعػػات االقتصػػادية كالػػدكؿ ككػػؿ  ا
لخبرة الفنية عالية مف االمستكيات ال ذككف ك الفنيك  ،ف تدريبان عاليان ك المدربف التجريبي الباحىك البحث كالتطكير 

فػػي تنفيػػذ مشػػاريع كطنشػػطة البحػػث كالتطػػػكير  الػػذيف يسػػاهمكف مباشػػرةن  فك اآلخػػر  الػػدعـ كالتػػدريب، كمكظفػػك
البحػػػث  يمػػػكظف تشػػػ يؿ يػػػتـٌ قػػػد   التجريبػػػي مبحػػػث كالتطػػػكيرل المؤديػػػةفػػػي الكحػػػدات اإلحصػػػائية التجريبػػػي 

ف( خميك الدا البحث كالتطكير التجريبي مكظفكالكحدة اإلحصائية ) مف خالؿا إمٌ  ،كالتطكير التجريبي مباشرةن 
فػي  مباشػرةن الػذيف يسػاهمكف ف( الخػارجيك  التجريبي البحث كالتطكير مكظفكخرل )األكحدات ال مف خالؿطك 

مػػف  عػدده يكجػد   اإلبػػالغ عػف بياناتهػا التػي يػتـٌ لمكحػدة اإلحصػائية  داخػؿ الكحػػدة التجريبػي البحػث كالتطػكير
كالتطػػػػكير  فػػػػي طنشػػػػطة البحػػػػث بػػػػيالتجري المحػػػػددة التػػػػي يشػػػػارؾ فيهػػػػا مكظفػػػػك البحػػػػث كالتطػػػػكير الحػػػػاالت
التجريبػػػي داخػػػؿ طك طجػػػر ماابػػػؿ مسػػػاهمتهـ فػػػي البحػػػث كالتطػػػكير  ال يتماػػػكف طم تعػػػكي و  هـلكػػػن ،التجريبػػػي
 التجريبػي البحػث كالتطػكيرتعريػؼ مػكظفي حػكؿ  ـ هػذا الفصػؿ إرشػاداتو حصائية  يادٌ اإلكحدة في ال الكحدة

البحػػػث  عمػػ بيانػػات اإلنفػػػاؽ  التجريبػػػي حػػػث كالتطػػكيرالب مػػكظفيؿ بيانػػػات كٌمػػكتحديػػدهـ كقياسػػهـ بدقػػػة  تي 
كالتػػي تاػػيس التكمفػػة اإلجماليػػة ألدا  البحػػث  (،مػػف هػػذا الػػدليؿ 4يهػػا الفصػػؿ )التػػي ي طٌ  التجريبػػي كالتطػػكير
  التجريبي مكظفي البحث كالتطكير مكافآت، بما في ذلؾ التجريبيكالتطكير 

 مفاىيـ التصنيؼ األساسية

عػػػف إجمػػػالي المػػػكظفيف فػػػي الكحػػػدة كتمييػػػزهـ في البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي مػػػف طجػػػؿ تحديػػػد مػػػكظ 5-5 
ذات الصػػمة مبحػػث كالتطػػكير التجريبػػي، يمكػػف اسػػتخداـ الاائمػػة التاليػػة لممهػػاـ الرئيسػػة ل المؤديػػةاإلحصػػائية 

 :بمكظفي البحث كالتطكير التجريبي كمرجع

  طك  ،)إعػػػػػداد كتنفيػػػػػذ التجػػػػػارب يبػػػػػيالتجر  مشػػػػػركع البحػػػػػث كالتطػػػػػكيرفػػػػػي  كالفنػػػػػيالعمػػػػػؿ العممػػػػػي  طدا
 ذلؾ( كغيربنا  النماذج األكلية، طك ، المسكحات

 دارتها التجريبي تخطيط مشاريع البحث كالتطكير  كا 
 التجريبي إعداد التاارير المؤقتة كالنهائية لمشاريع البحث كالتطكير 
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  سػػػبة المخصصػػػة طك طعمػػػاؿ )مىػػػؿ الحك التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير  لمشػػػاريعداخميػػػة الخػػػدمات التاػػػديـ
 المكتبات كالتكىيؽ(

  التجريبي البحث كالتطكير مشاريعالمالية كشؤكف المكظفيف في  الشؤكفتاديـ الدعـ إلدارة  

فػػي طنشػػطة البحػػث كالتطػػكير  مسػػاهمان كاحػػدة طك طكىػػر مػػف هػػذ  المهػػاـ  يضػػطمع بمهمػػةو  طم فػػردو  يكػػكف 5-3
، التجريبػيالبحث كالتطكير  مكظفي عمجاميإدراجه في  يتـٌ ك  ،لكحدة اإلحصائيةا في التجريبي داخؿ الكحدة

 في الكحدة اإلحصائية  ةالكظيفي حالتهـالرسمي( طك  هـدكر ) النظر عف كظيفتهـ ب ٌ  

مكف طدا  طنشػػػطة سػػػهٌ المػػػكظفيف الػػػذيف يسػػػاهمكف فػػػي طك يي  جميػػػع إدراجعػػػدـ  يجػػػبل، طخػػػر  مػػػف جهػػػةو  5-4
تضميف فاط األفراد الذيف  طكير التجريبي  يتـٌ ظفي البحث كالتمك  مجاميعضمف  حث كالتطكير التجريبيالب

 سفػػػي الايػػػا طعػػػال ( كمػػػا هػػػك مكضػػػحه مباشػػػرة فػػػي طنشػػػطة البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي ) مسػػػاهمةن  ياػػػدمكف
األفراد الذيف  البحث كالتطكير التجريبي مكظفيستبعد مف يي اإلحصائي لمكظفي البحث كالتطكير التجريبي  

فيمػا مبحػث كالتطػكير التجريبػي  ل المؤديػة كحداتالة في الفرعيطك األنشطة  مباشرالير غ يضطمعكف بالدعـ
 :الفرعيةعف الدعـ غير المباشر كاألنشطة  طمىمةه يمي 

 كالمكتبات ةالحاسكب المركزي تادمها طقساـ التي ث كالتطكير التجريبيخاصة بالبحالخدمات ال 
 البحػػث كالتطػػكير  مشػػاريعالمػػكظفيف التػػي تتعامػػؿ مػػع شػػؤكف التػػي تاػػدمها اإلدارات الماليػػة ك خػػدمات ال

 التجريبي كمكظفي البحث كالتطكير التجريبي
 لبحػػػػث كالتطػػػػكير كغيرهػػػػا لمكحػػػػدات الاائمػػػػة باخػػػػدمات األمػػػػف كالتنظيػػػػؼ كالصػػػػيانة كالمااصػػػػؼ  تػػػػكفير

 التجريبي

ظفي البحػػػث كالتطػػػكير مػػػك  عخػػػدمات فػػػي مجػػػاميهػػػذ  ال الػػػذيف ياػػػدمكفالمػػػكظفيف  إدراج بينمػػػا ال يػػػتـٌ  5-5
لذيف المكظفيف ا بهـ )بما في ذلؾ مكافآت ، ينب ي إدراج التكاليؼ المرتبطةلكحدة اإلحصائيةالتجريبي في ا
كاإلبػػػالغ عنهػػػا  ( فػػػي اإلنفػػػاؽ عمػػػ  البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي لمكحػػػدة اإلحصػػػائيةهػػػذ  الخػػػدمات ياػػػدمكف
 غيػػرطنشػػطة اسػػتبعاد  تـٌ هػػذ  التكػػاليؼ ليػػ تاسػػيـ مػػف الضػػركرمقػػد يكػػكف تكػػاليؼ جاريػػة طخػػرل"  " باعتبارهػػا

 ( 5-4، الاسـ 4الكحدة اإلحصائية )انظر الفصؿ  التي تاـك بهاالبحث كالتطكير التجريبي 
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 التغطية األولية: األشخاص العاملوف والمساىموف الخارجيوف

 وحػػدة اصحصػػاجية جميػػا األشػػخاص المشػػار يفير التجريبػػي  ػػي اليشػػمؿ موظفػػو البحػػث والتطػػو  5-6
مسػػاىميف ال الوحػػدة اصحصػػاجية أـ  ػػانوا يعملػػوف  ػػيأالتجريبػػيس سػػوا   ػػي البحػػث والتطػػوير  مباشػػرة  

أولجؾ  س و ذلؾلوحدة اصحصاجية ي ا أنشطة البحث والتطوير التجريبي المندمجيف بال امؿ  يخارجييف ال
البحػػث والتطػػوير  مثػػؿ مػػدير نشػػطة البحػػث والتطػػوير التجريبػػي  أل مباشػػرة الت خػػدماالالػػذيف يقػػدموف 

 (.تبةال   و  فالفنييف يالموظفو فس يس واصداريالتجريبي

مػػػكظفي ، مىػػػؿ المسػػػاعدةاسػػػتبعاد األشػػػخا  الػػػذيف ياػػػدمكف الػػػدعـ غيػػػر المباشػػػر كالخػػػدمات  نب ػػػيي 5-7
اتػػبهـ مدرجػػة فػػي "التكػػاليؼ الجاريػػة األخػػرل" عنػػد طجػػكرهـ كرك  طفٌ  رغػػـلصػػيانة كاإلدارة كاألمػػف، كا الماصػػؼ
  التجريبي البحث كالتطكير اإلنفاؽ عم قياس 

مػػػف  مختمفػػػةن  طشػػػكاالن  تسػػػتخدـ كقػػػد ،مختمػػػؼ البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي بشػػػكؿو  يمكػػػف تنظػػػيـ كحػػػدات 5-8
لمبحػػث  صصػػةالمخالبحػػث كالتطػػكير التجريبػػي  لػػذلؾ، عنػػد قيػػاس المػػكارد البشػػرية  هػػا فػػيلمكظفي المشػػاركة

 جميع مكظفي البحث كالتطكير التجريبي في الكحدة اإلحصائية  ، ينب ي حصركالتطكير التجريبي

شػػطة البحػػث كالتطػػكير فػػي طن طف يسػػاهمكاحتمػػؿ يالػػذيف رئيسػػتيف مػػف األفػػراد  مجمػػكعتيفيمكػػف تحديػػد  5-9
 :(الذم ينتمكف إليهي اتان لماطاع المؤسستبعلكحدة اإلحصائية )مع بع  االختالفات في االتجريبي 

  داخؿ ف في الكحدة اإلحصائية الذيف يساهمكف في طنشطة البحث كالتطكير التجريبي األشخا  العاممك
البحػػػث  موظفػػػومصػػػطمح "بالتبػػػادؿ مػػػع فػػػي هػػػذا الػػػدليؿ  اسػػػتخدامه يػػػتـٌ )لكحػػػدة التػػػي تؤديهػػػا ا الكحػػػدة

  ("فوالتطوير التجريبي الداخليو
 يػػتـٌ )لكحػػدة ا داخػػؿ الكحػػدة التػػي تؤديهػػاة البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي طنشػػط المسػػاهمكف الخػػارجيكف فػػي 

"(  فوموظفػػو البحػػث والتطػػوير التجريبػػي الخػػارجي"فػػي هػػذا الػػدليؿ بالتبػػادؿ مػػع مصػػطمح  اسػػتخدامه
ركاتػب لكػف الجػكر  األكف األشػخا  الػذيف يتماػ (0ف همػا: )فػرعيتي فمجمػكعتي المجمكعةتتضمف هذ  

مػػػف الحػػػاالت الخاصػػػة  ( عػػػدده 5مبحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي ك)ل المؤديػػػةة يس مػػػف الكحػػػدة اإلحصػػػائيلػػػ
  الكحدة داخؿمكف في البحث كالتطكير التجريبي يساه الذيفخارج الكحدة اإلحصائية مف  ألشخا و 

الكحػدة يعممػكف فػي  كاسػع جميػع األفػراد الػذيف عمػ  نطػاؽو يشمؿ مكظفك البحث كالتطكير التجريبػي  5-01
 داخػػؿكف فػػي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي جزئػػي، كيسػػاهم بػػدكاـو كامػػؿ طك  بػػدكاـو  ، سػػكا اطك معهػػ اإلحصػػائية

  سػػػبة المخصصػػػة طك طعمػػػاؿ )مىػػػؿ الحك التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير  لمشػػػاريعداخميػػػة الخػػػدمات التاػػػديـ
 المكتبات كالتكىيؽ(

  التجريبي البحث كالتطكير مشاريعالمالية كشؤكف المكظفيف في  الشؤكفتاديـ الدعـ إلدارة  

فػػي طنشػػطة البحػػث كالتطػػكير  مسػػاهمان كاحػػدة طك طكىػػر مػػف هػػذ  المهػػاـ  يضػػطمع بمهمػػةو  طم فػػردو  يكػػكف 5-3
، التجريبػيالبحث كالتطكير  مكظفي عمجاميإدراجه في  يتـٌ ك  ،لكحدة اإلحصائيةا في التجريبي داخؿ الكحدة

 في الكحدة اإلحصائية  ةالكظيفي حالتهـالرسمي( طك  هـدكر ) النظر عف كظيفتهـ ب ٌ  

مكف طدا  طنشػػػطة سػػػهٌ المػػػكظفيف الػػػذيف يسػػػاهمكف فػػػي طك يي  جميػػػع إدراجعػػػدـ  يجػػػبل، طخػػػر  مػػػف جهػػػةو  5-4
تضميف فاط األفراد الذيف  طكير التجريبي  يتـٌ ظفي البحث كالتمك  مجاميعضمف  حث كالتطكير التجريبيالب

 سفػػػي الايػػػا طعػػػال ( كمػػػا هػػػك مكضػػػحه مباشػػػرة فػػػي طنشػػػطة البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي ) مسػػػاهمةن  ياػػػدمكف
األفراد الذيف  البحث كالتطكير التجريبي مكظفيستبعد مف يي اإلحصائي لمكظفي البحث كالتطكير التجريبي  

فيمػا مبحػث كالتطػكير التجريبػي  ل المؤديػة كحداتالة في الفرعيطك األنشطة  مباشرالير غ يضطمعكف بالدعـ
 :الفرعيةعف الدعـ غير المباشر كاألنشطة  طمىمةه يمي 

 كالمكتبات ةالحاسكب المركزي تادمها طقساـ التي ث كالتطكير التجريبيخاصة بالبحالخدمات ال 
 البحػػث كالتطػػكير  مشػػاريعالمػػكظفيف التػػي تتعامػػؿ مػػع شػػؤكف التػػي تاػػدمها اإلدارات الماليػػة ك خػػدمات ال

 التجريبي كمكظفي البحث كالتطكير التجريبي
 لبحػػػػث كالتطػػػػكير كغيرهػػػػا لمكحػػػػدات الاائمػػػػة باخػػػػدمات األمػػػػف كالتنظيػػػػؼ كالصػػػػيانة كالمااصػػػػؼ  تػػػػكفير

 التجريبي

ظفي البحػػػث كالتطػػػكير مػػػك  عخػػػدمات فػػػي مجػػػاميهػػػذ  ال الػػػذيف ياػػػدمكفالمػػػكظفيف  إدراج بينمػػػا ال يػػػتـٌ  5-5
لذيف المكظفيف ا بهـ )بما في ذلؾ مكافآت ، ينب ي إدراج التكاليؼ المرتبطةلكحدة اإلحصائيةالتجريبي في ا
كاإلبػػػالغ عنهػػػا  ( فػػػي اإلنفػػػاؽ عمػػػ  البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي لمكحػػػدة اإلحصػػػائيةهػػػذ  الخػػػدمات ياػػػدمكف
 غيػػرطنشػػطة اسػػتبعاد  تـٌ هػػذ  التكػػاليؼ ليػػ تاسػػيـ مػػف الضػػركرمقػػد يكػػكف تكػػاليؼ جاريػػة طخػػرل"  " باعتبارهػػا

 ( 5-4، الاسـ 4الكحدة اإلحصائية )انظر الفصؿ  التي تاـك بهاالبحث كالتطكير التجريبي 
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يعممػػكف فػػي كحػػدات  ان يعممػػكف فػػي الكحػػدة اإلحصػػائية طك طشخاصػػ ان طشخاصػػ اإٌمػػ يمكػػف طف يككنػػكاك   الكحػػدة
فػي هػذا لكحدة اإلحصػائية  ا داخؿ الكحدة التي تاـك بها لبحث كالتطكير التجريبياطنشطة طخرل تساهـ في 

المػكظفيف  تفصػيالن لفئػات 0-4الجػدكؿ  ـ  يادٌ كالتابعيفالمستاميف  العامميف مجمكعتيفكال ال تشمؿ، السياؽ
 دليػؿ الػكاردة فػيمفػاهيـ المصػطمحات ك الإل   الفئاتالمرتبطة باياس البحث كالتطكير التجريبي  تستند هذ  

 ,United Nations)لمتحػػدة الخاصػػة ألمػػـ اعػػف ا الصػػادر الصػػناعية حصػػائياتلإلالتكصػػيات الدكليػػة 
2009 ) 

دا  البحػػػػث كالتطػػػػكير أل خػػػػدماتالالػػػػذيف ياػػػػدمكف تحديػػػػد المػػػػكظفيف )الػػػػداخمييف كالخػػػػارجييف(  يعػػػػدٌ  5-00
 المؤديػػػةكحػػػدة عممػػػي، يمكػػػف طف تاػػػـك ال ايػػػاس  كاعتبػػػارو ألغػػػرا  الضػػػركريان  الكحػػػدة طمػػػران  داخػػػؿالتجريبػػػي 

البحػث كالتطػكير التجريبػي )الجػنس،  ها في مجاؿخصائ  مكظفي عفباإلبالغ مبحث كالتطكير التجريبي ل
حات اإلحصػائية فاػط فػي حػاؿ كانػت ( فػي المسػك 4-5كالعمر، كمستكل التأهيؿ، كغيػر ذلػؾا انظػر الاسػـ 

لػذلؾ، إذا  نتيجػةن   الكحػدة داخػؿلبحػث كالتطػكير التجريبػي اخػدمات  باختيار األفراد الذيف يادمكف لهػا معنيةن 
اإلبػالغ عػف هػؤال  األفػراد  يـ الخدمػة تحديػد األفػراد الػذيف سػيادمكف الخدمػة، فػيمكف طف يػتـٌ ف عاػد تاػدتضمٌ 

الكحػػدة التػػي تتماػػ   مػػفالتجريبػػي لبحػػث كالتطػػكير اخػػارجييف فػػي مجػػاؿ  ( كمػػكظفيفالسػػكانية)كخصائصػػهـ 
ف مػكظفيف يف يسػتخدمك شػراؤها مػف مػكرديف خػارجي الخدمة سػيتـٌ  خدماتهـ  بخالؼ ذلؾ، ينب ي افترا  طفٌ 

 ينب يكاف  في حاؿ)طم  التجريبي البحث كالتطكير مكظفيلاياس  ان هذا التمييز مناسب يعدٌ   مجهكلي الهكية
التجريبػي مكظفي البحػث كالتطػكير  مجاميعمف  تضميف طك استبعاد األشخا  الذيف يادمكف الخدمة كجز و 

كػػػػال  ألفٌ التجريبػػػػي حػػػػث كالتطػػػػكير الب اإلنفػػػػاؽ عمػػػػ قيػػػػاس  فػػػػيكلكنػػػػه ال يػػػػؤىر  ،فػػػػي الكحػػػػدة اإلحصػػػػائية(
اإلبػالغ عػف تكػاليؼ  ينب يطنه  رغـخرل" )األجارية التكاليؼ ال" الخاصة بػ نفسها في الفئة مدرجه النشاطيف 

ـٌ  فرعػػي محػػدد، إف  كبنػػدو  فك الخػػارجي التجريبػػيالبحػػث كالتطػػكير  مكظفػػكتحديػػدهـ عمػػ  طنهػػـ  األفػػراد الػػذيف تػػ
التجريبػػي كاإلنفػػاؽ البحػػث كالتطػػكير  مػػكظفيدات حػػكؿ اإلبػػالغ عػػف (  انظػػر المزيػػد مػػف اإلرشػػاذلػػؾ طمكػػف
  5-4، الاسـ 4 مف هذا الفصؿ كالفصؿ 5-5في الاسـ  كالتطكير التجريبي البحث عم 

  ٌـ تكظيػػػؼ لممسػػػاهمة فػػػي األعمػػػاؿ الكتابيػػػة ذات الككالػػػة  مػػػف تعيػػػيف شػػػخ و  عمػػػ  سػػػبيؿ المىػػػاؿ، إذا تػػػ
ككالػػة التكظيػػؼ دكف  مػػف، كلكػػف يمكػػف اسػػتبداؿ المكظػػؼ فػػي المكقػػع التجريبػػيبالبحػػث كالتطػػكير  الصػػمة
ذلػػػػؾ  عػػػػدٌ يي  فػػػػال، التجريبػػػػيمبحػػػػث كالتطػػػػكير ل المؤديػػػػة اإلحصػػػػائيةكحػػػػدة ال المكافاة المباشػػػػرة مػػػػف المسػػػػاهمة
ليؼ الكاممػػة ، كلكػػف تكػػاليؼ المكظػػؼ )طك فػػي الكاقػػع التكػػاالتجريبػػي البحػػث كالتطػػكير يمػػكظفمػػف المكظػػؼ 

 التغطية األولية: األشخاص العاملوف والمساىموف الخارجيوف

 وحػػدة اصحصػػاجية جميػػا األشػػخاص المشػػار يفير التجريبػػي  ػػي اليشػػمؿ موظفػػو البحػػث والتطػػو  5-6
مسػػاىميف ال الوحػػدة اصحصػػاجية أـ  ػػانوا يعملػػوف  ػػيأالتجريبػػيس سػػوا   ػػي البحػػث والتطػػوير  مباشػػرة  

أولجؾ  س و ذلؾلوحدة اصحصاجية ي ا أنشطة البحث والتطوير التجريبي المندمجيف بال امؿ  يخارجييف ال
البحػػث والتطػػوير  مثػػؿ مػػدير نشػػطة البحػػث والتطػػوير التجريبػػي  أل مباشػػرة الت خػػدماالالػػذيف يقػػدموف 

 (.تبةال   و  فالفنييف يالموظفو فس يس واصداريالتجريبي

مػػػكظفي ، مىػػػؿ المسػػػاعدةاسػػػتبعاد األشػػػخا  الػػػذيف ياػػػدمكف الػػػدعـ غيػػػر المباشػػػر كالخػػػدمات  نب ػػػيي 5-7
اتػػبهـ مدرجػػة فػػي "التكػػاليؼ الجاريػػة األخػػرل" عنػػد طجػػكرهـ كرك  طفٌ  رغػػـلصػػيانة كاإلدارة كاألمػػف، كا الماصػػؼ
  التجريبي البحث كالتطكير اإلنفاؽ عم قياس 

مػػػف  مختمفػػػةن  طشػػػكاالن  تسػػػتخدـ كقػػػد ،مختمػػػؼ البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي بشػػػكؿو  يمكػػػف تنظػػػيـ كحػػػدات 5-8
لمبحػػث  صصػػةالمخالبحػػث كالتطػػكير التجريبػػي  لػػذلؾ، عنػػد قيػػاس المػػكارد البشػػرية  هػػا فػػيلمكظفي المشػػاركة

 جميع مكظفي البحث كالتطكير التجريبي في الكحدة اإلحصائية  ، ينب ي حصركالتطكير التجريبي

شػػطة البحػػث كالتطػػكير فػػي طن طف يسػػاهمكاحتمػػؿ يالػػذيف رئيسػػتيف مػػف األفػػراد  مجمػػكعتيفيمكػػف تحديػػد  5-9
 :(الذم ينتمكف إليهي اتان لماطاع المؤسستبعلكحدة اإلحصائية )مع بع  االختالفات في االتجريبي 

  داخؿ ف في الكحدة اإلحصائية الذيف يساهمكف في طنشطة البحث كالتطكير التجريبي األشخا  العاممك
البحػػػث  موظفػػػومصػػػطمح "بالتبػػػادؿ مػػػع فػػػي هػػػذا الػػػدليؿ  اسػػػتخدامه يػػػتـٌ )لكحػػػدة التػػػي تؤديهػػػا ا الكحػػػدة

  ("فوالتطوير التجريبي الداخليو
 يػػتـٌ )لكحػػدة ا داخػػؿ الكحػػدة التػػي تؤديهػػاة البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي طنشػػط المسػػاهمكف الخػػارجيكف فػػي 

"(  فوموظفػػو البحػػث والتطػػوير التجريبػػي الخػػارجي"فػػي هػػذا الػػدليؿ بالتبػػادؿ مػػع مصػػطمح  اسػػتخدامه
ركاتػب لكػف الجػكر  األكف األشػخا  الػذيف يتماػ (0ف همػا: )فػرعيتي فمجمػكعتي المجمكعةتتضمف هذ  

مػػػف الحػػػاالت الخاصػػػة  ( عػػػدده 5مبحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي ك)ل المؤديػػػةة يس مػػػف الكحػػػدة اإلحصػػػائيلػػػ
  الكحدة داخؿمكف في البحث كالتطكير التجريبي يساه الذيفخارج الكحدة اإلحصائية مف  ألشخا و 

الكحػدة يعممػكف فػي  كاسػع جميػع األفػراد الػذيف عمػ  نطػاؽو يشمؿ مكظفك البحث كالتطكير التجريبػي  5-01
 داخػػؿكف فػػي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي جزئػػي، كيسػػاهم بػػدكاـو كامػػؿ طك  بػػدكاـو  ، سػػكا اطك معهػػ اإلحصػػائية
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"التكػػاليؼ الجاريػػة األخػػرل" )كلػػيس فاػػط فػػي الفئػػة الفرعيػػة ضػػمف درج المدفكعػػة إلػػ  ككالػػة التكظيػػؼ( سػػتي 
 "المكظفكف الخارجيكف"( 

 الوحدة األشخاص العاملوف  الموظفوف الداخليوف( الذيف يساىموف  ي البحث والتطوير التجريبي داخؿ
 للوحدة 

 طساسػي مػف بشػكؿو  الكحػدة داخػؿالتجريبػي البحػث كالتطػكير  ل، ييػؤدٌ في معظـ الكحدات اإلحصػائية 5-05
( التػابعيف مف المػكظفيف )العمػاؿ يعممكف في الكحدة اإلحصائية  يشمؿ "األشخا  العاممكف" كاٌلن  طشخا و 

كحػدة اإلحصػائية طك جميع األشخا  الػذيف يعممػكف فػي ال العاممكفيشمؿ  كبع  طنكاع العماؿ المستاميف 
زمنية منتظمة   فتراتو  عندتعكيضان ناديان طك عينيان كيتااضكف مع الكحدة،  كالذيف لديهـ عاد عمؿو ، لصالحها
، باإلضػػػػافة إلػػػػ  الػػػػرئيس لكحػػػػدةالنشػػػػاط األنشػػػػطة المسػػػػاعدة فػػػػي  المنخػػػػرطيف العػػػػامميف طيضػػػػان تشػػػػميؿ ـٌ يػػػػت
ا عطمػة(إجازة سػنكية طك  قصيرة األجؿ )إجازة مرضية طك إجازةو  األفراد الحاصمكف عم التالية:  مجمكعاتال
إجػػازة طمكمػػة طك طك ، التػػدريبطك  لمتعمػػيـخاصػػة مدفكعػػة األجػػر )إجػػازة  إجػػازةو  الحاصػػمكف عمػػ األشػػخا  ك 

التممػذة كمتػدربك ف المكسػميك  جزئػي، كالعػاممكف كالعمػاؿ بػدكاـو ا عف العمػؿ فكاألفراد المضربك ا كالدية(إجازة 
الػذيف يعممػكف خػارج  األفػراد طيضػان  فئػة العػامميفشػمؿ اتػب  تكؿ الرك اجػدمدرجيف فػي  المهنية عندما يككنكف

خػػارج المنشػػأة  العػػاممكف) سػػيطرتهاالكحػػدة اإلحصػػائية، عنػػدما يتااضػػكف ركاتػػبهـ مػػف الكحػػدة كتحػػت  مرافػػؽ
outworkers) ،مػػفاإلصػالح كالصػيانة  كمكظفػك خػارج المنشػأةالخدمػة  مهندسػك يعػدٌ ا عمػ  سػبيؿ المىػاؿ 
 داخػػػؿالتجريبػػػي مػػػف هػػػؤال  األشػػػخا  فػػػي البحػػػث كالتطػػػكير  بعكف  إذا سػػػاهـ طم  ، طم عمػػػاؿ تػػػاالعػػػامميف
  ريبي الداخمييفالتج البحث كالتطكيرمكظفي  ضمف احتسابهـ لمكحدة اإلحصائية، يتـٌ  الكحدة

 طفراد األعماؿ،، بالنسبة لمكحدات اإلحصائية في قطاع مشاريع يشمؿ تعريؼ "األشخا  العامميف" 5-03
مسػػتاميف"   ( بكصػػفهـ "عمػػاالن فطك يالنشػػطجػػر كطصػػحاب العمػػؿ )طم شػػركا  األعمػػاؿ  بػػدكفف يممالعػػا األسػػرة
خػػػػػارج الكحػػػػػدة  الػػػػػرئيسنشػػػػػاطهـ  يػػػػػؤدكفطيف الػػػػػذيف يشػػػػػالناسػػػػػتبعاد الشػػػػػركا  الصػػػػػامتيف طك غيػػػػػر  ينب ػػػػػي

 اإلحصائية 

ككمػػػة، الح قطاعػػػات مسػػػتامكف بػػػيف "األشػػػخا  العػػػامميف" فػػػي ال يكجػػػد عمػػػاؿه طٌنػػػه ، مػػػف المفتػػػر  5-04
 الػذم يػتـٌ  إلػ  المسػتكل، الاطػاع األسػرمكالتعميـ العػالي كالاطاعػات الخاصػة غيػر الهادفػة لمػربح )باسػتىنا  
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جميػػػع "األشػػػخا  تاريبػػػان (  غيػػػر الهػػػادؼ لمػػػربح، فػػػي الاطػػػاع الخػػػا  االصػػػطالح، حسػػػب إدراجهػػػـفيػػػه 
 هـ مكظفكف  ، في هذ  الاطاعات،العامميف"

 لوحدةا  ي البحث والتطوير التجريبي داخؿ الوحدة الذ  تقـو بوموف الموظفوف الخارجيوف المساى

متزايػػػػد عمػػػػ  مسػػػػاهمات  مبحػػػػث كالتطػػػػكير التجريبػػػػي بشػػػػكؿو ل يػػػػةالمؤدٌ تعتمػػػػد الكحػػػػدات اإلحصػػػػائية  5-05
المػػػػكظفيف الخػػػػارجييف لتحسػػػػيف فعاليػػػػة مػػػػكظفي البحػػػػث كالتطػػػػكير التجريبػػػػي الػػػػداخمييف طك لجمػػػػب معػػػػارؼ 

فػي مىػؿ هػذ  الحػاالت دمػو المػكظفيف الخػارجييف بالكامػؿ  يػر متػكفرة داخميػان  يػتـٌ داخمية محػددة غ كمهاراتو 
عنهػا،  اإلبػالغ التػي يػتـٌ لكحػدة اإلحصػائية ا الكحدة التي تؤديها في طنشطة البحث كالتطكير التجريبي داخؿ

ـٌ إدارة عممهػػـ مػػفتػػك   مػػكظفيمات الخمػػط بػػيف خػػدعػػدـ عنهػػا  ينب ػػي  اإلبػػالغ اإلحصػػائية التػػي يػػتـٌ الكحػػدة  ت
 الكحػػدة التػػي تؤديهػػا خػػارجالتجريبػػي كبػػيف طنشػػطة البحػػث كالتطػػكير  ،التجريبػػي الخػػارجييفالبحػػث كالتطػػكير 

محددة، كلكف   طمبياتو مف الكحدات الخارجية لمكفا  بأكامر التجريبي حصكؿ البحث كالتطكيرالطم لكحدة، ا
 التػػػي يػػػتـٌ كحػػػدة لا الكحػػػدة التػػػي تؤديهػػػا داخػػػؿالتجريبػػػي  متكامػػػؿ مػػػف مشػػػاريع البحػػػث كالتطػػػكير لػػػيس كجػػػز و 
خػرل" ك األ التجريبػي الجاريػة"تكػاليؼ البحػث كالتطػكير  حػكؿ 5-4، الاسػـ 4 )انظػر الفصػؿ اإلبالغ عنها

هػذ  ال ينب ػي الخمػط بػيف كمػا المتعماػة بالعمػؿ"(   الكحػدة خػارج "التمييز بيف تكاليؼ داخؿ الكحدة كتكاليؼ
البحث طدا  كبيف الحصكؿ عم  الخدمات لدعـ  ،يفالخارجي التجريبي رالبحث كالتطكي مكظفيلمساهمات ال

طك كاحد  –الذمف محدد بشأف مى  الكحدات الخارجية دكف اتفاؽو  اي تادمهتال الكحدة داخؿالتجريبي كالتطكير 
  يادمهامف شأنه طف  - مف األفراد طكىر

الػػػذيف ال يعممػػػكف فػػػي الكحػػػدة  " األشػػػخا كفالخػػػارجي التجريبػػػي يشػػػمؿ "مكظفػػػك البحػػػث كالتطػػػكير 5-06
ال يتجػػزط مػػف مشػػاريع طك  ان جػػز مباشػػرة تشػػكؿ  كلكػػنهـ ياػػدمكف خػػدماتو  ،اإلبػػالغ عنهػػا التػػي يػػتـٌ اإلحصػػائية 
 مباشر في البحث كالتطكير بشكؿو  كفساهمطنهـ يمكحدة اإلحصائية  طم البحث كالتطكير التجريبي لطنشطة 
التجريبػػػػػي   يشػػػػمؿ "مكظفػػػػػك البحػػػػث كالتطػػػػكير اإلحصػػػػائية كحػػػػػدةلا يهػػػػاالكحػػػػػدة التػػػػي تؤدٌ  داخػػػػؿ التجريبػػػػي

فػػػي البحػػػث كمستشػػػاريف  مػػػف المهنيػػػيف العػػػامميف لحسػػػابهـ الخػػػا  الػػػذيف يعممػػػكف بفعاليػػػة الخػػػارجيكف" كػػػاٌلن 
العمػؿ رب  ياػدمها فنيػةعمميػة طك  خدمػةو  بتػأميفكاألشخا  الذيف ياكمػكف  داخؿ الكحدة التجريبيكالتطكير 
 بحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي داخػػػؿلف لصػػػالح الكحػػػدة اإلحصػػػائية التػػػي تيبمٌػػػ  عػػػف اك الخػػػارجياب العمػػػؿ( )طربػػػ
لممػكارد  رسػـو  عمػ  تاػديـ المسػتأجرة العمالػة تنطػكمالمكظفيف المستأجريف في هذ  الفئة   إدراج يتـٌ ك  ،الكحدة

( لتكظيػػؼا)طك  تشػ يؿالركاتػب ككالػػة عمػ  جػػدكؿ المكظفػكف المسػػتأجركف درج ييػػالبشػرية لمشػػركات العميمػة  
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 طسػاس تػكفير المػكارد البشػرية عػادةن عمػ  يػتـٌ ك الكحػدة اإلحصػائية التػي تػدفع الرسػـ   جػدكؿ ركاتػببدالن مػف 
  (0-5 الجدكؿ عم محددة في المالحظات الستىنا ات االالاصير  )انظر  األجؿ

 الوحدة البحث والتطوير التجريبي داخؿ موظفيمف  تعقبيـ  جز    الذيف يجب راد األ -0-5الجدكؿ 
 للوحدة اصحصاجية

 
 ياتالاطاع المؤسس

 غير الهادؼ لمربحالخا   التعميـ العالي الحككمة األعماؿ مشاريع
 لمكحدة مكف في البحث كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدةالذيف يساه األشخاص العاملوف  الموظفوف الداخليوف(

 0العاممكف 0العاممكف 0العاممكف 1العاممكف التابعكف

 
 كفالمستام

 2طصحاب العمؿ
ف األسػػػػػػرة العػػػػػػاممك  طفػػػػػػراد
 3طجر فبدك 

 
 ؽبينطال 

 
 ؽبطينال 

 
لماطػػػػاع فاػػػػط يمكػػػػف تطبياػػػػه 

 األسرم
 4لمكحدة الكحدة داخؿالتجريبي  لتطكيرالذيف يساهمكف في البحث كا حاالت خاصة مف الموظفيف الخارجييف

     

يككنػػػػػػػػكا  يمكػػػػػػػػف طف
 مستاميف طك تابعيف

 

ف عمػػػػػػػػػػػ  الحاصػػػػػػػػػػػمك 
نح البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كالتطػػػكير التجريبػػػيا 
طػػػػػػػػػالب الػػػػػػػػػدكتكرا   

 5الماجستير

طػػػػػػػػػالب الػػػػػػػػػدكتكرا   
ا 5الماجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتير

ف عمػػػػػػػػػػػ  الحاصػػػػػػػػػػػمك 
نح البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تطػػػكير التجريبػػػيا كال

 فاألساتذة الفخريك 

 
 

 6فالمتطكعك 

 لمكحدة لكحدةكف في البحث كالتطكير التجريبي داخؿ االذيف يساهم فالموظفوف الخارجيو
 

 التابعكف
الممتزمػػكف  الكحػػدة داخػػؿتشػػاريف لمبحػػث كالتطػػكير التجريبػػي مس بكصػػفهـ كالفنيػػكفكف العػػاممكف المهنيػػ

حػث الب لمكحدات اإلحصائية التي تيبمٌػ  عػف رب )طرباب( عممهـ مف الفنيةك عممية طالخدمات البتاديـ 

                                                           
مؿ جميع األشػخا  المشػاركيف فػي النشػاط االقتصػادم لمكحػدة اإلحصػائية بخػالؼ طصػحاب العمػؿ كطفػراد األسػرة " طف تشالعامميفالماصكد مف فئة " 1

 العػامميف إدراج   يػتـٌ هاالكحػدة اإلحصػائية نفسػها كيخضػعكف إلشػراف مػفعنػدما يتااضػكف ركاتػبهـ  خارج المؤسسػةاألجر  كتشمؿ العماؿ بدكف  العامميف
قصػيرة األجػؿ )إجػازة مرضػية  منشػاط الػرئيس لمكحػدة، باإلضػافة إلػ  المجمكعػات التاليػة: األفػراد الحاصػمكف عمػ  إجػازةو المشاركيف في النشاط الفرعػي ل

خاصػػة مدفكعػػة األجػػر )إجػػازة لمتعمػػيـ طك التػػدريب، إجػػازة طمكمػػة طك كالديػػة(ا كاألشػػخا   طك إجػػازة سػػنكية طك عطمػػة(ا كاألفػػراد الحاصػػمكف عمػػ  إجػػازةو 
 درجكف ضمف جدكؿ الركاتب عندما يي  جزئي، كالعماؿ المكسميكف كمتدربك التممذة المهنية كالعماؿ بدكاـو  اعف العمؿ المضربكف

 الكحدة اإلحصائية  شطيف  ينب ي استبعاد الشركا  الصامتيف طك غير النشطيف الذيف يؤدكف نشاطهـ الرئيس خارجيشمؿ شركا  العمؿ النٌ  2
 ماابؿ العمؿ المنجز عم  طنهـ مكظفكف  ينب ي تصنيؼ طفراد األسرة العامميف الذيف يحصمكف عم  طجرو  3
 تسميط الضك  عم  األماكف التي يتكقع طف يككف لها األىر األكبر  طبؽ هذ  الفئات في طكىر مف قطاع  كيتـٌ قد تي  4
 ب ي تضميف الطالب فاط في حاؿ كانكا يشارككف رسميان في البحث كالتطكير التجريبي لممؤسسة المضيفة ين 5
كاضػح  فػي المؤسسػات غيػر الهادفػة لمػربح بشػكؿو  تطػكير التجريبػي داخػؿ الكحػدةطنشػطة البحػث كالينب ي تحديد هكية المتطكعيف الذيف يساهمكف فػي  6
 تنفيذها بالفعؿ  كالمهاـ التي تـٌ  المؤهالتعف طنشطة البحث كالتطكير التجريبي، كذلؾ مف حيث  تيبٌم الكحدة اإلحصائية التي  مف
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 ة لكحدا كالتطكير التجريبي داخؿ
 في هذ  الفئة  7المستأجريفتضميف العامميف  يتـٌ 

 داخؿ الكحدة مستشاريف لمبحث كالتطكير التجريبي بكصفهـلفنيكف العاممكف لحسابهـ الخا  ا المستامكف
       

، ألغػػرا  هػػذا الػػدليؿ، الخػػارجييفالتجريبػػي مػػكجز لمػػكظفي البحػػث كالتطػػكير  يمكػػف تاػػديـ تعريػػؼو  5-07
 مجمكعػػػػة  الػػػػذيف ال ينتمػػػػكف إلػػػػ التجريبػػػػي ة لمػػػػكظفي البحػػػػث كالتطػػػػكيرالرئيسػػػػبػػػػالرجكع إلػػػػ  الخصػػػػائ  

 ":العامميف"األشخا  

مسػتقلوف  يعملػوف لحسػابيـ الخػاص(  عمػاؿ  ىػـ  التجريبي الخػارجيوفموظفو البحث والتطوير  5-11
 حصػاجيةاصوحػدة لل التجريبػي البحث والتطػوير مشاريا( مدمجوف بال امؿ  ي عاملوفف  تابعو عماؿ  أو 

 .التجريبي لبحث والتطويرل يةالمؤد   ذاتيا اجية ي الوحدة اصحص عامليف ا  أ راد رسميا  دوف أف ي ونوا 

الػػذيف يتمتعػػكف  الفنيػػيفالمهنيػػيف طك مػػف عػػادةن الخػػارجييف التجريبػػي يكػػكف مكظفػػك البحػػث كالتطػػكير  5-09
مهػػارات  الفتػػرا  طفٌ  ان نظػػر   التجريبػػي عاليػػة مػػف المهػػارة كالتخصػػ  فػػي طنشػػطة البحػػث كالتطػػكير بدرجػػةو 
ف مػكظفينظػرائهـ العػامميف كمهػارات ل معادلػةه ، بحكػـ تعريفهػا، الخػارجييف بيالتجري البحث كالتطكير مكظفي
أدا  بػ اقتصػادم حصائية فػي طم قطػاعو اإلكحدة ال تاكـ، فمف الممكف طف التجريبيمبحث كالتطكير ل داخمييف

التجريبػي مػكظفي البحػث كالتطػكير  خػدماتفاػط عف طريؽ إشػراؾ  الكحدة داخؿ التجريبي البحث كالتطكير
  التجريبي لبحث كالتطكيرعامميف في ا طم مكظفيف لديها بدكف طف يككفخارجييف ال

، مهنيػيف يعممػكف لحسػابهـ الخػا   الػبفػي ال فالخػارجيك  التجريبػي يككف مكظفك البحث كالتطكير 5-51
فػػػي  عػػػامميفطعمػػػاؿ فرديػػػة  فػػػي بعػػػ  الحػػػاالت، يككنػػػكف  مشػػػاريعك تصػػػنيفهـكعمػػػ  هػػػذا النحػػػك، ينب ػػػي 

 ـاػػػدتي  التػػػيعمميػػػة الطك  الفنيػػػةخػػػدمات التاػػػـك بتسػػػكيؽ  طك مؤسسػػػاتو  طبحػػػاثطك معاهػػػد  ،جيػػػةخار  مؤسسػػػاتو 
" تجريبػػيالتطػكير البحػث ك الطخػرل، ال تبيػع ككػاالت التكظيػؼ "خدمػة  فػي حػاالتو ك مػكظفيف مهػرة   طةاسػبك 
 احتياجػاتة تمبيػمعينػة مػف الكقػت ب يػة  اؿ المهػرة لفتػرةو كلكنها تعر  خيػار تكظيػؼ العمػ ،محددة لمعمال ال

                                                           
المستأجركف في جدكؿ ركاتب ككالػة التكظيػؼ بػدالن مػف  العاممكفدرج رسـك المكارد البشرية لمشركات العميمة  يي عم  تاديـ العمالة المستأجرة   تنطكم 7

مػػػا يمػػػي مػػػف الكظػػػائؼ  عدييسػػػتبتػػػكفير المػػػكارد البشػػػرية عػػػادةن عمػػػ  طسػػػاس المػػػدل الاصػػػير   جػػػدكؿ ركاتػػػب الكحػػػدة اإلحصػػػائية التػػػي تػػػدفع الرسػػػـك  يػػػتـٌ 
شػراؤها  التػي تػـٌ  الفنيػةالخػدمات المهنيػة طك ك دارة، مىؿ خدمات التنظيػؼ طك الحراسػة طك العنايػة بالمنػاظر الطبيعيػةا شتراة طك المي المستأجرة: الخدمات المي 

الحصػػكؿ  ف الػػذيف تػػـٌ عد المكظفػػكف المؤقتػػك كييسػػتبطخػػرل، مىػػؿ استشػػارات البرمجيػػات، كبرمجػػة الحاسػػكب، كالخػػدمات الهندسػػية كالمحاسػػبية   مػػف شػػركةو 
 ال يسػػاهمكف مباشػػرةن  المكظفػػكفالمسػػتاميف إذا كػػاف هػػؤال   خدمػػة التكظيػػؼ طك الماػػاكليف طك الماػػاكليف الفػػرعييف طك الماػػاكليفخػػالؿ مؤسسػػات عمػػيهـ مػػف 

 لمكحدة اإلحصائية  في البحث كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدة
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فػي بعػ   عمػ  سػبيؿ المىػاؿ -ف فػي مؤسسػات مػكظفيبع  األفراد  يككفإل  ذلؾ،  معيف  إضافةن  عميؿو 
طربػػاب عممهػػـ بالمشػػاركة فػػي طنشػػطة البحػػث  لهػػـ مػػف ييسػػمحك  -طسػػاتذة جامعػػات طك بػػاحىكف عػػامكف ،الػػدكؿ

ة  تطمبػػات كظػػائفهـ المؤسسػػاتيالكفػػا  بم السػػكؽ مػػع االسػػتمرار فػي عمػ الاائمػػة التجريبػػي المهنيػػة كالتطػكير 
يمكف اإلبالغ كاحد انتما ات متعددة، كبالتالي  فرده  يمتمؾطف  مىؿ هذ  الحاالت، ليس مف غير المألكؼ في
 مؤسستيف طك طكىر  مفنفسه الشخ   عف

تعييػنهـ  الكحدات اإلحصائية األخرل الذيف يتـٌ  كالعامميف فيإل  العامميف لحسابهـ الخا   إضافةن  5-50
مشػابهة  ان مهامػطخػرل مػف األفػراد الػذيف يػؤدكف  عػدة فئػاتو تكجػد خػارجييف،  تجريبػي تطػكيرك  بحثو  كظفيكم

 الخارجييف  التجريبي مكظفي البحث كالتطكير عمجاميلهؤال  األفراد، كبالتالي ينب ي إدراجهـ في 

طدنػػا ، "معاممػػة  ٌ  طػػالب الػػدكتكرا  كالماجسػػتير )انظػػر الػػنيمكػػف معاممػػة فػي قطػػاع التعمػػيـ العػػالي،  5-55
نح البحث مً الحاصميف عم  إدراجهـ( كاألفراد  رشادات بشأفاإلطالب الدكتكرا  كالماجستير" لمحصكؿ عم  

إذا منحػػتهـ هػػؤال  األشػػخا ،  تضػػميفينب ػػي   الكظيفيػػة تهـلحػػال ان مختمػػؼ كفاػػ بشػػكؿو  التجريبػػي كالتطػػكير
طػػػالب بتكظيػػػؼ عػػػامميف مػػػف المؤسسػػػة  مػػػتقا)طك، عمػػػ  العكػػػس،  حالػػػة عػػػامميفمؤسسػػػة التعمػػػيـ العػػػالي 

التجريبػي البحث كالتطػكير  مكظفي عمجاميفي  -طم إنهـ مدرجكف في جدكؿ الركاتب بالجامعة - (دكتكرا 
 طم كحػدةو  ( مػف الجامعػة )طك مػفالتجريبػي الػداخمييف البحث كالتطػكيرمكظفي عامميف" ) ان بكصفهـ "طشخاص

 كالحاصػػميف عمػػ تضػػميف طػػالب الػػدكتكرا   ينب ػػيمػػع ذلػػؾ، إحصػػائية طخػػرل فػػي قطػػاع التعمػػيـ العػػالي(  
 التجريبػي البحػث كالتطػكير مػكظفي عمجػاميفػي إذا لـ يككنكا مدرجيف في جدكؿ الركاتب بالجامعػة،  ،نحالمً 

النظر عف مصدرها كقناة  ب ٌ   ،تعكيضاتال هـعند تماي التجريبي البحث كالتطكير فيخارجييف كمكظفيف 
 تضػػميف الػذم ياكمػػكف بػه  مػػف الممكػف طيضػػان  التجريبػػي عػػف نشػاط البحػػث كالتطػكيرالتمكيػؿ الخاصػػة بهػا، 

 التجريبي كمكظفيف خارجييفمكظفي البحث كالتطكير  عمجاميطالب الدكتكرا  الذيف ال يتماكف التمكيؿ في 
عمػ   ان طيضػتنطبػؽ ك تمكيػؿ، ال يتماػكفلطالب الػذيف ال بػاهػذ  اإلرشػادات تتعمػؽ   التجريبػي لمبحػث كالتطػكير

ف البحىػي المكػكٌ كيمكػف تحديػد  يطالب الماجستير، طالما طنهـ مسػجمكف فػي بػرامو درجػة الماجسػتير البحىػ
 ف التعميـ عف مككٌ  كمنفصؿمكىكؽ  بشكؿو  الدكاـ الكامؿ كافئمل

( بشػكؿ حصػػرم ان تاريبػالخػارجييف )التجريبػي مػف مػكظفي البحػث كالتطػكير  محػدد نػكعو  تحديػديمكػف  5-53
"  هػػؤال  األفػػراد هػػـ professor emeritus فخػػرمالسػػتاذ األ"  مػػا يسػػمٌ  كهػػك ،يـ العػػاليفػػي قطػػاع التعمػػ

 -السػػابؽ  هػػـممعفػػي األنشػػطة األكاديميػػة لصػػاحب  كالعمػػؿ المشػػترؾمتااعػػدكف يكاصػػمكف البحػػث  طسػػاتذةه 
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طنهػػـ قػػد يتماػػكف بعػػ  الػػدعـ مػػف رغـ عمػػ  الػػدكف الحصػػكؿ عمػػ  طم تعػػكي  ) -جامعػػةالمػػا تكػػكف عػػادةن 
فػي  التجريبػي داخػؿ الكحػدة خارجي في البحث كالتطكير مساهـو  لمتأهؿ عم  مستكلكجستي ألنشطتهـ(  الم

الجامعػة قبػؿ التااعػد،  طف يكػكف هػؤال  األفػراد عمػ  جػدكؿ ركاتػب ينب ػيمتعمػيـ العػالي، الكحدة اإلحصائية ل
 ان نظر في التدريس   األحياف مف في كىيرو  في األبحاث حت  لك لـ يشارككا كا مشاركيف بنشاطو كيجب طف يظمٌ 

، لػػػذلؾ مػػػف صػػػ يرةن ممؤسسػػػة قػػػد ال تكػػػكف ل الكحػػػدة داخػػػؿالتجريبػػػي  فػػػي البحػػػث كالتطػػػكير مسػػػاهمتهـألف 
  الخارجييف التجريبي مكظفي البحث كالتطكير عمجاميفي  إدراجهـالمناسب 

بحػث كالتطػكير ال مػكظفيإدراجهػـ )ألغػرا  الايػاس( فػي  المحتمػؿطخيرة مػف األشػخا   فئةه  تكجد 5-54
عمػػ   الكحػػدة داخػػؿالتجريبػػي : فئػػة األفػػراد الػػذيف يسػػاهمكف فػػي البحػػث كالتطػػكير هػػي الخػػارجييفالتجريبػػي 

كفعالػة فػي محػددة  حصائية بمسػاهمةو اإلكحدة الف زكدكٌ ألجر يي ا بدكفطكعي  المتطكعكف هـ عماؿ ت طساسو 
يمكػػػف طف   التجريبػػػي مبحػػػث كالتطػػػكيرل يػػػةالمؤدٌ كحػػػدة ال، تحػػػت مسػػػؤكلية مجػػػاؿ البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي

  يمكػف غيػر الهػادؼ لمػربحفػي حالػة الاطػاع الخػا   مجػاميعتادير الفي  طهميةن طكىر  ان هذ  الفئة فرق تصنع
 لم ايػة دقياػةلمعػايير  ان فاػط كفاػالتجريبي الخػارجييف مكظفي البحث كالتطكير  مجاميعإدراج المتطكعيف في 

 :هي

 غيػػر الهادفػػة الخاصػػة المؤسسػػات ) فػػي الكحػػدة داخػػؿالتجريبػػي لتطػػكير فػػي طنشػػطة البحػػث كا كفسػػاهمي
 ( لمربح

  عمػػ  سػػبيؿ المىػػاؿ، ال ينب ػػي إدراج األفػػراد الػػذيف يتطكعػػكف العػػامميفمهػػارات  تماىػػؿمهػػاراتهـ البحىيػػة  
 الحاسػػػػكبيةمعالجػػػػة الفػػػػي التجػػػػارب السػػػػريرية، طك تاػػػػديـ الػػػػدعـ فػػػػي مجػػػػاؿ  بحػػػػث مكاضػػػػيعكلممشػػػػاركة 

التجريبػػػي مػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير  مجػػػاميعذلػػػؾ، فػػػي  كغيػػػر، التجريبػػػيالبحػػػث كالتطػػػكير   مشػػػاريعل
  الخارجييف

 الحتياجػػػات المتطػػػكعيف  كفاػػػان  منػػػتظـ بشػػػكؿو  مخططػػػةه التجريبػػػي  البحػػػث كالتطػػػكير طنشػػػطتهـ فػػػي مجػػػاؿ
 كاحتياجات المؤسسة 

 طك لمؤسسػػػة مػػػف الايػػػاـ بنشػػػاط لتمكػػػيف ا ان طساسػػػي ان شػػػرطتكػػػكف ك  ،تاػػػديربالمسػػػاهمتهـ  تحظػػػ طف  ينب ػػػي
  الكحدة مشركع البحث كالتطكير التجريبي داخؿ

 التجريبي اصنفاؽ على البحث والتطويرو  التجريبي البحث والتطوير تقاطا  جات موظفي

 الكظيفيػة لحالتهـ ان كفاكالتكاليؼ المرتبطة بهـ  التجريبي البحث كالتطكير مكظفيقد تختمؼ معاممة  5-55
ف مػف األفػراد يمكػف رئيسػتيف تيعمجمػك  كجػكد فعميػان ( كما هك مكضح طدنػا   كمػا لػكحظ 5-5 )انظر الجدكؿ

األشػػخا  العػػاممكف فػػي  -كتكػػاليفهـ  التجريبػػي التمييػػز بينهمػػا عنػػد اإلبػػالغ عػػف مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير
 جريبػػػيالت الػػػذيف يتػػػألفكف مػػػف المػػػكظفيف الػػػداخمييف كمػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير

 بػالمكظفيفخػركف كالعديػد مػف الحػاالت الخاصػة اآلالخارجييف  كيشمؿ األخير األشخا  الذيف يستخدمهـ 
  ف هـ ليسكا عامميفممٌ الخارجييف 

على البحث و جات اصنفاؽ  واصبالغ عنيـ تحديد موظفي البحث والتطوير التجريبي -5-5الجدكؿ 
 والتطوير التجريبي

اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػف اإلنفػػػػػػػاؽ  ياتالاطاع المؤسس الكصؼ لشخ  عمؿ احالة  التصنيؼ
عمػػػػػ  البحػػػػػث كالتطػػػػػكير 

 التجريبي
مكظفػػػػػػػػػػػػػػك البحػػػػػػػػػػػػػػث 
كالتطػػػػػكير التجريبػػػػػي 
الػػػػػػػػػػػداخميكف الػػػػػػػػػػػذيف 

كف في البحث يساهم
كالتطػػػػػكير التجريبػػػػػي 

 لكحدةا داخؿ

األشػػخا  العػػاممكف 
 (التابعكف)
 
 

 األشخا  العاممكف
 )المستامكف(

 8العاممكف

 
 
صػػػػػػػػػػحاب العمػػػػػػػػػػؿ، ط

ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة طفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد ا
طجر،  بدكفف العاممك 
 كغير ذلؾ

 
 

اطاعػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػرتبط ب
التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي ك الحككمػػػػػػة 

كمعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
  غير الهادفة لمربحالخاصة 

تكػػػػاليؼ العمػػػػؿ )بيانػػػػات 
 جدكؿ الركاتب(

 
اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػنهـ  ال يػػػػػػػتـٌ 

عػػػػػػادة ألنهػػػػػػـ ال يتماػػػػػػكف 
 ان طجر 

 
 

البحػػػػػػػػػػػػػػث  مكظفػػػػػػػػػػػػػػك
كالتطػػػػػكير التجريبػػػػػي 

ف: رجيك الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 العاممكف

 المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف
العػػػػػػػاممكف لحسػػػػػػػابهـ 

 الخا 
 
 
 

 المعينػػػػػػكف العػػػػػػاممكف
 طخػػػػػرل فػػػػػي كحػػػػػداتو 
فػػػػػػػػػػػػي  كمستشػػػػػػػػػػػػاريف

البحػػػػػػػػػػث كالتطػػػػػػػػػػكير 
 التجريبي

كف فػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػاهم
البحػػػػػػػػػػث كالتطػػػػػػػػػػكير 
التجريبػػػػػػػػػػػػػي داخػػػػػػػػػػػػػؿ 

لعمالئهػػػػػػػػػػػـ  الكحػػػػػػػػػػػدة
 تعاقدم عم  طساسو 
كف فػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػاهم

البحػػػػػػػػػػث كالتطػػػػػػػػػػكير 
التجريبػػػػػػػػػػػػػي داخػػػػػػػػػػػػػؿ 

لعمػػػػػػػػػػػػػػػال   الكحػػػػػػػػػػػػػػػدة
طربػػػػاب عممهػػػػـ عمػػػػ  

 اس األجرطس

جاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التكػػػػػػػػػػػػػػػػػاليؼ ال 
مكظفك البحػث  -خرلاأل

كالتطػػػػػػػػػػػػػػكير التجريبػػػػػػػػػػػػػػي 
 الخارجيكف

 
جاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التكػػػػػػػػػػػػػػػػػاليؼ ال
مكظفك البحػث  -خرلاأل

كالتطػػػػػػػػػػػػػػكير التجريبػػػػػػػػػػػػػػي 
 الخارجيكف

 
 

 
 

طػػػػػػػػػػػالب الػػػػػػػػػػػدكتكرا  
 كالماجستير

طكلػػي  بشػػكؿو  إيجػػادهـيمكػػف  
في مؤسسات التعميـ العالي 

 -تكػػػػاليؼ جاريػػػػة طخػػػػرل
مكظفك البحػث كالتطػكير 
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 الكظيفيػة لحالتهـ ان كفاكالتكاليؼ المرتبطة بهـ  التجريبي البحث كالتطكير مكظفيقد تختمؼ معاممة  5-55
ف مػف األفػراد يمكػف رئيسػتيف تيعمجمػك  كجػكد فعميػان ( كما هك مكضح طدنػا   كمػا لػكحظ 5-5 )انظر الجدكؿ

األشػػخا  العػػاممكف فػػي  -كتكػػاليفهـ  التجريبػػي التمييػػز بينهمػػا عنػػد اإلبػػالغ عػػف مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير
 جريبػػػيالت الػػػذيف يتػػػألفكف مػػػف المػػػكظفيف الػػػداخمييف كمػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير

 بػالمكظفيفخػركف كالعديػد مػف الحػاالت الخاصػة اآلالخارجييف  كيشمؿ األخير األشخا  الذيف يستخدمهـ 
  ف هـ ليسكا عامميفممٌ الخارجييف 

على البحث و جات اصنفاؽ  واصبالغ عنيـ تحديد موظفي البحث والتطوير التجريبي -5-5الجدكؿ 
 والتطوير التجريبي

اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػف اإلنفػػػػػػػاؽ  ياتالاطاع المؤسس الكصؼ لشخ  عمؿ احالة  التصنيؼ
عمػػػػػ  البحػػػػػث كالتطػػػػػكير 

 التجريبي
مكظفػػػػػػػػػػػػػػك البحػػػػػػػػػػػػػػث 
كالتطػػػػػكير التجريبػػػػػي 
الػػػػػػػػػػػداخميكف الػػػػػػػػػػػذيف 

كف في البحث يساهم
كالتطػػػػػكير التجريبػػػػػي 

 لكحدةا داخؿ

األشػػخا  العػػاممكف 
 (التابعكف)
 
 

 األشخا  العاممكف
 )المستامكف(

 8العاممكف

 
 
صػػػػػػػػػػحاب العمػػػػػػػػػػؿ، ط

ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة طفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد ا
طجر،  بدكفف العاممك 
 كغير ذلؾ

 
 

اطاعػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػرتبط ب
التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي ك الحككمػػػػػػة 

كمعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
  غير الهادفة لمربحالخاصة 

تكػػػػاليؼ العمػػػػؿ )بيانػػػػات 
 جدكؿ الركاتب(

 
اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػنهـ  ال يػػػػػػػتـٌ 

عػػػػػػادة ألنهػػػػػػـ ال يتماػػػػػػكف 
 ان طجر 

 
 

البحػػػػػػػػػػػػػػث  مكظفػػػػػػػػػػػػػػك
كالتطػػػػػكير التجريبػػػػػي 

ف: رجيك الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 العاممكف

 المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركف
العػػػػػػػاممكف لحسػػػػػػػابهـ 

 الخا 
 
 
 

 المعينػػػػػػكف العػػػػػػاممكف
 طخػػػػػرل فػػػػػي كحػػػػػداتو 
فػػػػػػػػػػػػي  كمستشػػػػػػػػػػػػاريف

البحػػػػػػػػػػث كالتطػػػػػػػػػػكير 
 التجريبي

كف فػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػاهم
البحػػػػػػػػػػث كالتطػػػػػػػػػػكير 
التجريبػػػػػػػػػػػػػي داخػػػػػػػػػػػػػؿ 

لعمالئهػػػػػػػػػػػـ  الكحػػػػػػػػػػػدة
 تعاقدم عم  طساسو 
كف فػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػاهم

البحػػػػػػػػػػث كالتطػػػػػػػػػػكير 
التجريبػػػػػػػػػػػػػي داخػػػػػػػػػػػػػؿ 

لعمػػػػػػػػػػػػػػػال   الكحػػػػػػػػػػػػػػػدة
طربػػػػاب عممهػػػػـ عمػػػػ  

 اس األجرطس

جاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التكػػػػػػػػػػػػػػػػػاليؼ ال 
مكظفك البحػث  -خرلاأل

كالتطػػػػػػػػػػػػػػكير التجريبػػػػػػػػػػػػػػي 
 الخارجيكف

 
جاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التكػػػػػػػػػػػػػػػػػاليؼ ال
مكظفك البحػث  -خرلاأل

كالتطػػػػػػػػػػػػػػكير التجريبػػػػػػػػػػػػػػي 
 الخارجيكف

 
 

 
 

طػػػػػػػػػػػالب الػػػػػػػػػػػدكتكرا  
 كالماجستير

طكلػػي  بشػػكؿو  إيجػػادهـيمكػػف  
في مؤسسات التعميـ العالي 

 -تكػػػػاليؼ جاريػػػػة طخػػػػرل
مكظفك البحػث كالتطػكير 
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البحػػػػػػػػػػػػػػث  مكظفػػػػػػػػػػػػػػك
كالتطػػػػػكير التجريبػػػػػي 

ف: حػػػاالت الخػػػارجيك 
 خاصة

 
 
 
 
 
 
 

الحاصػػػػػػػػػػػمكف عمػػػػػػػػػػػ   
ح البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث نًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كالتطكير التجريبي
 
 
 

 المتطكعكف
 
 
 

األسػػػػػػاتذة الفخريػػػػػػػكف 
)مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابهكف 

 لممتطكعيف(
 

كطيضػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػي الاطاعػػػػػػػػػػات 
 ية األخرلاتالمؤسس

 
 

 بشػػػػػػػػػػكؿو  إيجػػػػػػػػػػادهـيمكػػػػػػػػػػف 
طساسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػػػات 
التعمػػػػيـ العػػػػالي كطيضػػػػان فػػػػي 
مؤسسػػات البحػػث كالتطػػكير 

 ريبي الحككميةالتج
 
 
 
 

اهتمامػػػػػػػػػان  هػػػػػػػػػـإيالؤ يجػػػػػػػػػب 
خاصػػػػػان داخػػػػػؿ المؤسسػػػػػات 

 غير الهادفة لمربحالخاصة 
 

العىػػػكر  خاصػػػة يػػػتـٌ  حػػاالته 
حصػرم  عميها تاريبان بشػكؿو 

  في مؤسسات التعميـ العالي

التجريبػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػارجيكف 
الػػػذم يتماػػػ   )إلػػػ  الحػػػدٌ 

البحػث  نحفيه الطالب مً 
كالتطػػػػػػػكير التجريبػػػػػػػي طك 
األجػػػػػػػػػػػػػػػػػكر  الركاتػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 الخارجية(
 -تكػػػػاليؼ جاريػػػػة طخػػػػرل
مكظفك البحػث كالتطػكير 
التجريبػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػارجيكف 

فيػه  يػتـٌ  الػذم )إل  الحػدٌ 
نح البحػث اإلبالغ عف مً 

 (كالتطكير التجريبي
 

اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػنهـ  ال يػػػػػػػتـٌ 
عػػػػػػادةن ألنهػػػػػػـ ال يتماػػػػػػكف 

 طجران 
 

اإلبػػػػػػػالغ عػػػػػػػنهـ  ال يػػػػػػػتـٌ 
ألنهػػػػػػـ ال يتماػػػػػػكف  عػػػػػػادةن 
 طجران 

يشػممكف طػالب الػدكتكرا  كالماجسػػتير فػي جػدكؿ ركاتػب كحػػدة طدا  البحػث كالتطػكير التجريبػي  مػػف الممكػف طف يكػكف مفيػدان الحصػػكؿ  8
 عم  تعدادات منفصمة لمطالب في جدكؿ ركاتب مؤسسات التعميـ العالي

 

 طدا  الكحػػدة فػػي المسػػاهمكفا  العػػاممكف مكظفػػك البحػػث كالتطػػكير الػػداخميكف )طم األشػػخ -0 ةعػػمجمك ال
 :تضـٌ ك ، (الكحدة داخؿالتجريبي مبحث كالتطكير ل

كهك التجريبي  كالتطكيرث لبحا في يعممكف الذيف( فالتابعك ؿ لعماكا ،فك لعاملا األشخا ف )طم يفكظلما ●
اإلنفػػاؽ  ضػػمف ؿلعما ت ػػاليؼ كينب ػػي طف تػػدرج ركاتبهـ طجػػكرهـ فػػي، اإلحصػػائيةدة حكلف امزط يتج ال ز ه ج
 الماجسػتير إدراج طػالب الدكتكرا    يػتـٌ عنػه اإلبػالغ الذم يػتـٌ  الكحدة داخؿالتجريبي  كالتطكيرث لبحا عم 
لكحػدة اإلحصػائية اكؿ ركاتػب اإذا كػانكا عمػ  جػد التجريبػي الػداخمييف مػكظفي البحػث كالتطػكير مجاميعفي 
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طػػػػالب الػػػػدكتكرا   معاممػػػػةطدنػػػػا ، " الػػػػنٌ     )انظػػػػرالتجريبػػػػي البحػػػػث كالتطػػػػكير هػػػػا فػػػػيالتػػػػي يسػػػػاهمكف في
 مزيد مف إرشادات التصنيؼ (الكالماجستير" لمحصكؿ عم  

 عممهـ  لاا  ان مباشر  ف طجران يمستامٌ ف عامميكالعاممكف األفراد اآلخركف طصحاب العمؿ ك  عادةن  ال يتااض  ●

الكحػػػدة  يعممػػػكف فػػػيف ال الخػػػارجييف الػػػذيالتجريبػػػي مػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير ل بالنسػػػبة(  i) 5ة عػػػمجمك ال
، بمكجػب عاػدو ياػدمكفك كلكنهـ يعممكف لػدل اآلخػريف  ،التجريبيعف البحث كالتطكير  تيبٌم التي اإلحصائية 
اإلبػالغ، فػال كحػدة التجريبػي لالبحػث كالتطػكير  طك نشػاط ال يتجزط مػف مشػركع كجز و  مباشرة خدماتو محدد، 

ف ذلػػػؾ، يجػػػب تضػػػميف مػػػ بػػػدالن   كالتطػػػكير التجريبػػػي فػػػي تكػػػاليؼ العمػػػؿ الخاصػػػة بالبحػػػثينب ػػػي إدراجهػػػـ 
تكػاليؼ البحػث كالتطػػكير ل فرعيػػة )يفضػؿ طف يكػػكف ذلػؾ فػي فئػةو  األخػر  الجاريػػةالت ػاليؼ  ضػمف تكػاليفهـ

 عمػػ الكحػػدة إنفػػاؽ بنػػد الخػػارجيكف( تحػػت  التجريبػػي مكظفػػك البحػػث كالتطػػكير -األخػػرل  التجريبػػي الجاريػػة
 :يمكف طف يككنكاك لكحدة  ا داخؿالتجريبي البحث كالتطكير 

 فػػي  كفهمايسػػ الػػذيف ، التجريبػػيالكحػػدات األخػػرل المعينػػيف كمستشػػاريف فػػي البحػػث كالتطػػكير  مػػكظفي
 عم  طساس الراتب  عممهـ طربابلعمال   داخؿ الكحدة التجريبي البحث كالتطكير

 لعمالئهػـ الكحػدة داخػؿالتجريبي في البحث كالتطكير  يساهمكفك لحسابهـ الخا ،  يعممكفستشارييف ا 
إلػػ  االستشػػارييف العػػامميف لحسػػابهـ الخػػا  باسػػـ "ماػػاكلي البحػػث  ان طيضػػشػػار تعاقػػدم  يي  عمػػ  طسػػاسو 
 " التجريبي كالتطكير

كلكػػنهـ يضػػػطمعكف بمهػػاـ البحػػػث  ،الكحػػػدةفػػي  يعممػػػكف(  المكظفػػكف الخػػػارجيكف الػػذيف ال ii) 5ة عػػمجمك ال
 الداخميكف اآلخركف: التجريبي مكظفك البحث كالتطكير يادمهامماىمة لتمؾ التي التجريبي الكالتطكير 

  ٌالخػػارجييف إذا التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير  مػػكظفي مجػػاميع الماجسػػتير فػػي طػػالب الدكتكرا  إدراج يػػتـ
المادمػػة  الركاتػػباألجكر  مػػف خػػالؿ لػػيس التجريبػػي عػػف نشػػاطهـ فػػي البحػػث كالتطػػكير اتتعكيضػػ تماػػكا
نح تعكيضػػهـ مػػف خػػالؿ "ًمػػ تػػـٌ  فػػي حػػاؿ  التجريبػػي مبحػػث كالتطػػكيرل يػػةمؤدٌ الاإلحصػػائية كحػػدة المػػف 

بحػػػث ال"تكػػػاليؼ  هػػػا كػػػػاإلبػػػالغ عن فينب ػػػي" طك األجكر الركاتػػػب الخارجيػػػة، التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير
 الخػػارجيكف"  )انظػػر الػػنٌ   التجريبػػي مكظفػػك البحػػث كالتطػػكير -األخػػرلالتجريبػػي الجاريػػة كالتطػػكير 
 مزيد مف إرشادات التصنيؼ (الطالب الدكتكرا  كالماجستير" لمحصكؿ عم   ةمعاممطدنا ، "
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  يمكػف اإلبػالغ عػف التكػاليؼ الناديػة ك   اتػبى ك ر  نح البحث كالتطكير التجريبيالحاصمكف عم  مً   يتماال
التجريبػػػي تكػػػاليؼ البحػػػث كالتطػػػكير  ضػػػمف ، إف كجػػػدتالتجريبػػػينح البحػػػث كالتطػػػكير ًمػػػل المخصصػػػة
 خرل األ الجارية

  عمػػ  طجػػرو  داخػػؿ الكحػػدةالتجريبػػي ف الػػذيف يسػػاهمكف فػػي البحػػث كالتطػػكير ك المتطكعػػ ال يحصػػؿعػػادةن
 عممهـ  لاا مباشر 

  الكحػدة بشػكؿو  داخػؿالتجريبػي  ألساتذة الفخريكف الذيف يساهمكف فػي البحػث كالتطػكيرا يحصؿ عادةن ال
 مهـ عم عم  طجرو مباشر لاا  مؤسسات التعميـ العاليفي  رئيس

تيف مػػف رئيسػػتيف عجمػػك ممػػف التجريبػػي مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير  مجمػػكعطعػػال ، يتػػألؼ  كمػػا هػػك مكضػػحه 
البحػػػػث كالتطػػػػكير  مكظفػػػػك)طم التجريبػػػػي لبحػػػػث كالتطػػػػكير ف باالاػػػػائمك ف ك العػػػػامم: األشػػػػخا  همػػػػا األفػػػػراد
( ان ميرسػػػػػالكحػػػػػدة اإلحصػػػػػائية فػػػػػي  يعممػػػػػكفاألشػػػػػخا  الػػػػػذيف  مجػػػػػاميعة فرعيػػػػػة مػػػػػف عػػػػػمجمك  ،فك الػػػػػداخمي

 مكظفػػك)طم اإلحصػػائية  كحػػدة العػػامميف فػػي الالتجريبػػي غيػػر كالتطػػكير  البحػػثب ياكمػػكفكاألشػخا  الػػذيف 
 بشػكؿو  مجمػكعتيفكصػ ، قػدر اإلمكػاف، بتحديػد بيانػات هػاتيف ال(  يي فالتجريبػي الخػارجيك  البحث كالتطػكير 

ر الحاجػة إلػ  االتسػاؽ   تػكفٌ اؽكاإلنفػمػف المػكظفيف  منفصؿ، كجمعها كاإلبالغ عنهػا مػف حيػث بيانػات كػؿ  
عػف  اإلبػالغ الػدقيؽ، فضػالن عػف الحاجػة إلػ  عميػه اإلنفػاؽالتجريبػي ك مكظفي البحث كالتطػكير بيانات بيف 
 ، األساس لهذ  التكصية التجريبي عمؿ البحث كالتطكير قكة تركيبة

 لتجريبػػي لمكحػػدات)تػػؤجر( مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير اعنػػد جمػػع البيانػػات مػػف الكحػػدات التػػي تػػكفر  5-56
فػي  فيالمػكظفالخػدمات  يماػدم مػف مجمكعػةلهػذ  ال، مػف المهػـ مبحث كالتطػكير التجريبػيل يةالمؤدٌ األخرل 

هـ ف كتكػاليفالخػارجيك البحػث كالتطػكير التجريبػي  كمكظفػ ييػدرج ضػمنها طالٌ التجريبي مجاؿ البحث كالتطكير 
الخػػػا  بهػػػـ   داخػػػؿ الكحػػػدة التجريبػػػي لتطػػػكيركجػػػز  مػػػف البحػػػث كا ،التجريبػػػيالبحػػػث كالتطػػػكير المتعماػػػة ب
 فٌ حيػػث إ ،ألنػػه قػػد يكػػكف األمػػر كػػذلؾ ان نظػػر   المػػزدكج الحسػػاب الكقػػكع فػػي مشػػكمة لايػػاـ بػػذلؾ إلػػ سػػيؤدم ا
 الكحػدة داخػؿالتجريبػي البحػث كالتطػكير يػؤدكف طيضػان  التجريبػي البحػث كالتطػكير مكظفيخدمات المادمي 

كاإلنفػػػاؽ فػػػي تمييػػػز المػػػكظفيف  ، فاػػػد تكاجػػػه هػػػذ  الكحػػػدات صػػػعكبةن ()سػػػكا  لالسػػػتخداـ الشخصػػػي طك لمبيػػػع
البحػػػث أنشػػػطة ب المػػػكظفيف كاإلنفػػػاؽ المتعماػػػيفداخػػػؿ الكحػػػدة عػػػف التجريبػػػي لبحػػػث كالتطػػػكير اب المتعماػػػيف
 الخارجية التجريبي كالتطكير 

 معاملة طالب الد توراه والماجستير
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الػذيف طكممػكا التعمػيـ الطػالب هػـ ف لمسػتكل دراسػاتهـ، طالب الماجستير كالدكتكرا  كفاػان  تحديديمكف  5-57
( كيدرسػكف التصػنيؼ الػدكلي المكحػد لمتعمػيـ حسب 6البكالكريكس )المستكل اإلجازة الجامعي عم  مستكل 

 8( طك الػػػدكتكرا  )المسػػػتكل التصػػػنيؼ الػػػدكلي المكحػػػد لمتعمػػػيـ حسػػػب 7مسػػػتكل الماجسػػػتير )المسػػػتكل  فػػػي
، "مكظفػػػك البحػػػث كالتطػػػكير 4-5(، عمػػػ  التػػػكالي  )انظػػػر الاسػػػـ د لمتعمػػػيـالتصػػػنيؼ الػػػدكلي المكحػػػ حسػػػب

التصػػنيؼ الػػدكلي المكحػػد فئػػات  تعريفػػاتطػػالع عمػػ  احىكف حسػػب المػػؤهالت الرسػػمية"، لالالتجريبػػي كالبػػ
  (لمتعميـ

 بحىيػة متادمػة اكالتػي التػي تػؤدم إلػ  مػنح مػؤهالتو  الىػالىييحضر طالب الػدكتكرا  "بػرامو التعمػيـ  5-58
فاػػػط " دكرةو تدريسػػػية كال تسػػػتند إلػػػ   األصيؿ الرصػػػيفمدراسػػػة المتادمػػػة كالبحػػػث ل مخصصػػػةه بالنتيجػػػة [ هػػػي

نتػػاج  تكػػكف لمنشػػرمسػػتكل جػػكدة يؤهمهػػا ذات طك ططركحػػة  رسػػالةو كعػػادة مػػا ييطمػػب مػػف هػػؤال  الطػػالب تاػػديـ 
الػذيف طالب الػدكتكرا  بة لبالنسفي المعرفة  نتيجةن لذلؾ،  مهمةن مىؿ مساهمة كت ،طصيؿ رصيف بحثو عممية 
ضػمف فينب ي إدراجهـ  كباحىيفالمشاركيف التصنيؼ الدكلي المكحد لمطالب  حسبفي المستكل الىامف هـ 

ت مناقشػػة صػػعكبة اإلنفػػاؽ فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي  تٌمػػالتجريبػػي كماػػاييس البحػػث كالتطػػكير  مػػكظفي
نشػػػػطة التعميميػػػػة كالتدريبيػػػػة لطػػػػالب الػػػػدكتكرا  كاأل التجريبػػػػي الفاصػػػػؿ بػػػػيف البحػػػػث كالتطػػػػكير الحػػػػدٌ تحديػػػػد 

  5-9، الاسـ 9 في الفصؿ عامة بصفةو )كمعمميهـ  مرشديهـ( 

الجامعػة التجريبػي فػي فػي طنشػطة البحػث كالتطػكير  مف حيػث المبػدط يساهـ جميع طالب الدكتكرا   5-59
مف الحاكؽ  لحصكؿ عم  عددو مف األحياف ا لمجامعات في كىيرو  عم  ذلؾ، يحؽٌ  التي يمتحاكف بها  عالكةن 

تاحػة كقػت اإلشػراؼ ك  استنادان إلػ نتائو البحث ب المتعماة  يكجػد  كمػع ذلػؾ، قػد ال التسػهيالتالكصػكؿ إلػ  ا 
الذم  التجريبي داخؿ الكحدةـ قضا  كقتهـ في المساهمة في البحث كالتطكير يفر  عميهرسمي  طم التزاـو 
كفػػػػػؽ هػػػػػذ  االلتزامػػػػػات   تفعيػػػػػؿ يػػػػػتـٌ ال اػػػػػد ف ،االلتػػػػػزاـ مىػػػػػؿ هػػػػػذا الجامعػػػػػة طك حتػػػػػ  إذا كػػػػػاف هنػػػػػاؾ تؤديػػػػػه

طخرل مف الدعـ المالي  ان طنكاعطك  التعكيضاتالتمييز بيف طالب الدكتكرا  الذيف يتماكف  ، يتـٌ االصطالحات
كطػالب الػدكتكرا   الخػا  بالبحػث كالتطػكير التجريبػينشػاطهـ عػف آخر(  مف الجامعة )طك مف طم مصدرو 

 - عمػ  شػكؿ ركاتػبفػي بعػ  الحػاالت يكػكف هػذا التعػكي    طك دعػـ مػالي تعػكي و  طم الذيف ال يتماكف
، طخػرل يحصػمكف ببسػاطة عمػ  منحػةو  فػي حػاالتو ك جامعػةا الركاتػب  كؿاجػدمدرجكف فػي الطالب الدكتكرا  

ال الطػػالب الػػذيف    ألسػػباب عمميػػة، ال يمكػػف افتػػرا  طفٌ ان بحىيػػ ان نػػمككٌ  تتضػػمفنحػػة نحػػة بحىيػػة طك مً عػػادةن مً 
فػػي جامعػػاتهـ، إذ مػػف التجريبػػي كبيػػر فػػي البحػػث كالتطػػكير  نح يسػػاهمكف بشػػكؿو ركاتػػب مً حصػػمكف عمػػ  ي

  يمكػف اإلبػالغ عػف التكػاليؼ الناديػة ك   اتػبى ك ر  نح البحث كالتطكير التجريبيالحاصمكف عم  مً   يتماال
التجريبػػػي تكػػػاليؼ البحػػػث كالتطػػػكير  ضػػػمف ، إف كجػػػدتالتجريبػػػينح البحػػػث كالتطػػػكير ًمػػػل المخصصػػػة
 خرل األ الجارية

  عمػػ  طجػػرو  داخػػؿ الكحػػدةالتجريبػػي ف الػػذيف يسػػاهمكف فػػي البحػػث كالتطػػكير ك المتطكعػػ ال يحصػػؿعػػادةن
 عممهـ  لاا مباشر 

  الكحػدة بشػكؿو  داخػؿالتجريبػي  ألساتذة الفخريكف الذيف يساهمكف فػي البحػث كالتطػكيرا يحصؿ عادةن ال
 مهـ عم عم  طجرو مباشر لاا  مؤسسات التعميـ العاليفي  رئيس

تيف مػػف رئيسػػتيف عجمػػك ممػػف التجريبػػي مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير  مجمػػكعطعػػال ، يتػػألؼ  كمػػا هػػك مكضػػحه 
البحػػػػث كالتطػػػػكير  مكظفػػػػك)طم التجريبػػػػي لبحػػػػث كالتطػػػػكير ف باالاػػػػائمك ف ك العػػػػامم: األشػػػػخا  همػػػػا األفػػػػراد
( ان ميرسػػػػػالكحػػػػػدة اإلحصػػػػػائية فػػػػػي  يعممػػػػػكفاألشػػػػػخا  الػػػػػذيف  مجػػػػػاميعة فرعيػػػػػة مػػػػػف عػػػػػمجمك  ،فك الػػػػػداخمي

 مكظفػػك)طم اإلحصػػائية  كحػػدة العػػامميف فػػي الالتجريبػػي غيػػر كالتطػػكير  البحػػثب ياكمػػكفكاألشػخا  الػػذيف 
 بشػكؿو  مجمػكعتيفكصػ ، قػدر اإلمكػاف، بتحديػد بيانػات هػاتيف ال(  يي فالتجريبػي الخػارجيك  البحث كالتطػكير 

ر الحاجػة إلػ  االتسػاؽ   تػكفٌ اؽكاإلنفػمػف المػكظفيف  منفصؿ، كجمعها كاإلبالغ عنهػا مػف حيػث بيانػات كػؿ  
عػف  اإلبػالغ الػدقيؽ، فضػالن عػف الحاجػة إلػ  عميػه اإلنفػاؽالتجريبػي ك مكظفي البحث كالتطػكير بيانات بيف 
 ، األساس لهذ  التكصية التجريبي عمؿ البحث كالتطكير قكة تركيبة

 لتجريبػػي لمكحػػدات)تػػؤجر( مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير اعنػػد جمػػع البيانػػات مػػف الكحػػدات التػػي تػػكفر  5-56
فػي  فيالمػكظفالخػدمات  يماػدم مػف مجمكعػةلهػذ  ال، مػف المهػـ مبحث كالتطػكير التجريبػيل يةالمؤدٌ األخرل 

هـ ف كتكػاليفالخػارجيك البحػث كالتطػكير التجريبػي  كمكظفػ ييػدرج ضػمنها طالٌ التجريبي مجاؿ البحث كالتطكير 
الخػػػا  بهػػػـ   داخػػػؿ الكحػػػدة التجريبػػػي لتطػػػكيركجػػػز  مػػػف البحػػػث كا ،التجريبػػػيالبحػػػث كالتطػػػكير المتعماػػػة ب
 فٌ حيػػث إ ،ألنػػه قػػد يكػػكف األمػػر كػػذلؾ ان نظػػر   المػػزدكج الحسػػاب الكقػػكع فػػي مشػػكمة لايػػاـ بػػذلؾ إلػػ سػػيؤدم ا
 الكحػدة داخػؿالتجريبػي البحػث كالتطػكير يػؤدكف طيضػان  التجريبػي البحػث كالتطػكير مكظفيخدمات المادمي 

كاإلنفػػػاؽ فػػػي تمييػػػز المػػػكظفيف  ، فاػػػد تكاجػػػه هػػػذ  الكحػػػدات صػػػعكبةن ()سػػػكا  لالسػػػتخداـ الشخصػػػي طك لمبيػػػع
البحػػػث أنشػػػطة ب المػػػكظفيف كاإلنفػػػاؽ المتعماػػػيفداخػػػؿ الكحػػػدة عػػػف التجريبػػػي لبحػػػث كالتطػػػكير اب المتعماػػػيف
 الخارجية التجريبي كالتطكير 
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 حسػاباألخيػر فاػط فػي  تضػميفبذلؾ  يجػب  مف ياكـالطالب الذيف يتماكف الركاتب هـ  المحتمؿ طكىر طفٌ 
 ا بينمػا قػد يػػتـٌ (يمهـلترتيبػات تمػك  ان كفاػ الخػارجييفطك  الػداخمييف)التجريبػي البحػث كالتطػكير مػكظفي إجمػالي 
لظػركؼ معينػة، كمػا هػك مكضػح  ان كفاػ يفالخػارجي التجريبػي لبحػث كالتطػكيرا مػكظفيضمف  األكؿتضميف 
 طدنا  

  ينطبػػػػػؽ هػػػػػذا، عمػػػػػ  كجػػػػػه كبػػػػػاحىيفاحتسػػػػػاب طػػػػػالب الماجسػػػػػتير فػػػػػي بعػػػػػ  الحػػػػػاالت  قػػػػػد يػػػػػتـٌ  5-31
حسب التصػنيؼ الػدكلي  7تكل مف المس البحىيالخصك ، عم  الطالب الذيف يتابعكف برامو الماجستير 

لتدريب المشاركيف عم  إجرا   إل  منح المؤهالت البحىية المصممة صراحةن  التي تؤدم، طم المكحد لمتعميـ
 مجػػاميعفػػي درج ييػػمػػف المهػػـ طف  ف مسػػتكل درجػػة الػػدكتكرا   كمػػع ذلػػؾكلكػػف دك  ،األصيمة الرصػػينةالبحػػكث 
نشػػاطهـ عػػف سػػتير الػذيف يتماػػكف بعػػ  طشػكاؿ الػػدفع طػػالب الماجالتجريبػي فاػػط البحػػث كالتطػػكير  مػكظفي

مكػافئ الػدكاـ ل مهػـ يبحىػ فه مكػكٌ  األنشطة التػي يمكػف طف ييحػدد لهػاطك  في مجاؿ البحث كالتطكير التجريبي
 ف التعميـ مككٌ  مجاميعمكىكؽ كفصمه عف  بشكؿو  الكامؿ

تصػػنيؼ كمعاممػػة ب الخاصػػةاليػػة اإلرشػػادية الت التكجيهػػاتتبػػاع ابكصػػ  لتسػػهيؿ الماارنػػة الدكليػػة، يي  5-30
عمػػ  طنهػػـ طػػالب يشػػارككف  مبػػدئيان الطػػالب  تحديػػد   يػػتـٌ التجريبػػي الطػػالب المشػػاركيف فػػي البحػػث كالتطػػكير

 ، كما هك مكضح طعال  التجريبي في البحث كالتطكير

طك  إمػػا عػػف طريػػؽ الركاتػػب -ماابػػؿ إجػػرا  البحػػكث  طػػالب الدكتكرا  الماجسػػتيرلدفع الػػ : يػػتـٌ 0الحالػػة  ●
 البحػث كالتطػكير مػكظفي مػفهػؤال  الطػالب  يعػدٌ ك  ،التجريبػيمبحث كالتطكير ل يةالمؤدٌ  كحدةالمف  -نح المً 

 منفصؿ كطالب  بشكؿو  احتسابها ال يتـٌ ك  ،تكاليؼ العمؿ ضمف تضميف تكاليفهـ يتـٌ ك  ،فالداخميي التجريبي

ماابػػؿ  التجريبػػي كالتطػػكير مبحػػثل يػػةدٌ المؤ كحػػدة الإجرا  البحػػكث فػػي ياػػـك طػػالب الػػدكتكرا  بػػ: 5الحالػػة  ●
مػػػف مػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير  هػػػؤال  الطػػػالب يعػػػدٌ  الحصػػػكؿ عمػػػ  تمكيػػػؿو خػػػارجي طك بػػػدكف طم تمكيػػػؿ 

 مكظفي -التكاليؼ الجارية األخرل" ضمفتضميف تكاليفهـ )عندما يتـ تمكيمهـ(  كيتـٌ  ،الخارجييفالتجريبي 
، طك مبحػثل يػةالمؤدٌ كحػدة ال كاإلبػالغ عنهػا مػفتكػاليفهـ تتبػع  "  يمكػفالتجريبػي الخػارجييف البحػث كالتطػكير

ا ينب ػػي (4-4، الاسػػـ 4 )انظػػر الفصػػؿ ةالىالىيػػ يػػةنهجميمكػػف تاػػديرها عمػػ  مسػػتكل الاطػػاع مػػف خػػالؿ ال
شػمؿ لت ان هػذ  اإلرشػادات طيضػ متػدٌ ت  زدكجلمػا حدكث مشكمة الحساب ب احتماؿتجنٌ الكفيمة بخطكات الاتخاذ 

يمكػف الػذم طك  التجريبػي لبحػث كالتطػكيرعػف ا ان صريح تمكيالن الذم يتماكف فيه  إل  الحدٌ  طالب الماجستير
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ف التعميمػػي  عػػف المكػػكٌ  كمنفصػػؿمكىػػكؽ  بشػػكؿو مكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ ل مهػػـ يبحىػػ فو مكػػكٌ مػػف خاللػػه تحديػػد 
قطػاع  خػا  فػي بشػكؿو الماجسػتير،  طػالب الػدكتكرا لبالحصػكؿ عمػ  تعػداد  ممكف إل  طقص  حد   كص يي 

طػالب الػدكتكرا  كطػالب الماجسػتير  تعػداد بالنسػبة لػبع  الػدكؿ ان طيضػقد يكػكف مػف المفيػد   التعميـ العالي
 منفصؿ  بشكؿو 

 ت طيتهـ تـٌ ت  ال غير ممكلةطـ  كانت ممكلةن ط مستامة فاط، سكا ن  ان طالب الدكتكرا  طبحاى جرميي : 3الحالة  ●
جاريػػػة التكػػػاليؼ ال" ضػػػمف تمػػػكيمهـحسػػػاب  كلكػػػف قػػػد يػػػتـٌ  ،التجريبػػػيالبحػػػث كالتطػػػكير مػػػكظفي  عػػػدادتفػػػي 
 ،ةالىالىيػػ المنهجيػػةيمكػػف تاػػديرها عمػػ  مسػػتكل الاطػػاع مػػف خػػالؿ كالتػػي خارجيػػة ) خػػرل" إذا تماػػكا منحػػةن األ

الػػذم يتماػػكف  إلػػ  طػػالب الماجسػػتير إلػػ  الحػػدٌ  ان هػػذ  اإلرشػػادات طيضػػ متػػدٌ ت(  4-4، الاسػػـ 4 انظػػر الفصػػؿ
  التجريبي لمبحث كالتطكير ان صريح تمكيالن فيه 

  حسب الوظيفة التجريبي البحث والتطوير موظفو

الكحػدة الػذم  داخػؿالتجريبي طف يساهمكا في البحث كالتطكير المحتمؿ  الذيف مف بعد تحديد األفراد 5-35
م ، طيفالفعميػ التجريبػي البحػث كالتطػكير مػكظفيحاجة إل  معػايير لتحديػد تكجد  حصائية،اإلكحدة لا تؤديه

 خػػالؿ فتػػرةو  إلبالغابػػ تاػػكـالتػػي فػػي الكحػػدة اإلحصػػائية التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير  فعميػػان  كاطدٌ طكلئػػؾ الػػذيف 
 مرجعية محددة:

 اهمكف فػي طنشػطة الكحػدة اإلحصػائيةالخػارجييف الػذيف يسػ التجريبي بالنسبة لمكظفي البحث كالتطكير ،
تحديد هػؤال   يتـٌ  طالما طنه، التجريبيبحث كالتطكير بيف األدا  المحتمؿ كاألدا  الفعمي لم ال يكجد فرؽه 

 داخػػؿالتجريبػػي محػػددة عمػػ  طنهػػـ يسػػاهمكف فػػي نشػػاط البحػػث كالتطػػكير  دالئػػؿالمػػكظفيف عمػػ  طسػػاس 
  الكحدة

  جربػأ فكالعػاممك الكحػدة اإلحصػائية، بمػا فػي ذلػؾ طصػحاب العمػؿ  "األشػخا  العػامميف" مػف لػبالنسبة 
طدا   فػػي مػػنهـ المػػر  إلػػ  النظػػر فػػي المهػػاـ التػػي يضػػطمع بهػػا كػػؿ فػػردو  كاألشػػخا  اآلخػػركف، يحتػػاج

فػي " "مباشػرة مسػاهمةن  قػدمكامػف طجػؿ تحديػد طكلئػؾ الػذيف التجريبي  مبحث كالتطكيرل الكحدة اإلحصائية
، يكػػػكف طم نػػػكع طك لالصػػػطالح ان كفاػػػفػػػي السػػػنة المرجعيػػػة   الكحػػػدة داخػػػؿالتجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير 
لتصػػػػنيفهـ عمػػػػ  طنهػػػػـ  ان كافيػػػػ التجريبػػػػي المسػػػػاهمة المباشػػػػرة فػػػػي البحػػػث كالتطػػػػكيرمسػػػتكل )شػػػػدة( مػػػػف 

 مػػكظفي مجػػاميع فػػي طف ييػػدرجكصػػ  "  كمػػع ذلػػؾ، يي عػػاممكف فػػي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي"طشػػخا  
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 مممػكس فػي البحػث كالتطػكير الػذيف سػاهمكا بشػكؿو  فالعاممك فاط األشخا   التجريبي البحث كالتطكير
 مئكيػػػة مػػػف كقػػػت عممهػػػـ )مػػػع اإلشػػػارة إلػػػ  سػػػنة العمػػػؿ(  راجػػػع الػػػنٌ   كنسػػػبةو  لكحػػػدةداخػػػؿ ا التجريبػػػي

 " لمحصػػكؿ عمػػ  إرشػػاداتو التجريبػػي ( لمػػكظفي البحػػث كالتطػػكيرFTE)الخػػا  بػػػ"مكافئ الػػدكاـ الكامػػؿ 
 "ممحكظة"  عامة حكؿ ما يمكف طف يشكؿ مساهمةن 

لكظيفػة البحػث  ان كفاػ إلػ  تصػنيفها جريبيالت تيف مف مكظفي البحث كالتطكيرمجمكعستحتاج كمتا ال 5-33
سػا  تفسػير هػذا التصػنيؼ يي مػا  ان غالب  وغيرىـ مف موظفي الدعـ سفوالفنيو ،فالباحثو: التجريبي كالتطكير

 التأكيد عم  طفٌ  بسبب االستخداـ الشائع لممصطمحات في عدد مف السياقات المختمفة  في هذا الصدد، يتـٌ 
يشػػير إلػػ  الكظيفػػة الفعميػػة )مػػف حيػػث فػػي هػػذا الػػدليؿ  التجريبػػي لتطػػكيرهػػذا التصػػنيؼ لمػػكظفي البحػػث كا

لكحػػػػدة ا الكحػػػػدة التػػػػي تؤديهػػػػا داخػػػػؿالتجريبػػػػي  المهػػػػاـ( لدفػػػػراد المشػػػػاركيف فػػػػي طنشػػػػطة البحػػػػث كالتطػػػػكير
)كحتػ  المكاتػب اإلحصػائية التػي تجمػع اإلبػالغ  كحػدات ـ به طفٌ سمٌ عممي، مف المي  اإلحصائية  مف منظكرو 

كالتػػي يسػػػهؿ  ،المكجػػكدة( قػػد تعتمػػد فػػي بعػػ  األحيػػاف عمػػ  المعػػايير التجريبػػي بحػػث كالتطػػكيربيانػػات ال
قػد يكػكف مػف المفيػد تمخػي  المعػايير    كبالتػاليالتجريبي الكصكؿ إليها لتصنيؼ مكظفي البحث كالتطكير

ف" ف" طك "فنيػيكػ "بػاحىيالتجريبي التي ال ينب ي طف تككف األساس الكحيد لتصنيؼ مكظفي البحث كالتطكير 
 هذ  المعايير قد تساعد في تحديد فئة التصنيؼ المناسبة  طفٌ  رغـ، "فخرياآل الدعـ يمكظفطك "

  هػذا  إال طفٌ ، ""كبػاحىيف لػديهـ عاػكد عمػؿو  العػامميفبع   طفٌ  رغـبال  المناصب الكظيفيةعتمد عم  ال يي
 ألربػاب كالتطػكير التجريبػي ة البحػثبمهػاـ "البػاحىيف" فػي جميػع طنشػط ياكمػكفال يعني بالضركرة طنهـ 

تطػػػكير البحػػػث ك ف لممعػػيٌ  فنػػي" فػػػي مشػػػركعو الطدا  مهػػػاـ "فػػػي بعػػػ  الحػػاالت،   يمكػػػف "لمباحػػث" عممهػػـ
  بالماابػػؿ، يمكػػف طف التجريبػػي اإلبػػالغ عػػف األخيػػر فػػي إحصػػائيات البحػػث كالتطػػكير ينب ػػيتجريبػػي  ال

فػػي "البػػاحىيف"  " طدا  مهػػاـ مشػػابهة لمهمػػاتيففنيػػ" ان رسػػمينا كػػػييطمػػب مػػف األفػػراد الػػذيف يشػػ مكف منصػػب
( هك الذم ينب ي طف يحدد ما ان فعمياألخير )طم المهاـ التي يؤديها الفرد  ، فإفٌ طخرل معيف: مرةن  مشركعو 
  التجريبي البحث كالتطكير مسكحاتفي  مذككرهك 

  األشػػخا  الػػذيف يحممػػكف  فػػي حػػيف طفٌ   الرسػػمي عتمػػد عمػػ  المػػؤهالت الرسػػمية طك مسػػتكل التعمػػيـال يي
، ال ينب ػػي ""كبػػاحىيف كالتطػػكير التجريبػػي البحػػث مشػػاريععمػػ  األرجػػح فػػي سيشػػارككف درجػػة الػػدكتكرا  
مػع  ان دائمػ منسػجمةن التػي يضػطمع بهػا جميػع األفػراد سػتظؿ  التجريبػي مهاـ البحث كالتطكير افترا  طفٌ 
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عديػػدة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ، كلكػػف  خبػػرة سػػنكاتبمػػؤهالتهـ  عمػػ  سػػبيؿ المىػػاؿ، يمكػػف لمفنػػي الػػذم يتمتػػع 
 معيف  لديه شهادة تعميـ ىانكم فاط، الاياـ بمهاـ مشابهة لتمؾ التي يؤديها "الباحث" في سياؽو 

  البحػػػث  مشػػػاريعمػػػف المػػػألكؼ طف ياػػػـك "البػػػاحىكف" الشػػػباب بػػػإدارة  عتمػػػد عمػػػ  األقدميػػػة فػػػي العمػػػؿ ال يي
 ان كظيفيػمختمفػة  ر طدكاره األكىػالخبػرة  ك االستشػارييف( ذكممػزمال  )طكيككف ل ،المعادةالتجريبي كالتطكير 

 الفني طك اإلدارم( الدعـ عم  سبيؿ المىاؿ، )
  معظػػـ طنشػػطة  طفٌ  رغػػـ  التجريبػػي مبحػػث كالتطػػكيرل المؤديػػة كحػػدةالعتمػػد عمػػ  عالقػػات العمػػؿ مػػع يي ال

، (الصػ يرة مشػاريعالمؿ في )طك طصحاب الع العامميف مف تيدار الكحدة داخؿالتجريبي البحث كالتطكير 
 كالتطكير التجريبػي مهاـ البحث طدا الخارجييف  التجريبي لمكظفي البحث كالتطكير ان طيضإال طنه يمكف 

 البحػػث كالتطػػكير طف تػػؤدملػػذلؾ، يمكػػف لمكحػػدة اإلحصػػائية  "  نتيجػػةن العػػامميفمىػػؿ "األشػػخا   نفسػػها
الػػذم ياػػكـ بػػه مكظفػػك  التجريبػػي كالتطػػكير باالعتمػػاد فاػػط عمػػ  نشػػاط البحػػث الكحػػدة داخػػؿ التجريبػػي

 ف التجريبي الخارجيك البحث كالتطكير 

 البحػث كالتطػكير مػكظفيتحميميػة ربػط فئػات  ألغػرا و  في بعػ  األحيػاف، قد يككف مف الضركرم 5-34
مىػػػؿ المكحػػػدة كالعمالػػػة األخػػػرل باسػػػتخداـ التصػػػنيفات الدكليػػػة  العمػػػؿ ةالمحػػػددة طدنػػػا  ببيانػػػات قػػػك  التجريبػػػي

التصػػػنيؼ ك (2012منظمػػػة العمػػػؿ الدكليػػػة،  -األمػػػـ المتحػػػدة) (ISCO) لتصػػػنيؼ الػػػدكلي المكحػػػد لممهػػػفا
معهػػد اإلحصػػا   -)منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة كالعمػػـ كالىاافػػة 5100( ISCED)لمتعمػػيـ  الػػدكلي المكحػػد
كالبػاحىيف حسػب ي التجريبػالبحث كالتطػكير  مكظفيطدنا  لتصنيؼ    انظر النٌ  (5105التابع لميكنسكك، 

 يعػدٌ ، التجريبػية التػي يكجػد فيهػا عمػاؿ البحػث كالتطػكير الرئيسػفيما يتعمػؽ بتحديػد المهػف  الرسمي  المؤهؿ
تصػػػنيؼ البػػػاحىيف فػػػي  الكىياػػػة المرجعيػػػة ذات الصػػػمة: يػػػتـٌ  ISCO-08 التصػػػنيؼ الػػػدكلي المكحػػػد لممهػػػف
البحػث  مػديرك"فػي ، ك "، "المهنيػيف5 ةالرئيسػ مجمكعةالضمف  ISCO-08 التصنيؼ الدكلي المكحد لممهف

تصػػػػنيؼ الفنيػػػػيف كالمػػػػكظفيف  ا يػػػػتـٌ (1223، 18-)التصػػػػنيؼ الػػػػدكلي المكحػػػػد لممهػػػػف" التجريبػػػػي كالتطػػػػكير
ف ييػػػػكالمهنف الفنيػػػػي، "3الرئيسػػػػة  ةعػػػػمجمك الضػػػػمف  18-التصػػػػنيؼ الػػػػدكلي المكحػػػػد لممهػػػػففػػػػي  المكػػػػافئيف
التصػػنيؼ طساسػػي فػػي  مكجػػكدكف بشػػكؿو  هػػـ يبػػيالتجر كالتطػػكير لبحػػث ا دعػػـ يمػػكظفبايػػة ك ا "المسػػاعديف

، "العمػاؿ المهػرة فػي الزراعػة كصػيد 6 ا"تبػةالكى  ، "4ة الرئيسػ المجمكعػاتضمف  18-الدكلي المكحد لممهف
 مػػكظفيتصػػنيؼ  ، يػػتـٌ لالصػػطالحات ان "  كفاػػالتجميػػعك  كالمصػػانعاآلالت  ؿيشػػ عمػػاؿ ت، "8 ا ك"األسػػماؾ
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ضػػػمف  18-التصػػػنيؼ الػػػدكلي المكحػػػد لممهػػػففػػػي  مجػػػاؿ الػػػدفاع العػػػامميف فػػػيالتجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير 
 الاكات المسمحة"  مهف، " 0 الرئيسةة عمجمك ال

 فالباحثو

يقومػوف بػرجرا  و . خلقيػاأو معر ة جديػدة ر ف يشار وف  ي تصو  محتر يأشخاصا   الباحثوف يعد   5-35
أو البػرام  أو طراجػؽ  األجيػزةت تقنيػاوتحسػيف أو تطػوير المفػاىيـ أو النظريػات أو النمػاذج أو  األبحاث

 التشغيؿ.

فػػػػي طنػػػكاع مختمفػػػػة مػػػف األنشػػػػطة )مىػػػؿ البحػػػػث األساسػػػػي طك  ان طك جزئيػػػ يػػػػان قػػػد يشػػػػارؾ البػػػاحىكف كم 5-36
دارة المشػػركع، ك تشػػ يؿ معػػدات البحػػػث، ك التطػػكير التجريبػػػي، ك التطبياػػي،  ( فػػي طم قطػػاع مػػػف كغيػػر ذلػػػؾا 

الجديػػدة، كيخططػػكف لهػػا التجريبػػي شػػطة البحػػث كالتطػػكير قطاعػػات االقتصػػاد  يحػػدد البػػاحىكف خيػػارات طن
ـٌ التػػػي معػػػارؼ رفيعػػػة المسػػػتكل المهػػػارات ك الكيػػػديركنها باسػػػتخداـ  تطكيرهػػػا مػػػف خػػػالؿ التعمػػػيـ كالتػػػدريب  تػػػ

مشػركع طك ب الايػاـفػي  ان طساسػي دكران البػاحىكف  ؤدمي  األبحاثالرسمي طك مف خالؿ الخبرة العممية في إجرا  
)عمػ  عكػس مػا التجريبي البحث كالتطكير  مشاريع عمكمان    ياكد الباحىكفتجريبيال طكيرتالك بحث النشاط 
فػػػي األجػػػزا  المككنػػػة الاػػػادة اآلخػػػركف الػػػذيف قػػػد يككنػػػكف بمىابػػػة   التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير مكظفػػػكيػػػرا  

حث كاحػد با عم  شخ و التجريبي لبحث كالتطكير ا تؤدمإحصائية  كؿ كحدةو  تشتمؿ، لذلؾ ان كفا لممشركع 
الػداخمييف طك الخػارجييف التجريبػي مػف مػكظفي البحػث كالتطػكير  ان جػز   يمكػف لمباحػث طف يكػكف عم  األقػؿ
  التجريبي كامؿ في طنشطة البحث كالتطكير بدكاـو ة مشاركبال ان مزميس مل هلمكحدة، كلكن

المحػددة طك طنشػطة بػي التجريالبحث كالتطػكير  مشاريعتشمؿ المهاـ التي ينفذها الباحىكف في إطار  5-37
 العامة ما يمي: التجريبي البحث كالتطكير

   كالتجارب كاالختبارات كالتحميالت األبحاثإجرا 
  التش يؿ كطرائؽ، كالبرمجيات األجهزةك تطكير المفاهيـ كالنظريات كالنماذج كالتانيات 
 هاكتفسير  هاكتحميم كتاكيمها تهاكمعالج بيانات األبحاث جمع  
 مختمفةالنماذج التانيات ك الباستخداـ  الخالصاتنتائو التحاياات كالتجارب كطرح  تاكيـ 
 طك تحسينها تطبيؽ المبادئ كالتانيات كالعمميات لتطكير التطبياات العممية 
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  بنا  كتركيػب كصػيانة الهياكػؿ كاآلالت كاألنظمػة ك تاديـ المشكرة بشأف تصميـ كتخطيط كتنظيـ اختبار
 كمككناتها

 األبحاثـ المشكرة كالدعـ لمحككمات كالمنظمات كالشركات بشأف تطبيؽ نتائو تادي 
 لممؤسسػات التػي تاػدـ الخػدمات ذات الصػمة  التجريبػي تخطيط كتكجيه كتنسيؽ طنشطة البحث كالتطكير

 المنظمات األخرل إل 
 إعداد األكراؽ العممية كالتاارير 

دارة الجكانػػػب العمميػػػة كالتاتصػػػنيؼ المػػػديريف كاإلداريػػػيف المشػػػارك يػػػتـٌ  5-38 عمػػػؿ لنيػػػة ايف فػػػي تخطػػػيط كا 
األشػػخا   منصػػبفػػي الكحػػدة مسػػاكيان طك طعمػػ  مػػف  منصػػبهـيكػػكف  الباحػػث عمػػ  طنهػػـ "بػػاحىكف"  عػػادةن 

  بدكاـو جزئيف باحىك هـ في بع  األحياف ك مباشر كباحىيفا  بشكؿو  العامميف

 كػػػػ التجريبػػػي شػػػاركيف فػػػي البحػػػث كالتطػػػكيرطػػػالب الػػػدكتكرا  الم احتسػػػابعمميػػػة، ينب ػػػي  ألسػػػبابو  5-39
التصنيؼ الدكلي المكحد لمتعمػيـ(  حسب 7يحممكف شهادات جامعية طساسية )المستكل  عادةن هـ "باحىيف"  ك 

(  عنػدما يتعػذر 8)المسػتكل الخاصة بهـ طىنا  العمؿ عم  ططركحة الدكتكرا   في كياكمكف بإجرا  األبحاث
هػػػذ   تسػػػببا مػػػع الفنيػػػيف طك مػػػع البػػػاحىيفا كمػػػع ذلػػػؾ، قػػػد إٌمػػػ نهـتضػػػمي يجػػػكزمنفصػػػؿ،  بشػػػكؿو  تحديػػػدهـ

 الممارسات عدـ تناسؽ في سمسمة الباحىيف 

 الم ا جوفالفنيوف والموظفوف 

فنيػة  ػي الخبػرة المعر ػة و الة الرجيسػىـ أشخاص تتطلب ميػاميـ  الم ا جوفالفنيوف والموظفوف  5-41
 واصنسػػانيةأو العلػػـو االجتماعيػػة  وعلػػـو الحيػػاةيزياجيػػة أو أ ثػػر مػػف مجػػاالت اليندسػػة والعلػػـو الف واحػػد  

نيػة التػي تنطػو  امػف خػالؿ أدا  الميػاـ العلميػة والتق التجريبػي يشار وف  ي البحث والتطػويروالفنوف. 
 عادة تحت إشراؼ الباحثيف.وذلؾ  ي الواستخداـ معدات البحثس التشغيؿ  وطراجؽتطبيؽ المفاىيـ  على

كالتطػكير التجريبػي البحػث  مشػاريعبػإدارة في معظـ الحػاالت  المكافئكفف كالمكظفكف ال ياكـ الفنيك  5-40
مستاؿ عف الباحىيف  إنهـ في األسػاس ياكمػكف بتنفيػذ التكجيهػات، عمػ  طسػاس خبػراتهـ كمػؤهالتهـ،  بشكؿو 

  التجريبي البحث كالتطكير مشاريعالتي يادمها الباحىكف المسؤكلكف عف إدارة 
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عاليػة مػف االسػتااللية فػي  إلػ  الحصػكؿ عمػ  درجػةو  المكػافئكفيػؿ الفنيػكف كالمكظفػكف مع ذلػؾ، يم 5-45
عاليػة  تتضػمف المهػاـ التػي ينفػذها الفنيػكف كالمكظفػكف  مهػاراتو  ذكك فػي العػادة عمػاؿه إنجاز مهامهـ ألنهػـ 

 ما يمي: المكافئكف

 رشيفات كالمكتباتإجرا  عمميات البحث الببميكغرافية كاختيار المكاد ذات الصمة مف األ 
  الحاسكبإعداد برامو 
 إجرا  التجارب كاالختبارات كالتحميالت 
 طك اختبار النماذج األكليةالتجريبي تاديـ المساعدة الفنية كالدعـ في مجاؿ البحث كالتطكير ، 
  صالح معدات  األبحاثتش يؿ كصيانة كا 
 التإعداد المكاد كالمعدات لمتجارب كاالختبارات كالتحمي 
 عداد الرسكـ البيانية ك اياسات، تسجيؿ ال جرا  الحسابات كا   كاألشكاؿا 
 جمع المعمكمات باستخداـ األساليب العممية المابكلة 
 عداد التاارير  المساعدة في تحميؿ البيانات كحفظ السجالت كا 
 كالماابالت إجرا  المسكحات اإلحصائية  

 فاآلخرو الدعـ موظفو

اآلخروف الحػر ييف الميػرة وغيػر الميػرةس والمػوظفيف اصداريػيف والسػ رتارية  دعـال موظفويشمؿ  5-43
 .مشارياالبيذه  مباشرة   ما يرتبطأو  التجريبي البحث والتطوير مشارياالمشار يف  ي  ال  ت بة فوالموظفي

طم  إفٌ ، فػمف حيػث المبػدط مف الكظائؼ كالمهارات المختمفة  ف طم عددو اآلخرك الدعـ  يشمؿ مكظفك 5-44
ال ياـك به الباحىكف طك الفنيػكف  داخؿ الكحدةالتجريبي مباشر في طدا  البحث كالتطكير  يساهـ بشكؿو  نشاطو 

لدنشػػػطة  شػػػاممة طك كصػػؼو  لػػذلؾ، يكػػػاد يكػػكف مػػػف المسػػتحيؿ تاػػػديـ قائمػػةو    نتيجػػػةن الػػدعـ مكظفػػػكياػػـك بػػه 
كح هػػذ  األنشػػطة مػػف األعمػػاؿ اإلداريػػة ا تتػػراالتجريبػػيدعػػـ البحػػث كالتطػػكير  مكظفػػكطف ياػػـك بهػػا  المحتمػػؿ

  فػػػي التجريبػػي كالسػػكرتارية إلػػ  تػػػكفير طك إدارة المػػكاد كاألجهػػػزة الالزمػػة لتشػػ يؿ مشػػػركع البحػػث كالتطػػػكير
كظػػػائؼ الػػػدعـ المتصػػػمة بالبحػػػث كالتطػػػكير أدا  بػػػهػػػؤال   مكظفػػػك البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي ياػػػكـعػػػادة ال

 ،كالخػػػػدمات الاانكنيػػػػة كخػػػػدمات بػػػػرا ات االختػػػػراع ،المػػػاليمػػػػاتي ك المعمك  كالػػػػدعـمىػػػػؿ التخطػػػػيط، التجريبػػػي 
صػالح األجهػزة  المػديريف كالمسػؤكليف  إدراج العمميػة  يػتـٌ  كالمعػداتكالمساعدة في تجميع كضبط كصيانة كا 
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طنشطتهـ هي  فٌ إالمكظفيف كاإلدارة العامة، حيث  طساسي مع المسائؿ المالية كشؤكف الذيف يتعاممكف بشكؿو 
 ، ضمف "مكظفي الدعـ اآلخريف" التجريبياشرة لمبحث كالتطكير خدمة مب

 كالتطػكير مػكظفي البحػث إحصػائياتتضميف "خدمات الدعـ المباشر" فاط في  مف ذلؾ، يتـٌ  األهـٌ  5-45
طة اسػػػبك  التجريبػػػيكبيػػػر لمبحػػػث كالتطػػػكير  ميزانيػػػة مشػػػركعو  ت إدارةتٌمػػػ  عمػػػ  سػػػبيؿ المىػػػاؿ، إذا التجريبػػػي
 ينب ػػي": ةمباشػػر الخدمػػة "ال تاػػديـيمكػػف تحديػػد عنػػدها ف، معػػيٌ  فاػػط مػػع فريػػؽ بحػػثو  يعمػػؿ مكظػػؼ محاسػػبو 

البحػػػث كظيفػػػة اإلبػػػالغ عػػػف  ينب ػػػيك اآلخػػػريف"  الػػػدعـ مػػػكظفي"مجمكعػػػة  ضػػػمفاإلبػػػالغ عػػػف المحاسػػػب 
مبحػث ل المؤديػة " لمكحػدة اإلحصػائيةكي  ذات الصػمة فػي "تكػاليؼ العمػؿكتكػاليؼ التعػكالتطكير التجريبػي 

يتحمػػؿ مسػػؤكلية إدارة  كبيػػر لمشػػركعو طخػػرل، إذا كػػاف "فػػرع المحاسػػبة العامػػة"  جهػػةو   مػػف التجريبػػي كالتطػػكير
هػذ  األنشػطة  مختمفة، فإفٌ  رؽه فً  داخؿ الكحدة تؤديهاالتجريبي البحث كالتطكير  مشاريعميزانيات العديد مف 

 يػػتـٌ ك  ،التجريبػػيحػػث كالتطػػكير مػػف مػػكظفي الب اإلبػػالغ عػػف طم   يػػتـٌ  الإداريػػة "غيػػر مباشػػرة":  تمىػػؿ خدمػػةن 
البحػػث  مسػكحات، ألغػرا  التجريبػػياإلبػالغ عػف التكػاليؼ اإلداريػػة الناتجػة عػف طنشػػطة البحػث كالتطػكير 

 "التكاليؼ الجارية األخرل"  ضمف، التجريبيكالتطكير 

 وصى بياوحدات القياس الم   -5-3

 يفالػػداخميالتجريبػػي ث كالتطػػكير البحػػ مػػكظفي) التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير مػػكظفييتضػػمف قيػػاس  5-46
 :هي عمميات ىالث( يفالخارجيك 

 (HC) تعداد العامميف  قياس عددهـ في 0

-سػػػنكاتال( طك FTEكامػػػؿ )الدكاـ الػػػمكػػػافئ الخاصػػػة بهػػػـ ب التجريبػػػي   قيػػػاس طنشػػػطة البحػػػث كالتطػػػكير5
 الشخ  

  خصائصهـ  قياس 3

البحػث  إل  مالحظة طفٌ  كمكافئ الدكاـ الكامؿ يفتعداد العامممف  كؿ   تستند قيمة جمع إحصائيات 5-47 
 قػػد يكػػكف الكظيفػػة األساسػػية لػػبع  األفػراد )مىػػؿ البػػاحىيف فػػي مختبػػر البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي كالتطػكير
 ان نشػػاط ان طيضػػىانكيػػة لرخػػريف )مىػػؿ طعضػػا  مؤسسػػة تصػػميـ كاختبػػار(  قػػد يكػػكف  كلكػػف كظيفػػةن  ،(التجريبػػي

الماجسػػتير كالمستشػػاريف كغيػػرهـ مػػف الخبػػرا  اتذة الجامعػػات كطػػالب الدكتكرا  طسػػجزئػػي )مىػػؿ  بػػدكاـو  ان همػػم
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 إدراجسػيؤدم الكامػؿ   الػدكاـعمػ  طسػاس التجريبػي الخارجييف( كال يشػمؿ بالضػركرة طفػراد البحػث كالتطػكير 
ر تاػػدي انخفػػا إلػػ   التجريبػػي بالنتيجػػةالػػذيف تتمىػػؿ مهمػػتهـ األساسػػية فػػي البحػػث كالتطػػكير  األفػػرادفاػػط 

 كػاف ياضػي طم كقػتو  طم شػخ و  سػيؤدم تضػميف، مػع ذلػؾك ا التجريبػي الجهكد المبذكلة لمبحػث كالتطػكير
تاػػدير  الإلػػ  المبال ػػة فػػي  مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي مجػػاميعفػػي  التجريبػػي فػػي البحػػث كالتطػػكير

 تعػداد العػامميف اطةبكس التجريبي التعبير عف عدد األشخا  المشاركيف في البحث كالتطكير ينب يلذلؾ، 
  مكممةالمعمكمات البلمستخدميف اف اف اإلحصائيتهاتا دتزكٌ : كمكافئ الدكاـ الكامؿ

تكظيػػػؼ كمكػػػافئ الػػػدكاـ الكامػػػؿ(  العػػػامميف اتتعػػػدادلضػػػماف التكافػػػؽ بػػػيف سمسػػػمتي بيانػػػات )يياتػػػرح  5-48
 مبادئ التالية:عم  طساس التاـك  التجريبي قياس مكظفي البحث كالتطكيرفي  ةمتكامم يةو نهجم

  ٌلماارنات الدكلية في ا التجريبي مكظفي البحث كالتطكيرمكافئ الدكاـ الكامؿ اإلحصائية الرئيسة ل يعد 
  خصػػائ   مئكيػػة عمػػ  شػػكؿ نسػػبةو عػػادةن ك استكشػػاؼ،  عنػػد العػػامميف اتتعػػدادباسػػتخداـ غالبػػان كصػػ  يي

  التجريبي البحث كالتطكير مكظفي
 كصػ  باسػتخدامها إلنتػاج المنهجيػة المي  التجريبي البحث كالتطكير مكظفينات المباشر لبيا الجمع يمىؿ

  تعداد العامميفمكافئ الدكاـ الكامؿ ك  مف سمسمة بيانات كؿ  
 ا إذا كانػت النظر عمٌ  ب ٌ   تعداد العامميفمكافئ الدكاـ الكامؿ ك تساؽ بيف بيانات اال يتحاؽطف  ينب ي

ـٌ  د العػػامميفتعػػدامكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ ك بيانػػات   طك نتيجػػة جهػػدو  ةكاحػػد ةإحصػػائي عمميػػةو جمعهػػا فػػي  قػػد تػػ
 دارية اإلمصادر ال طك البيانات مف مختمؼ اإلحصائيات ك منسؽ لجمع

  مكافئ الدكاـ مباشر، يمكف إجرا  عممية تادير الستخال  مؤشرات  عندما يتعذر جمع البيانات بشكؿو
 رية مف البيانات اإلدا تعداد العامميفالكامؿ ك 

  مػػع  متسػػاةن التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير  مػػكظفيطف تكػػكف بيانػػات  ينب ػػي، الحػػؽطك  سػػابؽ سػػكا ن بشػػكؿو
تكػاليؼ " ك "الطساسي مػع فئػات "تكػاليؼ العمػؿ كؿو ، كبشالتجريبيالبحث كالتطكير  اإلنفاؽ عم بيانات 

 " كفالتجريبي الخارجي البحث كالتطكير مكظفك -الجارية األخرل

 التجريبي ( لموظفي البحث والتطويرFTEs امؿ  الاـ دو م ا جات ال
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سػاعات العمػؿ  معػدؿأنػه ب التجريبػي( لمكظفي البحػث كالتطػكير FTEالكامؿ )الدكاـ مكافئ ؼ ييعرٌ  5-49
ـٌ ا  تكػػػكف سػػػنةن مػػػا مرجعيػػػة محػػػددة )عػػػادة  خػػػالؿ فتػػػرةو  التجريبػػػي عمػػػ  البحػػػث كالتطػػػكير ان إنفاقهػػػا فعميػػػ لتػػػي تػػػ
 في الفترة نفسها  مجمكعةالفرد طك مل ةتاميديال العمؿساعات جمالي عدد العم  إ اكيمية( ماسكمةن ت

طف تػػػكلي التجريبػػػي الكطنيػػػة التػػػي تجمػػػع بيانػػػات البحػػػث كالتطػػػكير  مكاتػػػب اإلحصػػػا ينب ػػػي عمػػػ   5-51
مػكظفي مكػافئ الػدكاـ الكامػؿ لحسػاب ، كهك األساس في كقت العمؿ لمجمكعي الكمٌ متادير لاهتمامان خاصان 
كقػػت العمػػؿ ككقػػت العمػػؿ المخصػػ  لمبحػػث كالتطػػكير  مجمػػكع تاػػكيـ   رغػػـ طفٌ التجريبػػي التطػػكيرالبحػػث ك 

، فمػػف التجريبػي الخػارجييف(بالنسػبة لمػكظفي البحػث كالتطػكير بالضػركرة )خصكصػان  ان التجريبػي لػيس بسػيط
فػػي  واحػػد م ػػا د دواـ  امػػؿطكىػػر مػػف  طف يمىػػؿال يمكػػف ألم شػػخ   االصػػطالحالمالحػػظ طنػػه بمكجػػب 

عمػ  التجريبػي البحث كالتطػكير  فيكاحد مكافئ دكاـ كامؿ طدا  طكىر مف  هكبالتالي ال يمكن ،كاحدةالسنة ال
 سنكم  طساسو 

في الممارسة العممية، تطبيؽ هذا المبدط  بع  الباحىيف، عم  سبيؿ  ،ان قد ال يككف مف السهؿ دائم 5-50
بػػػيف شػػػائع  طمػػػره   هػػػذا التجريبػػػي حػػػث كالتطػػػكيرفػػػي العديػػػد مػػػف كحػػػدات الب ، قػػػد يكػػػكف لػػػديهـ طنشػػػطةه المىػػػاؿ
األعمػاؿ  فػي مىػؿ  مشػاريعفػي التجريبػي ف فػي البحػث كالتطػكير ياستشػاري ان طيضػ يعممػكفألكاديمييف الذيف ا

كذلػؾ فػي ، إلػ  الكاحػد مكػافئ الػدكاـ الكامػؿتاميػؿ عػدد لمفػرد الكاحػد ، قد يككف مػف الضػركرم هذ  الحاالت
حصػػائية اإلكحػػدات الالمتعػػددة فػػي  التجريبػػي سػػاهمات البحػػث كالتطػػكيركانػػت هػػذ  المعمكمػػات عػػف م حػػاؿ
مكافئػػات الػػدكاـ  مجمػػكعفيهػػا تاػػدير  فػػي تمػػؾ الحػاالت التػػي يػػتـٌ نفسػػه اعتمػػاد المبػػدط  ينب ػػيمتعػددة متاحػػة  ال

 عم  طساس البيانات اإلدارية التجريبي ث كالتطكير الكامؿ لمبح

 لكي يتـٌ  تنفيذ  التجريبي الذم تـٌ  البحث كالتطكير طدا  كسة فيممم عم  الفرد تاديـ مساهمةو  ينب ي 5-55
ف الػػػػداخمييف ، بالنسػػػبة لكػػػؿ مػػػف المػػػكظفي  لػػػذلؾفػػػي مجػػػاميع مػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػػي إدراجػػػه
المسػاهمة فػي  طهميػةالعشرية كالتحاؽ مف  باألرقاـ مكافئات الدكاـ الكامؿعف كص  بالتعبير ، يي الخارجييفك 

 مػػف م ػػا د الػػدواـ ال امػػؿ 1.1أقػػؿ مػػف األفػػراد الػػذيف ينفاػػكف  مػػفكالتطػػكير التجريبػػي لمكحػػدة ث طدا  البحػػ
 نحػك، كهػك كقػت العمػؿ مجمػكعئػة مػف فػي الم 01سػنكم )طم  عمػ  طسػاسو التجريبػي كالتطكير عم  البحث 

  يـك عمؿ في السنة(  51

 إدراجسػيؤدم الكامػؿ   الػدكاـعمػ  طسػاس التجريبػي الخارجييف( كال يشػمؿ بالضػركرة طفػراد البحػث كالتطػكير 
ر تاػػدي انخفػػا إلػػ   التجريبػػي بالنتيجػػةالػػذيف تتمىػػؿ مهمػػتهـ األساسػػية فػػي البحػػث كالتطػػكير  األفػػرادفاػػط 

 كػاف ياضػي طم كقػتو  طم شػخ و  سػيؤدم تضػميف، مػع ذلػؾك ا التجريبػي الجهكد المبذكلة لمبحػث كالتطػكير
تاػػدير  الإلػػ  المبال ػػة فػػي  مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي مجػػاميعفػػي  التجريبػػي فػػي البحػػث كالتطػػكير

 تعػداد العػامميف اطةبكس التجريبي التعبير عف عدد األشخا  المشاركيف في البحث كالتطكير ينب يلذلؾ، 
  مكممةالمعمكمات البلمستخدميف اف اف اإلحصائيتهاتا دتزكٌ : كمكافئ الدكاـ الكامؿ

تكظيػػػؼ كمكػػػافئ الػػػدكاـ الكامػػػؿ(  العػػػامميف اتتعػػػدادلضػػػماف التكافػػػؽ بػػػيف سمسػػػمتي بيانػػػات )يياتػػػرح  5-48
 مبادئ التالية:عم  طساس التاـك  التجريبي قياس مكظفي البحث كالتطكيرفي  ةمتكامم يةو نهجم

  ٌلماارنات الدكلية في ا التجريبي مكظفي البحث كالتطكيرمكافئ الدكاـ الكامؿ اإلحصائية الرئيسة ل يعد 
  خصػػائ   مئكيػػة عمػػ  شػػكؿ نسػػبةو عػػادةن ك استكشػػاؼ،  عنػػد العػػامميف اتتعػػدادباسػػتخداـ غالبػػان كصػػ  يي

  التجريبي البحث كالتطكير مكظفي
 كصػ  باسػتخدامها إلنتػاج المنهجيػة المي  التجريبي البحث كالتطكير مكظفينات المباشر لبيا الجمع يمىؿ

  تعداد العامميفمكافئ الدكاـ الكامؿ ك  مف سمسمة بيانات كؿ  
 ا إذا كانػت النظر عمٌ  ب ٌ   تعداد العامميفمكافئ الدكاـ الكامؿ ك تساؽ بيف بيانات اال يتحاؽطف  ينب ي

ـٌ  د العػػامميفتعػػدامكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ ك بيانػػات   طك نتيجػػة جهػػدو  ةكاحػػد ةإحصػػائي عمميػػةو جمعهػػا فػػي  قػػد تػػ
 دارية اإلمصادر ال طك البيانات مف مختمؼ اإلحصائيات ك منسؽ لجمع

  مكافئ الدكاـ مباشر، يمكف إجرا  عممية تادير الستخال  مؤشرات  عندما يتعذر جمع البيانات بشكؿو
 رية مف البيانات اإلدا تعداد العامميفالكامؿ ك 

  مػػع  متسػػاةن التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير  مػػكظفيطف تكػػكف بيانػػات  ينب ػػي، الحػػؽطك  سػػابؽ سػػكا ن بشػػكؿو
تكػاليؼ " ك "الطساسي مػع فئػات "تكػاليؼ العمػؿ كؿو ، كبشالتجريبيالبحث كالتطكير  اإلنفاؽ عم بيانات 

 " كفالتجريبي الخارجي البحث كالتطكير مكظفك -الجارية األخرل

 التجريبي ( لموظفي البحث والتطويرFTEs امؿ  الاـ دو م ا جات ال
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التجريبػي، فػي البحػث كالتطػكير  ان جػدتضميف المساهمات الص يرة  يتـٌ  تجدر اإلشارة إل  طنه عندما 5-53
بضػعة طيػاـ فػي عمػ  سػبيؿ المىػاؿ، ) التجريبي البحث كالتطكير مكظفي مجاميع، في مف حيث كقت العمؿ

 سػػكا  عمػػ  -مناسػػب التجريبػػي(، قػػد يكػػكف مػػف الصػػعب اإلبػػالغ بشػػكؿو السػػنة مػػف نشػػاط البحػػث كالتطػػكير 
عمػ  سػبيؿ المىػاؿ، )التجريبػي لبحػث كالتطػكير ا مػكظفيخصػائ  عف  -المستكل الكمي طـمستكل الكحدة 

فػي الاسػـ  طكىر كالميفٌصؿ 5-5، كما هك مكضح في الاسـ التجريبي الخاصة بهـ(كظيفة البحث كالتطكير 
  طدنا   5-4

طدا  البحػػث مكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ مػػف حيػػث  ،التجريبػػيمػػكظفي البحػػث كالتطػػكير  مجػػاميع تضػػمفت 5-54
 يفالػداخميالتجريبػي البحػث كالتطػكير  مػكظفي - جميػا األ ػراد ، مػفسنكم ساسو طالتجريبي، عم   كالتطكير

الػػػذيف سػػػاهمكا فػػػي البحػػػث  -فيف، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ المتطكعػػػك الخػػػارجيالتجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير مػػػكظفي ك 
  البمدي طك اتمؤسسالاطاع الحصائية طك اإل كحدةمالتجريبي داخؿ الكحدة ل كالتطكير

مػف حيػث مكػافئ الػدكاـ الكامػؿ  ،التجريبػيالبحث كالتطػكير  ف العامميف فيمكظفيال مجمكع تضمفي 5-55
كظفيف الداخمييف الذيف ساهمكا في جميع الم ، مفسنكم ، عم  طساسو البحث كالتطكير التجريبيبأدا   الاياـ

 بمد الي طك اتمؤسسالاطاع الحصائية طك اإلمكحدة ل داخؿ الكحدة التجريبي البحث كالتطكير

ذات الصمة التجريبي مساهمة البحث كالتطكير  طف تاـك بإدراج بالغ صراحةن كحدات اإل تنبيه ينب ي 5-56
مكػافئ  مجػاميعجزئػي فػي  طك بػدكاـو  كامػؿ بػدكاـو الػذيف يعممػكف ألفػراد التػي ياػدمها ا)مف حيث كقػت العمػؿ( 

مكػافئ تاػدير مؤشػرات "حػكؿ  هػذا الاسػـ ف  انظػركاـ الكامؿ لهـ، بمف فيهـ المكظفكف الدائمكف كالمؤقتػك الد
مكػػػػافئ الػػػػدكاـ الكامػػػػؿ بحسػػػػاب اإلبػػػػالغ حػػػػكؿ كيفيػػػػة قيػػػػاـ كحػػػػدات  " لمحصػػػػكؿ عمػػػػ  طمىمػػػػةو الػػػػدكاـ الكامػػػػؿ

لػـ يحتفظػػكا  فػي حػػاؿ التجريبػػي لمعديػػد مػف مػػكظفي البحػث كالتطػكير التجريبػي مسػاهمات البحػث كالتطػػكيرل
 هـ الخاصة بمكظفي التجريبي مفصمة ألنشطة البحث كالتطكير بسجالتو 

جميػػع األفػػراد الػػذيف لفػػردم  حسػػاب مكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ بشػػكؿو  كصػػ  بػػه طف يػػتـٌ طنػػه مػػف المي  رغػػـ 5-57
 مكظفي عمجمك الفترة المرجعية مف طجؿ تادير  الكحدة خالؿداخؿ التجريبي يساهمكف في البحث كالتطكير 

كحػػدات اإلحصػػائية التػػي بعػػ  ال ، قػػد تختػػارمػػف حيػػث مكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ ،التجريبػػيالبحػػث كالتطػػكير 
األفراد الػذيف سػاهمكا  "عدد" متكسط إنتاج تاديراتها بنا ن عم  التجريبي البحث كالتطكير لمسكحاتتستجيب 

كصػ  بشػدة بػالتحاؽ ، يي الفتػرة المرجعيػة  فػي هػذ  الحالػة خػالؿ التجريبي داخؿ الكحػدةفي البحث كالتطكير 
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 كمجمػػكع  عػػنهـ بمٌػػمي ال مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػيل مكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ مجمػػكعمػػف االتسػػاؽ بػػيف 
طف  ينب ػػي، حسػػب االصػػطالحات  عػػنهـ  بمٌػػالمي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي  ف فػػيمػػكظفيتعػػداد العػػامميف ال
 لػػ مكافئ الػدكاـ الكامػؿ مسػاكيان  مف حيث ،التجريبي المعٌبر عنهاياس لمكظفي البحث كالتطكير ميككف طم 
 مف التجميع  طم مستكلن  عند، تعداد العامميفمف حيث  ،عنه ان معبر نفسه  سايامالطك طقؿ مف 

 التجريبي موظفي البحث والتطويرل( HC  تعداد العامليف

عػػػدد األفػػػراد الػػػذيف  مجمػػػكععمػػػ  طنػػػه التجريبػػػي مػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير ل تعػػػداد العػػػامميفييعػػػر ؼ  5-58
مسػتكل الحصػائية طك عمػ  اإلحػدة ك ال، عمػ  مسػتكل التجريبػي داخػؿ الكحػدة يساهمكف فػي البحػث كالتطػكير

لإلبػالغ عػف طرقػاـ  متعػددة خيػاراتيميػة(  تتػكفر مرجعية محددة )عادةن تكػكف سػنة تاك  ، خالؿ فترةو جمالياإل
 :تعداد العامميف

   في تاريخ معيف )مىؿ نهاية الفترة( التجريبي ركيف في البحث كالتطكيرالمشاعدد األشخا 
  (يةخالؿ السنة )التاكيمالتجريبي ألشخا  المشاركيف في البحث كالتطكير عدد امتكسط 
 (يةخالؿ السنة )التاكيم التجريبي عدد األشخا  المشاركيف في البحث كالتطكير مجمكع 

 ينب ػي  زدكجلمشػكمة الحسػاب المػ عرضػةه مختمفػة، كالخيػار األخيػر  هذ  الخيارات الىالىػة طرقػاـه عف  ينتوقد 
مػػف  ان التجريبػػي اعتبػار لمػكظفي البحػػث كالتطػكير  تعػداد العػػامميف لايػاس بيانػػات ةمالمفٌضػػيػة هجنمكػكف التطف 

طف تكػكف الناطػة الزمنيػة هػي نفسػها بالنسػبة لجميػع  ينب ػيمفضػؿ،  محدد )الخيار األكؿ(  عم  نحكو  تاريخو 
ة فػي االعتبػار العكامػؿ طف يأخذ اختيار الناطة الزمنيػ ينب ي  بمد التبمي في جميع قطاعات اإلبالغ كحدات 

التخػاذ  لكػؿ دكلػةو األمػر تػرؾ كيي  ،سػنةخػالؿ ال مجػاميعال  المكسمية المحتممة كالعكامػؿ األخػرل التػي قػد تشػكٌ 
طف يكػػػكف التػػػػاريخ  ، قػػػدر اإلمكػػػػاف،ينب ػػػي  دكلػػػػةبكػػػؿ  جػػػدان  هػػػذ  المكسػػػػمية قػػػد تكػػػكف خاصػػػػة اػػػرار، ألفٌ ال

)مىػؿ التكظيػؼ، التعمػيـ(  اإلحصػائية تعػداد العػامميفؿ جمػع سالسػفػي لمتػاريخ المسػتخدـ  ان مشػابهالمستخدـ 
 بها التجريبي ماارنة سمسمة البحث كالتطكير  التي مف المحتمؿ طف تتـٌ 

 مػكظفيعنػد إنتػاج بيانػات  طكلكيػةن كمكافئ الدكاـ الكامؿ  تعداد العامميف مجاميعبيف  االنسجاـؿ يمىٌ  5-59
مكػػافئ  مجػػاميع جميػػع األفػػراد المػػدرجيف فػػي إدراج ان طيضػػ يينب ػػ  نتيجػػةن لػػذلؾ، التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير
 اإلبالغ عف كؿ مف ساهـ في البحث كالتطكير طف يتـٌ  ينب ي، طم تعداد العامميف مجاميعفي الدكاـ الكامؿ 
مكػػافئ الػػدكاـ فػػي  كط تعػػداد العػػامميف فػػيسػػكا   منسػػجـ الفتػػرة المرجعيػػة بشػػكؿو فػػي  الكحػػدة داخػػؿالتجريبػػي 
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الػػذيف لػػـ التجريبػي عػدـ إدراج األفػػراد المشػػاركيف فػي البحػػث كالتطػػكير  ان طيضػػ، ينب ػػي مشػابه بشػػكؿو   الكامػؿ
مػػف مكػػافئ الػػدكاـ  0 1)طم األفػػراد الػػذيف ينفاػػكف طقػػؿ مػػف مكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ  مجػػاميعتضػػمينهـ فػػي  يػػتـٌ 

البحػػث  مػػكظفيل تعػػداد العػػامميف مجػػاميعسػػنكم( فػػي  عمػػ  طسػػاسو التجريبػػي عمػػ  البحػػث كالتطػػكير الكامػػؿ 
فػي  ان جػدصػ يرة  إدراج جميػع األفػراد الػذيف قػد ياػدمكف مسػاهماتو    تجدر اإلشارة إل  طفٌ التجريبي كالتطكير

مػكظفي البحػث كالتطػكير  مجػاميعفػي تاػدير  تضػخيـو كبيػرقد يػؤدم إلػ  التجريبي طنشطة البحث كالتطكير 
 مػػكظفيكيجعػػؿ اإلبػالغ عػػف خصػائ   ،ان إشػكاليان طمػػر  الماارنػػات الدكليػة يجعػؿا عنهػا، مٌمػػ  بمٌػػمي التجريبػي ال

 ( 4-5)انظر الاسـ  ان صعب ان طمر  التجريبي البحث كالتطكير

فػػراد لد مػػزدكج حسػػاب يحػػدث ، مػػف المحتمػػؿ طفتعػػداد العػػامميفلجمػػالي اإلعػػدد العنػػد اإلبػػالغ عػػف  5-61
األعمػػاؿ طك  مشػػاريعا إٌمػػطك طكىػر ) إحصػػائيتيف كحػػدتيففػي  التجريبػػي الػذيف يسػػاهمكف فػػي البحػث كالتطػػكير

 مجػػػاميعالعمػػػؿ مػػػف حيػػػث ر يػػػكفٌ   طعمػػػاؿكمجمػػػكع كظائؼ تفسػػػير المؤشػػػر  قػػػد يػػػتـٌ ك  المؤسسػػػات األخػػػرل(،
  التجريبي لبحث كالتطكيرفي ا المكارد البشرية لعنصرطكىر دقة  تاديران مكافئ الدكاـ الكامؿ 

غيػر  الخػارجييف التجريبػي كيرالبحث كالتطػ مكظفيمتاحة عف خصائ  المعمكمات الككف عندما ت 5-60
منفصػػػؿ عػػػػف  عػػػنهـ كاإلبػػػالغ عنهػػػا فػػػي سػػػطرو  ممكػػػف مػػػف المعمكمػػػات كصػػػ  بجمػػػع طكبػػػر قػػػدرو ، يي كاممػػػةو 

  مػػف الناحيػػة المىاليػػة، تعػػداد العػػامميف مجػػاميعف عػػدـ اإلبػػالغ عنهػػا فػػي عػػ، عكضػػان األشػػخا  العػػامميف
 مكافئ الدكاـ الكامػؿسكا ن مف  -لتجريبياينب ي جمع بع  المؤشرات األساسية لمكظفي البحث كالتطكير 

: مىػػػؿ األشػػػخا  العػػػامميف 5-5ؿ فػػػي الاسػػـ حسػػػب نػػكع عممهػػػـ عمػػػ  النحػػك المفٌصػػػ -تعػػداد العػػػامميفطك 
 فييالخػػػارج التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير مػػػكظفيك ا "(فػػػي "تكػػػاليؼ العمػػػؿ طجػػػكرهـ اإلبػػػالغ عػػػف يػػػتـٌ )الػػػذيف 

 -يػػة األخػػرلر االتكػاليؼ الجفرعيػػة محػددة مػػف " ضػمف فئػػةو  ـطجػػكرهاإلبػػالغ عػف  )الػذيف يػػتـٌ  مػدفكعي األجػػر
)الػػػذيف يسػػػػاهمكف فػػػي نشػػػاط البحػػػػث  المتباػػػيفا كجميػػػػع التجريبػػػي الخػػػارجييف"(البحػػػث كالتطػػػػكير  مػػػكظفي
تعػػداد متمخػػي ، التكصػػيات المتعماػػة بإنتػػاج إحصػػائيات ل(  طجػػردكف طم  داخػػؿ الكحػػدة التجريبػػيكالتطػػكير 
 انات المباشرة )المسكحات( هي كما يمي:جمع البي مف خالؿ العامميف

  ف فػػي بمػػا فػػي ذلػػؾ المكظفػػكف الػػداخميكف المشػػاركك التجريبػػي كير البحػػث كالتطػػمػػكظفي  مجمػػكعتحديػػد
رجييف الػػػذيف يسػػػاهمكف فػػػي الخػػػاالتجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير  كجميػػػع طفػػػراد التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير

السػجالت  باسػتخداـكصػ  الػداخمييف، يي  لممػكظفيفالي   )فيما يتعمؽ بالعدد اإلجمػاألنشطة داخؿ الكحدة
 عند تكفرها ( سجالت األعماؿ الرسميةتيستخدـ ، كبالنسبة لاطاع األعماؿ، كمرجعاإلدارية الحديىة 
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  منفصػؿ عػف البيانػات  كاإلبالغ عنها بشػكؿو التجريبي الداخمييف البحث كالتطكير  مكظفيتجميع بيانات
ككػػذلؾ  ،الػػذيف يتماػػكف التعكيضػػاتالمػػكظفيف ) الخػػارجييف التجريبػػي تطػػكيرالبحػػث كالبمػػكظفي المتعماػػة 

لمطػػالب الػػذيف يعممػػكف فػػي البحػػث كالتطػػكير  المجػػاميع المنفصػػمةتجميػػع  ينب ػػي  (طجػػر مػػف هػػـ بػػدكف
 الخارجييف  التجريبي مكظفي البحث كالتطكير مجاميعمف  ان جز الذيف يشكمكف التجريبي 

  طف  ينب ػي  التجريبػي البحث كالتطكيرمكظفي لكال المجمكعتيف مف  العامميف لتعدادزمنية  إنتاج سمسمةو
طالمػػا طنهػػـ يشػػممكف مػػف العمػػاؿ  المجمكعػػةمػػف الميػػزات األساسػػية لهػػذ   تػػكفر لمكحػػدة اإلحصػػائية عػػدده ي

، باإلضػػػافة إلػػػ  التجريبػػػيالمػػػكظفيف الػػػداخمييف العػػػامميف فػػػي الكحػػػدة المشػػػت ميف فػػػي البحػػػث كالتطػػػكير 
 ، طك عم  األقؿ في مكافو "العمؿ مكقعالخارجييف الذيف ساهمكا "في  التجريبي بحث كالتطكيرمكظفي ال
تجميػع هػذ   يػتـٌ ، ممكنػان مكحػدة  إذا لػـ يكػف ذلػؾ التجريبػي لطنشػطة البحػث كالتطػكير ، فػي ان قريب ج رافي

بحػث كالتطػكير الػداخمييف الػذيف سػاهمكا فػي ال التجريبػي البحػث كالتطػكير لمػكظفيالبيانػات عمػ  األقػؿ 
 الفترة المرجعية  في الكحدة داخؿالتجريبي 

 تعداد العامليفم ا د الدواـ ال امؿ و  مف بيانات ةمنسقالبيانات الجما 

فػي اإلطػار مكافئ الدكاـ الكامػؿ ك  تعداد العامميف مجاميعجمع ل التدريجيتمخي  عممية المسح  تـٌ  5-65
5-0  

 بالغعملية جما البيانات واص - 0-5اإلطار 
ت البحث كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدة   مجمكع األشخا  العامميف في الكحدة اإلحصائية التي طدٌ 0

في السنة المرجعية )عادةن تككف متاحةن مف سجالت األعماؿ(  "مف المحتمؿ" طف يككنكا جميعهـ مف 
 ( Ntالمساهميف في البحث كالتطكير التجريبي )

دة اإلحصائية )تعداد العامميف( الذيف ساهمكا فعميان في البحث كالتطكير   األشخا  العاممكف في الكح5
 ( HCintالتجريبي داخؿ الكحدة في السنة المرجعية )

  األشخا  العاممكف في الكحدة اإلحصائية )مكافئ الدكاـ الكامؿ( الذيف ساهمكا فعميان في البحث 3
مىاالن بنسبة كقت العمؿ المخص  لمبحث كالتطكير كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدة في السنة المرجعية، 

  0 % =011( FTEintالتجريبيا )
  مكظفك البحث كالتطكير التجريبي الخارجيكف )بما في ذلؾ المكظفكف بدكف طجر( )تعداد العامميف( 4

 ( HCextالذيف ساهمكا فعميان في البحث كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدة في السنة المرجعية )
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ظفك البحث كالتطكير التجريبي الخارجيكف )بما في ذلؾ المكظفكف بدكف طجر( )مكافئ الدكاـ   مك 5

الكامؿ( الذيف ساهمكا فعميان في البحث كالتطكير التجريبي داخؿ الكحدة في السنة المرجعية، مىاالن بنسبة 

  0 % =011( FTEextكقت العمؿ المخص  لمبحث كالتطكير التجريبيا )

 HC) = )HCint + HCextلبحث كالتطكير التجريبي مجمكع مكظفي ا
 FTEint + FTEext=  (FTE)مجمكع مكظفي البحث كالتطكير التجريبي 

 FTEint / Ntمعدؿ مكظفي البحث كالتطكير التجريبي العامميف  إجمالي األشخا  العامميف = 
 

جمػػػع جميػػػع فػػػي  حػػػدان نمكذجػػػان كا التجريبػػػيالبحػػػث كالتطػػػكير  مسػػػكحات تسػػػتخدـكصػػػ  بشػػػدة طف يي  5-63
 كمػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكيرالتجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير ب المتعمػػػؽاإلنفػػػاؽ البيانػػػات المتاحػػػة عػػػف كػػػؿ مػػػف 

)ممىمػػػة التجريبػػػي ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مسػػػتكل مشػػػاركتهـ فػػػي البحػػػث كالتطػػػكير )تعػػػدادات العػػػامميف( التجريبػػػي
 المااربػة تامػؿ هػذ   التجريبػي كالتطػكير مبحػثالمؤديػة لكحػدات المف مباشر  بشكؿو ( مكافئات الدكاـ الكامؿبػ

  التجريبػي مف االتساؽ بيف مختمؼ مؤشرات البحث كالتطكير كفر طعم  درجةو كتمف تكاليؼ جمع البيانات 
 كفػؽ  التااط البيانػات مف عممية ان جز المكظفيف ك اإلنفاؽ بيف تساؽ االطف تككف عمميات التحاؽ مف  ينب ي

  تعداد العامميفحسابات ل ةن ساكيمطقؿ مف طك مكافئ الدكاـ الكامؿ  اتحسابككف ينب ي طف ت، االصطالح

تعداد العامميف  مجاميعالتجريبي ك العالقات األساسية بيف اإلنفاؽ عم  البحث كالتطكير تمخي   تـٌ  5-64
  3-5في الجدكؿ التجريبي مكظفي البحث كالتطكير ل كمكافئ الدكاـ الكامؿ

 بيانات البحث والتطوير التجريبياالتساؽ  ي جما  - 3-5الجدكؿ 

اإلنفاؽ عم  البحث كالتطكير 
 التجريبي

مجاميع مكافئ الدكاـ الكامؿ  
لمكظفي البحث كالتطكير 

 التجريبي

مجاميع تعداد العامميف لمكظفي البحث  
 كالتطكير التجريبي

  تكاليؼ العمؿ
 

مكظفي البحث كالتطكير    
 يبي الداخمييفالتجر 

 )األشخا  العامميف(

 
 

مكظفي البحث كالتطكير التجريبي 
 )األشخا  العامميف( الداخمييف

 -تكاليؼ جارية طخرل
 كالتطكير مكظفي البحث

 التجريبي الخارجييف

 
 

مكظفي البحث كالتطكير 
 فالتجريبي الخارجيي

 
 

مكظفي البحث كالتطكير التجريبي 
 الخارجييف
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مكظفي البحث كالتطكير   ال تنطبؽ
 التجريبي بدكف طجر

  مكظفي البحث كالتطكير التجريبي
 بدكف طجر

  

 البحث والتطوير التجريبيلموظفي  تعداد العامليفتقدير مؤشرات م ا د الدواـ ال امؿ و 

 تقدير مؤشرات م ا د الدواـ ال امؿ

مكػافئ الػدكاـ الكامػػؿ بيانػات جمع المباشػػر لال، قػد ال يكػػكف مػف الممكػف الايػاـ بػفػي بعػ  الظػركؼ 5-65
، قد التجريبي احة بيانات مكظفي البحث كالتطكيرمف طجؿ إت   كبالتاليالخاصة بالمكظفيف تعداد العامميفك 

خػػرل غيػػػر األمصػػادر الركرم تاػػدير هػػذ  المؤشػػرات عمػػ  طسػػاس المعمكمػػات المتاحػػة مػػف يكػػكف مػػف الضػػ
كص  بشدة طف تاـك المكاتب اإلحصائية الكطنية بالتحاؽ مػف يي المسكحات المباشرة  في مىؿ هذ  الظركؼ 

 البحػػػث كالتطػػػكير مػػػكظفي مجػػػاميعك  عنػػػه  بمٌػػػالمي التجريبػػػي  البحػػػث كالتطػػػكير اإلنفػػػاؽ عمػػػ بػػػيف  االنسػػػجاـ
  المادرةالتجريبي 

  اإلبالغكحدة عم  مستكل  مكافئات الدكاـ الكامؿ لمكظفي البحث كالتطكير التجريبيتادير  ينب ي 5-66
ذلؾ باستخداـ المعمكمات المتكفرة عم  مسػتكل المؤسسػة )عمػ  سػبيؿ المىػاؿ مػف البيانػات اإلداريػة( طك  يتـٌ 

مسكحات استخداـ ستخداـ الكقت(  يمكف طف تككف ا مسكحاتفي بع  األحياف عم  مستكل األفراد )مىؿ 
، كهي شائعة االستخداـ في طخرل رصينةعدـ كجكد مصادر بيانات لمبيانات في حالة  ان مفيد ان الكقت مصدر 
فػي قطػاع التعمػيـ العػالي  انظػر الفصػؿ  التجريبػي مكظفي البحػث كالتطػكيرمكافئات الدكاـ الكامؿ لاشتااؽ 

 التعميـ العالي في كقت الاستخداـ  مسكحاتلتفاصيؿ حكؿ مزيد مف االلمحصكؿ عم   9

فػي جمػع التجريبػي  مػكظفي البحػث كالتطػكيرمكافئ الػدكاـ الكامػؿ لتادير تتمىؿ الخطكة األكل  في  5-67
المشػػاركة الفعميػػة طك  عػػفمفصػػمة )مػػف مصػػادر إداريػػة إذا كانػػت بيانػػات المسػػح غيػػر متػػكفرة( المعمكمػػات ال

 داخػػػؿالتجريبػػػي فػػػي البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي  الاانكنيػػػة( لمػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير التعاقديػػػة )المعيارية
 ان البحػػث العامػػة )طك الجامعػػات( نظػػر  مؤسسػػات مجػػاميععنػػد تاػػدير  ةن كاضػػح المااربػػة  كف هػػذكػػالكحػػدة  قػػد ت

  ان تحديدها رسمي الحاالت الكظيفية في تمؾ الاطاعات يتـٌ ك  قكاعد العمؿ لككف

 البحػػػث كالتطػػػكير كمػػػكظفيكامػػػؿ  بػػػدكاـو التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير  مػػػكظفيبيانػػػات  تحديػػػد ينب ػػػي 5-68
 ، لكػػؿ مػػف "األشػػخا  العػػامميف فػػي البحػػث كالتطػػكيربشػػكؿو منفصػػؿ كاإلبػػالغ عنهػػاجزئػػي  بػػدكاـو  التجريبػػي
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بػػدكاـ كامػػؿ   اشػػخسػػيتـ تحديػػد األ التجريبػػي الخػػارجييف"  بالتػػالي"مػػكظفي البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي" ك
كنػػػكع العاػػػد )عامػػػؿ بػػػدكاـ كامػػػؿ طك بػػػدكاـ جزئػػػي( كمسػػػتكل  ،الكظيفيػػػة اإلشػػػارة إلػػػ  حػػػالتهـب المتفػػػرغيف()

  التجريبي في البحث كالتطكير ـمشاركته

 كاحػػد لفػػردو ان مكافئػػالتجريبػػي البحػػث كالتطػػكير لمػػكظفي  الكاحػػد مكػػافئ الػػدكاـ الكامػػؿ يعػػدٌ ، لػػذلؾ ان كفاػػ 5-69
قياسػػه مػػف خػػالؿ الجمػػع بػػيف مت يػػريف: المشػػاركة  يػػتـٌ ك  ،التجريبػػي تطػػكيركامػػؿ فػػي البحػػث كال يعمػػؿ بػػدكاـو 

 سػػػػػػاعات العمػػػػػػؿكالمشػػػػػػاركة الرسػػػػػػمية عمػػػػػػ  طسػػػػػػاس التجريبػػػػػػي الفعميػػػػػػة فػػػػػػي طنشػػػػػػطة البحػػػػػػث كالتطػػػػػػكير 
معمكمػات ال، عند عدـ تػكفر المعياريف هذيف فاط مف يمكف طف يستند الحساب إل  كاحدو  الاانكنية المعيارية 
   مت يريفهذيف ال طحدعف 

 :مف التحديات عند تادير بيانات مكافئ الدكاـ الكامؿ هي عدده  ان يكجد طيض 5-71

  التجريبػػي فػػي البحػػث كالتطػػكير  ياضػػيه العامػػؿ الفػػرد طك مجمكعػػة مػػف المسػػاهميفتحديػػد الكقػػت الػػذم
  خرلاألنشطة األفي  قضاؤ  يتـٌ ماابؿ الكقت الذم 

 طم العمػػؿ بػػدكاـو التجريبػػيالبحػػث كالتطػػكير كظفيف ذكم الصػػمة بالمختمفػػة لممػػ العمالػػةأنمػػاط ب اإلحاطػػة ، 
 جزئي طك عم  طساس مؤقت كامؿ طك بدكاـو 

 مكافئ الدكاـ الكامؿ  مجاميعتجميع  كطساليبلبيانات المناسبة اختيار مصادر ا 

 الصي ة التالية:يمكف تمخي  عممية التادير ب 5-70

FTE = ftRD + (ntuRD / stu) 

 :حيث

ftRDكامؿ التجريبي بدكاـو البحث كالتطكير  مكظفيدد : ع  

ntuRD التجريبي في البحث كالتطكير تاضيها فئات المكظفيف األخرل: عدد ساعات العمؿ التي  

stu قطاع بمد معيف كامؿ في  بدكاـو : عدد ساعات العمؿ المعيارية الاانكنية لممكظفيف 

التجريبػػي  كامػؿ فػي البحػث كالتطػكير يعممػكف بػدكاـو  لمعػامميف الػذيف المختمفػة  يمكػف تحديػد ظػركؼو  5-75
 :هيك 
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  جػدكؿ العمػؿ طك  لتخفػي  اإٌمػ كنتيجػةو ، التجريبيجزئي في البحث كالتطكير  بدكاـو  العاممكف األشخا
  التجريبي المشاركة المحدكدة في طنشطة البحث كالتطكير

  ( الػػػذيف يعممػػػكف عمػػػ  طسػػػاسو كفيالخػػػارج التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير مكظفػػػكاألشػػػخا  العػػػاممكف )طك 
 )مىؿ سنة تاكيمية( حساب مكافئ الدكاـ الكامؿ فيها  مؤقت خالؿ الفترة المرجعية التي يتـٌ 

 مكافئ الدكاـ الكامؿ: مجاميعاستخداـ الصي ة في حساب تكضح األمىمة التالية كيؼ يمكف  5-73

  مكػػافئ  0=  سػػنةخػػالؿ  التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير فػػيمػػف الكقػػت  ٪011كامػػؿ ياضػػي  بػػدكاـو  عامػػؿه
  دكاـ كامؿ

  مكػػافئ  3 1=  سػػنةالتجريبػػي خػػالؿ البحػػث كالتطػػكير  فػػيمػػف الكقػػت  ٪31كامػػؿ ياضػػي  بػػدكاـو  عامػػؿه
  دكاـ كامؿ

  البحػػث كالتطػػكيرفػػي مػػف الكقػػت  ٪011ياضػػي  كامػػؿ التجريبػػي بػػدكاـو  لبحػػث كالتطػػكيرا طحػػد طشػػخا 
  مكافئ دكاـ كامؿ 5 1لمدة ستة طشهر فاط = جريبي تفي مؤسسة بحث كتطكير  يعمؿالتجريبي 

  الشػخ  التجريبي خػالؿ نصػؼ سػنة البحث كالتطكير في مف الكقت  ٪41ياضي كامؿ  بدكاـو  عامؿه(
  مكافئ دكاـ كامؿ 5 1طشهر في السنة( =  6نشط فاط لمدة ي
  التجريبػػي كالتطػػكير  كامػػؿ( يشػػارؾ فاػػط فػػي البحػػث دكاـو بػػسػػنة المػػف  ٪41جزئػػي )يعمػػؿ  بػػدكاـو  عامػػؿه

 مكافئ دكاـ كامؿ 4 1=  سنة( خالؿ التجريبي البحث كالتطكير فيمف الكقت  ٪011 ياضي)
  البحػث كالتطػكير  فػيمػف الكقػت  ٪61كامػؿ( ياضػي  دكاـو بػسػنة المػف  ٪41جزئي )يعمػؿ  بدكاـو  عامؿه

كػػافئ دكاـ م 05 1طشػػهر فػػي السػػنة( =  6نشػػط فاػػط لمػػدة ي)الشػػخ  سػػنة خػػالؿ نصػػؼ الالتجريبػػي 
  كامؿ

 تعداد العامليفتقدير مؤشرات 

التجريبػي كفاػان ألسػمكب تعػداد  مػكظفي البحػث كالتطػكير كتركيػبعند تجميع المعمكمات حكؿ حجػـ  5-74
ممكف مف البيانات المتاحة مػف السػجالت اإلداريػة كشػؤكف المػكظفيف  كص  باستخداـ طكبر قدرو ، يي العامميف

عنػػد األعمػػاؿ سػػجالت ، ككػػذلؾ البيانػػات مػػف (ان اتػػب، إذا كػػاف ذلػػؾ مناسػػبالرك )بمػػا فػػي ذلػػؾ بيانػػات كشػػكؼ 
لتعػداد سػاة مت عم  إنتاج مؤشراتو  غير قادرةو  الكطنية مكاتب اإلحصا  الذم تصبح عند  حدٌ إل  ال  تكفرها
التجريبػػػػي  البحػػػػث كالتطػػػػكير التجريبػػػػي )مػػػػكظفيمػػػػكظفي البحػػػػث كالتطػػػػكير  مجمكعػػػػاتلجميػػػػع  العػػػػامميف
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التجريبػػػي البحػػػث كالتطػػػكير  أجر، كمػػػكظفيبػػػمػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير التجريبػػػي الخػػػارجييف الػػػداخمييف، ك 
الكطنيػػػػة عمػػػػ  تحديػػػػد كتاػػػػدير  كصػػػػ  بػػػػأف تركػػػػز مكاتػػػػب اإلحصػػػػا ، يي طجر المتطػػػػكعيف(بػػػػدكف الخػػػارجييف 
ي البحث ف فالمكظفك األشخا   التجريبي الداخمييف )طملمكظفي البحث كالتطكير  تعداد العامميفمؤشرات 

 ( الكحدة داخؿالتجريبي لبحث كالتطكير ا التي تؤدمحصائية اإلكحدة ال التطكير التجريبي مفك 

 موظفي البحث والتطوير التجريبي إجمالي  مجامياوصى بو لتوزيا الم  ال -5-4

 لموظفي البحث والتطوير التجريبي وم ا د الدواـ ال امؿ تعداد العامليفخصاجص 

كمكػافئ الػػدكاـ  تعػداد العػػامميفإجمػػالي  مجػاميع، ينب ػػي تكزيػع البيانػات ياجػات مسػػتخدميلتمبيػة احت 5-75
 ،كالكظيفػة ،ما حسػب الجػنس، عمػ  عػدد مػف المت يػرات المختمفػة: ال سػيٌ ، باػدر مػا هػك ممكػف عمميػان الكامؿ
األصػؿ الج رافػي كتػدفاات ك ، حسب مستكل األقدميػة ان ، كلكف طيضالعمر كالمؤهؿ الرسميك  ،العمميةكالحالة 
  مكظفيفال

 حسب الجنسالتجريبي موظفو البحث والتطوير 

 ,United Nations) 0995 سػنةشػيان مػع إعػالف بكػيف الػذم طعاػب المػؤتمر العػالمي لممػرطة اتم 5-76
نػػػػكع المصػػػػنفة حسػػػػب  ، ينب ػػػػي بػػػػذؿ كػػػػؿ جهػػػػد ممكػػػػف إلنتػػػػاج بيانػػػػاتو (0995)األمػػػػـ المتحػػػػدة، ( 1995

كػػؿ مػػف  مجػػاميع  ينطبػػؽ هػػذا عمػػ  التجريبػػي حػػث كالتطػػكيرالب بمػػكظفيالمتعماػػة  حصػػائياتلإلاالجتمػػاعي 
مكىكقة عف األفراد الذيف ينتمكف إلػ   طف يستند إل  معمكماتو  كينب ي ،تعداد العامميفمكافئ الدكاـ الكامؿ ك 

كف التجريبػػػي الػػػداخمي البحػػػث كالتطػػكير مكظفػػك: التجريبػػػي البحػػث كالتطػػػكير مػػػكظفيمػػف  مجمػػػكعتيفكمتػػا ال
 ف ك التجريبي الخارجيتطكير البحث كال كمكظفك

 البحث والتطوير التجريبي حسب وظيفة البحث والتطوير التجريبي موظفو

 حسػبالتجريبػي ة المىيػرة لالهتمػاـ فػي تكزيػع مػكظفي البحػث كالتطػكير طحد المت يرات الرئيسيتمىؿ  5-77
اآلخركف(  حت   فك الدعـكمكظ المكافئكف)الباحىكف كالفنيكف كالمكظفكف  كظيفة البحث كالتطكير التجريبي

البحػػث  مشػػاريعتحديػػد "مػػف يفعػػؿ مػػاذا" فػػي  ، فػػإفٌ ع المباشػػر لبيانػػات المػػكظفيف مشػػكمةن الجمػػ يمىػػؿعنػػدما 
 تبم ػػطالتجريبػػي الػػذم التحاػػؽ مػػف دقػػة طدا  البحػػث كالتطػػكير  فػػييسػػاعد  داخػػؿ الكحػػدةكالتطػػكير التجريبػػي 

حسػب  التجريبػي البحػث كالتطػكير مػكظفي مجػاميعجمػع  ، فػإفٌ عمػ  ذلػؾ لكحدات اإلحصػائية  عػالكةٌ اعنه 
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 التجريبػػي البحػػث كالتطػػكيرجهػػكد يسػػمط الضػػك  عمػػ  مسػػاهمة البػػاحىيف فػػي مجمػػؿ  كاإلبػػالغ عنهػػا الكظيفػػة
ماياسػي مػف  لكػؿ   التاسيـكص  بهذا طك االقتصاد بأكممه  يي  مقتصاداالاطاع الحصائية طك اإلكحدة الداخؿ 
الػػػداخمييف كمػػػػكظفي البحػػػػث التجريبػػػػي لمػػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػػكير  لعػػػػامميفا كتعػػػدادلػػػػدكاـ الكامػػػػؿ امكػػػافئ 
 الخارجييف التجريبي كالتطكير 

 العمليةحسب الحالة التجريبي موظفو البحث والتطوير 

 مكظؼه عم  طنه التجريبي البحث كالتطكير  مكظفي مجاميعفي  تضمينه تـٌ كص  بتحديد كؿ فرد يي  5-78
اإلبػالغ عػف  التجريبػي" يػتـٌ  البحػث كالتطػكير فػي يعمػؿ شػخ ه )طم " تجريبػيداخمي في البحث كالتطػكير ال

 بتعكي أجر طك ب" التجريبي لبحث كالتطكيرخارجي في ا عم  طنه "مكظؼه  طك، "(العمؿ في "تكاليؼ طجكر 
الجاريػػػة األخػػػرل"( ، طك عمػػػ  طنػػػه مػػػف ضػػػمف بنػػػد فرعػػػي محػػػدد مػػػف "التكػػػاليؼ  طجػػػكر اإلبػػػالغ عػػػف  يػػػتـٌ ك 
)الػػػذيف يسػػػاهمكف فػػػي نشػػػاط  المكػػػافئيف المتطػػػكعيفالخػػػارجييف" طك  البحػػػث كالتطػػػكير مػػػكظفي"متطػػػكعيف ال

ماياسػي مكػػافئ مػف  لكػؿ   التاسػيـكصػ  بهػذا دكف طم تعػكي (  يي  داخػؿ الكحػدة التجريبػي البحػث كالتطػكير
  التجريبي لمكظفي البحث كالتطكير تعداد العامميفالدكاـ الكامؿ ك 

جمػػع التفاصػػيؿ بػػيف العمالػػة الدائمػػة كالعمالػػة  ان يمكػػف طف يكػػكف مػػف المفيػػد طيضػػ ،باػػدر مػػا هػػك ممكػػف عمميػػان 
كفاػػان لمكػػافئ  ، يمكػػف تكفيرهػػاالراتػب السػػنكم لمباحػػثمتكسػػط  المؤقتػة  بعػػ  المؤشػػرات، عمػػ  سػػبيؿ المىػػاؿ

نػاتهـ تػكفر بيا)الػذيف يمكػف افتػرا   فػي البحػث كالتطػكير التجريبػي العػامميفكامؿ فاػط لدشػخا  الدكاـ ال
 اب عممهـ( بالفعؿ في سجالت طرب

 حسب العمر التجريبي موظفو البحث والتطوير

كصػ  ، يي كبصػفة خاصػة "البػاحىيف" حسػب العمػر ،التجريبػي البحػث كالتطػكير مػكظفيلإلبالغ عػف  5-79
المؤقتػػة لدمػػـ المتحػػدة بشػػأف التصػػنيفات  اإلرشػػاداتسػػت فئػػات  تتكافػػؽ هػػذ  الفئػػات مػػع  تبػػاع تاسػػيـو مػػفاب

 :(United Nations, 1982) العمرية المكحدة الدكلية

  سنة 55تحت 
 55-34 سنة 
 35-44 سنة 
 45-54 سنة 
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 55-64 سنة 
 65  فما فكؽسنة 

 نظػران ألفٌ  ،الخػارجييف التجريبػي لمكظفي البحػث كالتطػكير تككف بيانات العمر غير متاحةو ما  ان غالب 5-81
 مػا لممسػاهمة فػي البحػث كالتطػكير ككف( عامالن مؤىران في تكظيؼ فػردو )طك ال يمكف طف يليس العمر عمكمان 
ر مػػف االهتمػػاـ كبيػػ لكجػػكد قػػدرو  ان لكحػػدة اإلحصػػائية  كمػػع ذلػػؾ، نظػػر ا الكحػػدة الػػذم تؤديػػه التجريبػػي داخػػؿ
البحػػػػث  لمػػػكظفي تعػػػػداد العػػػامميففػػػي إعطػػػػا  األكلكيػػػة لجمػػػع هػػػػذ  المعمكمػػػات  ينب ػػػي، بالبيانػػػات العمريػػػة

فاػػػط إذا كانػػػت المعمكمػػػات  يفالخػػػارجيالتجريبػػػي ييف كمػػػكظفي البحػػػث كالتطػػػكير لتجريبػػػي الػػػداخما كالتطػػػكير
 المتاحة مكىكقة 

 الرسمي المؤىؿ حسب فوالباحثو البحث والتطوير موظفو

التجريبػػػي كعمػػػ  كجػػػه التحديػػػد "البػػػاحىيف" حسػػػب  البحػػػث كالتطػػػكير فيمػػػا يتعمػػػؽ بتصػػػنيؼ مػػػكظفي 5-80
 ISCED 5100 (UNESCO-UIS, 2012) التصنيؼ الػدكلي المكحػد لمتعمػيـ  يعدٌ ، المؤهالت الرسمية

 التجريبػي البحػث كالتطػكير إحصػائياتل ر   خمس فئاتو استخداـ كص  بالمرجعية ذات الصمة  يي  الكىياة
مػػف  مسػػتكياتال، ك منفصػػؿ التصػػنيؼ الػػدكلي المكحػػد لمتعمػػيـ بشػػكؿو  مػػف 8ك  7ك  6ك  5مسػػتكيات ال: هػػي
 الخمػػس الفئػػاتمح التاسػػيـ إلػػ  هػػذ    كينب ػػي طف يسػػمجتمعػػةن  دكلي المكحػػد لمتعمػػيـالتصػػنيؼ الػػمػػف  1-4

 االقتصادية كاالجتماعية األخرل  اإلحصائياتكاممة مع  بإجرا  ماارنةو 

النظػر  ب ػٌ  حسػب مسػتكل التعمػيـ، ك  حصػران التصنيؼ الدكلي المكحد لمتعميـ  مستكيات تعريؼ يتـٌ  5-85
 هيؿ المكظفيف فيه تأ عف المجاؿ الذم يتـٌ 

 التصػػنيؼ الػػدكلي  حسػب 8المسػػتكل ) يكافئهػػامػ  مسػػتكل الػػدكتكرا  طك مػا جامعيػػة عالشػػهادات ال كحػامم
 ،الرسػمية(  تشمؿ هذ  الفئػة حػاممي الػدرجات العمميػة التػي حصػمكا عميهػا فػي الجامعػات المكحد لمتعميـ

  الجامعةككذلؾ في المعاهد المتخصصة التي تتمتع بكضع 
 التصػنيؼ الػدكلي  حسػب 7المسػتكل ) يكافئػهمػا جامعية عم  مستكل الماجسػتير طك الشهادات لا كحامم

 ،الرسػمية(  تشمؿ هذ  الفئػة حػاممي الػدرجات العمميػة التػي حصػمكا عميهػا فػي الجامعػات المكحد لمتعميـ
 المكافئة  الىالىيككذلؾ في مؤسسات التعميـ 
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 حسػػػػػب 6المسػػػػػتكل ) يكافئػػػػػهالبكػػػػػالكريكس طك مػػػػػا ة اإلجاز  مسػػػػػتكل جامعيػػػػػة عمػػػػػ الشػػػػػهادات ال كحػػػػػامم 
(  تشػػمؿ هػػذ  الفئػػة حػػاممي الػػدرجات العمميػػة التػػي حصػػمكا عميهػػا فػػي التصػػنيؼ الػػدكلي المكحػػد لمتعمػػيـ

 ككذلؾ في مؤسسات التعميـ العالي المكافئة  ،الرسميةالجامعات 
 يكػػكف ي المكحػػد لمتعمػػيـ(  التصػػنيؼ الػػدكل حسػػب 5المسػػتكل ) األخػػرل الىػػالىيالتعمػػيـ  شػػهادات كحػػامم

إتاانػػػه امػػػتالؾ معػػػادؿ التعمػػػيـ الىػػػانكم  مسػػػتكل يتطمػػػب عنػػػد هتاديمػػػ يػػػتـٌ المكضػػػكع عػػػادةن متخصصػػػان، ك 
برامو طخرل عم    لإ تأهيالن لمكصكؿ ان محددان كما قد يكفر طيض   مهنيان مكجهان   إنه يكفر تعميمان الكامؿ

  الىالىيمستكل التعميـ 
 (  التصػنيؼ الػدكلي المكحػد لمتعمػيـحسػب  4المسػتكل ) العػاليبعد الىانكم غيػر  لتعميـاشهادات  كحامم

حسػب التصػنيؼ الػدكلي  3حاممي الشهادات التي تكفر لمطالب الذيف طكممكا المستكل  الفئة هذ مؿ تش
طك لمعمػؿ عنػدما ال يمػنح  الجػامعيمطمكبة لمتاػدـ إلػ  التعمػيـ الجامعية المؤهالت غير الالمكحد لمتعميـ 

 حسب التصنيؼ الدكلي المكحد لمتعميـ هذ  اإلمكانية في الكصكؿ  3المستكل في  هـمؤهم
 التصنيؼ الدكلي  حسب 3)المستكل  )المرحمة العميا مف التعميـ الىانكم(شهادات التعميـ الىانكم  كحامم

لػػدكلي التصػػنيؼ احسػػب  3جميػػع شػػهادات المسػػتكل  باإلضػػافة إلػػ مؿ هػػذ  الفئػػة شػػتالمكحػػد لمتعمػػيـ(  
ـٌ المكحػػػد لمتعمػػػيـ  المهنيػػػة مػػػف  شػػػهاداتال ان طيضػػػ، عميهػػػا فػػػي نظػػػاـ المػػػدارس الىانكيػػػة الحصػػػكؿ التػػػي تػػػ

  لممؤسسات التعميمية نكاع األخرلاألالحصكؿ عميها مف  المكافئة التي تـٌ  3المستكل 
 لي التصػنيؼ الػدك  حسػب 3التػي تاػؿ عػف المسػتكل  شػهاداتال  كيشػمؿ ذلػؾ حػاممي األخػرلمػؤهالت ال

 األخرل  الستمف الفئات  ال يندرج تحت طم   المكحد لمتعميـ طك التعميـ الذم

مكىكقػة حػكؿ مسػتكل تعمػيـ المػكظفيف المعمكمػات الجمػع في  صعكبةو كجكد ـ به سمٌ مف المي ، ذلؾ مع 5-83
 طصػػحاب العمػػؿ ال يحتفظػػكف بالضػػركرة ككػػكفالػػداخمييف )كاألكىػػر مػػف ذلػػؾ بالنسػػبة لممػػكظفيف الخػػارجييف( 

 فػػػي ، ينب ػػػي إعطػػػا  األكلكيػػػةمػػػكظفيهـ  فػػػي هػػػذا اإلطػػػارل التعميمػػػيمحدىػػػة لمسػػػتكل التحصػػػيؿ  بسػػػجالتو 
مػف جمػع هػذ  المعمكمػات مػؤهالت الرسػمية لالىيف حسػب كالبػاح التجريبي تصنيؼ مكظفي البحث كالتطكير

 الداخمييف  التجريبي مكظفي البحث كالتطكيرل العامميف اتتعدادطجؿ 

 حسب مستو  األقدميةالتجريبي طوير موظفو البحث والت

"مسػػػتكيات األقدميػػػة" المعرفػػػة حػػػكؿ ممارسػػػات إدارة البحػػػث  الخاصػػػة بػػػػالبيانػػػات ف يمكػػػف طف تحٌسػػػ 5-84
 ، بالنسػػبة لهػػذا المت يػػر،إعطػػا  األكلكيػػة بػػاحىيف  ينب ػػيمػػة عػػف مهػػف القيٌ  كتػػكفر رؤيػػةن  ،التجريبػػيكالتطػػكير 
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الداخمييف في الحككمة التجريبي البحث كالتطكير  لمكظفي عامميفال اتتعدادالمعمكمات مف طجؿ لجمع هذ  
 ( 9( كقطاعات التعميـ العالي )انظر الفصؿ 8)انظر الفصؿ 

 موظفو البحث والتطوير حسب األصؿ الجغرا ي

طساسي  بشكؿو لتجريبي، االبحث كالتطكير  لمكظفيباألصؿ الج رافي  ان مستخدمك البيانات طيضيهتـ  5-85
  يمكف استخداـ معايير مختمفػة كمان مالتجريبي عالبحث كالتطكير  كمكظفيلمباحىيف  ةالدكلي حركيةاللمراقبة 

ذات  ان د  تكجػػد معػػايير طخػػرل قػػد تكػػكف طيضػػطك بمػػد المػػيال المكاطنػػةالجنسػػية، طك لتحديػػد األصػػؿ الاػػكمي: 
 هػذ  المعػايير عجميػلمسػتكل  طك المهنة الساباة طك بمد الدراسة عم  طعمػ   ،، مىؿ بمد اإلقامة الساباةطهمية

مختمفػػة مػػف المعمكمػػات  سػػيكفر الجمػػع بػػيف اىنػػيف طك طكىػػر مػػف هػػذ  المعػػايير مزايػػا كعيػػكب كتػػكفر طنكاعػػان 
، مف الصعب تحديد مصادر مكىكقة لممعمكمات عند جمع طخرل عمكمات التحميمية  مف ناحيةو المزيد مف الم

 العػػػامميف اتتعػػػداد عػػػفجمػػػع هػػػذ  المعمكمػػػات كلكيػػػة لينب ػػػي إعطػػػا  األالعمػػػؿ   طربػػػابهػػػذ  البيانػػػات مػػػف 
  التجريبي الداخمييف لمكظفي البحث كالتطكير

 التجريبي البحث والتطوير موظفيتد قات 

التجريبػي ما يطمب المستخدمكف المؤشػرات المتعماػة بتػدفاات مػكظفي البحػث كالتطػكير  ان ىير ، كطخيران  5-86
، السػػتكماؿ المعمكمػػات المتاحػػة عممهػػـ(لالتػػاركيف  فيف المتااعػػديفماابػػؿ المػػكظ ان )المػػكظفيف المعينػػيف حػػديى

  تسػػاعد هػػذ  المعمكمػػات التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير مػػف مػػكظفيمخػػزكف الطساسػػي عمػػ   التػػي تركػػز بشػػكؿو 
البحػػث مػكظفي ع االحتياجػػات كالػنا  المحتمػؿ فػػي طربػاب العمػؿ كالمحممػػيف ككاضػعي السياسػات عمػػ  تكقٌػ

، كبالتػػالي ينب ػػي إعطػػا  األكلكيػػة خاصػػة عمػػ  مسػػتكل الاطػػاع طهميػػةه هػػذ  المؤشػػرات ل  التجريبػػي كالتطػػكير
  التجريبي الداخمييف البحث كالتطكير مكظفيل العامميف اتتعدادللجمع هذ  المعمكمات فاط 

 وم ػػا د الػػدواـ ال امػػؿ لمػػوظفي البحػػث والتطػػوير التجريبػػي تعػػداد العػػامليف وصػػى بيػػا حػػوؿالجػػداوؿ الم  
 فوالباحثي

 السػكانيةمنفصمة عف الخصائ   عم  الدكؿ طف تجمع معمكماتو  ينب ي، بادر ما هك ممكف عمميان  5-87
( كمكظفي التجريبي البحث كالتطكيرفي العامميف األشخا  الداخمييف ) التجريبي لمكظفي البحث كالتطكير

لجميػػع  طكىػػر اكتمػػاالن  بتسػػجيؿو  الػػزمف عبػػر تجميعػػاتالخػػارجييف  ستسػػمح هػػذ  ال التجريبػػي البحػػث كالتطػػكير
ـ بػه سػمٌ مػف المي فعزيػز الماارنػات الدكليػة  كمػع ذلػؾ، كت التجريبػي األشخا  المشاركيف في البحث كالتطكير
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قػػػد تكػػػكف  اكمػػػ ،بالنسػػػبة لػػػبع  الػػػدكؿ تكػػػف مسػػػتحيمةن إف لػػػـ  قػػػد تكػػػكف صػػػعبةن  التجميعػػػاتهػػػذ   طفٌ  ان طيضػػػ
 البحػػث كالتطػػكيرمػػكظفي  مجػػاميعلمختمفػػة  إجماليػػة طرقػػاـو عػػف  الػػدكؿإذا طبم ػػت  مضػػممةن  الماارنػػات الدكليػػة
 البحػث كالتطػكيرلمػكظفي الكطنيػة  األرقػاـ اإلجماليػةإلبػالغ عػف لاألكلكيػة  كص  بإعطا التجريبي  لذلؾ يي 

، التاػػديـالتاليػة  ألغػػرا   السػػكانيةلمت يػرات مػف حيػػث االػػداخمييف كعمػ  كجػػه التحديػد "البػػاحىيف"  التجريبػي
شػار إلػ  هػذ  ، يي التجريبػي الخػارجييف اميع عف تمػؾ التػي تشػمؿ مػكظفي البحػث كالتطػكيركلتمييز هذ  المج
، البحػػث كالتطػػكير التجريبػػي"  لمماارنػػة ف الػػكطنييف العػػامميف فػػيمػػكظفيلا مجػػاميعباسػػـ " األرقػػاـ اإلجماليػػة

مػكظفي البحػث  الػداخمييف باإلضػافة إلػ  التجريبػي شار إل  المجاميع اإلجمالية لمػكظفي البحػث كالتطػكيريي 
 " التجريبي البحث كالتطكيرفي  ف الكطنييفمكظفيالالخارجييف باسـ "مجاميع التجريبي كالتطكير 

 البحػػث كالتطػػكير مػػكظفي مجػػاميعلإنتاجهػػا  ينب ػػيكالتػػي  ،كصػػ  بهػػافيمػػا يمػػي نمػػاذج لمجػػداكؿ المي  5-88
  التجريبي

التجريبي حسب القطاع وحسب الحالة البحث والتطوير يف الوطنييف  ي وظفالم مجموعط -4-5الجدكؿ 
 العملية

 حسب الجنس( تعداد العامميفمؿ ك مكافئ الدكاـ الكا)

 الاطاع 
 مشاريع
 األعماؿ  

غير الخا   التعميـ العالي الحككمة
 الهادؼ لمربح

 المجمكع

ط( مكظفي البحث كالتطكير 
: طمالداخمييف )التجريبي 

 ف فيالمكظفكف العاممك 
 تجريبي(البحث كالتطكير ال

     

ب( مكظفي البحث كالتطكير 
)مكظفي  التجريبي الخارجييف

البحث كالتطكير التجريبي 
اإلبالغ عف  الذيف يتـٌ 

تكاليفهـ ضمف "التكاليؼ 
مكظفي  -الجارية األخرل

البحث كالتطكير التجريبي 
 الخارجييف"(
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ج( مكظفي البحث كالتطكير 
 بدكفالتجريبي الخارجييف 

تطكعكف هـ المبما فيطجر )
 ف(كاألساتذة الفخريك 

     

      المجمكع
 

 العمليةالباحثيف حسب القطاع وحسب الحالة  مجموعب -4-5الجدكؿ 

 حسب الجنس( تعداد العامميف)مكافئ الدكاـ الكامؿ ك 

 الاطاع 
 مشاريع
 األعماؿ  

غير الخا   التعميـ العالي الحككمة
 الهادؼ لمربح

 المجمكع

: طملداخمييف )ط( الباحىيف ا
 ف(الباحىكف العاممك 

     

الخارجييف  ب( الباحىيف
اإلبالغ  الباحىيف الذيف يتـٌ )

عف تكاليفهـ ضمف "التكاليؼ 
مكظفي  -الجارية األخرل

البحث كالتطكير التجريبي 
 الخارجييف"(

     

بدكف ج( الباحىيف الخارجييف 
طجر )بما فيهـ المتطكعكف 

 ف(كاألساتذة الفخريك 

     

      المجمكع
 

حسب القطاع  البحث والتطوير التجريبي ف الوطنييف العامليف  يموظفيال مجموعج -4-5الجدكؿ 
البحث والتطوير التجريبي ةوحسب وظيف  

 حسب الجنس( تعداد العامميف)مكافئ الدكاـ الكامؿ ك 

 الاطاع 
 المجمكعغير الخا   التعميـ العالي الحككمة مشاريع
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 الهادؼ لمربح األعماؿ  
      فالباحىك 

      المكافئكفف الفنيكف كالمكظفك 
      فك الدعـ اآلخرك مكظف
      المجمكع

 

 حسب القطاع وحسب العمرالعامليف الوطنييف الباحثيف  مجموعد -4-5الجدكؿ 

 حسب الجنس( تعداد العامميف)

 الاطاع 
 مشاريع
 األعماؿ  

غير الخا   التعميـ العالي الحككمة
 هادؼ لمربحال

 المجمكع

      سنة 55دكف 
      سنة 34 -55
      سنة 44 -35
      سنة 54 -45
      سنة 64 -55
      سنة فما فكؽ 65

      المجمكع

ج( مكظفي البحث كالتطكير 
 بدكفالتجريبي الخارجييف 

تطكعكف هـ المبما فيطجر )
 ف(كاألساتذة الفخريك 

     

      المجمكع
 

 العمليةالباحثيف حسب القطاع وحسب الحالة  مجموعب -4-5الجدكؿ 

 حسب الجنس( تعداد العامميف)مكافئ الدكاـ الكامؿ ك 

 الاطاع 
 مشاريع
 األعماؿ  

غير الخا   التعميـ العالي الحككمة
 الهادؼ لمربح

 المجمكع

: طملداخمييف )ط( الباحىيف ا
 ف(الباحىكف العاممك 

     

الخارجييف  ب( الباحىيف
اإلبالغ  الباحىيف الذيف يتـٌ )

عف تكاليفهـ ضمف "التكاليؼ 
مكظفي  -الجارية األخرل

البحث كالتطكير التجريبي 
 الخارجييف"(

     

بدكف ج( الباحىيف الخارجييف 
طجر )بما فيهـ المتطكعكف 

 ف(كاألساتذة الفخريك 

     

      المجمكع
 

حسب القطاع  البحث والتطوير التجريبي ف الوطنييف العامليف  يموظفيال مجموعج -4-5الجدكؿ 
البحث والتطوير التجريبي ةوحسب وظيف  

 حسب الجنس( تعداد العامميف)مكافئ الدكاـ الكامؿ ك 

 الاطاع 
 المجمكعغير الخا   التعميـ العالي الحككمة مشاريع
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 حسب القطاع وحسب مستو  المؤىؿ الرسميالعامليف  الوطنييف إجمالي الباحثيفق  -4-5الجدكؿ 

 حسب الجنس( تعداد العامميف)

  يحامم
 الاطاع

 مشاريع
 األعماؿ  

غير الخا   التعميـ العالي الحككمة
 الهادؼ لمربح

 المجمكع

      الىالىيدرجة التعميـ 
 8المستكلالدكتكرا  كما يعادلها )

التصنيؼ الدكلي المكحد  حسب
 لمتعميـ( 

     

 الماجستير كما يعادله
التصنيؼ  حسب 7المستكل)

 الدكلي المكحد لمتعميـ(

     

 البكالكريكس كما يعادلهاإلجازة 
التصنيؼ  حسب 6المستكل )

 الدكلي المكحد لمتعميـ(

     

 الىالىيمستكل التعميـ شهادات 
التصنيؼ  حسب 5المستكل )

 الدكلي المكحد لمتعميـ(

     

 0مف المستكيات درجات )باية ال
التصنيؼ الدكلي حسب  4-

 المكحد لمتعميـ(

     

      المجمكع
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 5105دليؿ فراسكاتي 
 واإلبالغ عنها بيانات البحث والتطوير التجريبيإرشادات خاصة بجمع 

 5105 تنمية في الميداف االقتصاديمنظمة التعاوف وال ©
 

 6الفصل 

 واإلجراءاتقياس البحث والتطوير التجريبي: المنهجيات 

بشدة، وبشكٍؿ  (، مع اإلشارة إلى أنه ُمركز  R&Dيناقش هذا الفصؿ كيفية قياس نشاط البحث والتطوير التجريبي )
عبػػػر االقتصػػػادب يترتػػػ  عمػػػى هػػػذ  خػػػاص فػػػي قطػػػاع مشػػػاريع ا عمػػػاؿ، ولكنػػػه ينتشػػػر أي ػػػا  عمػػػى نطػػػاٍؽ واسػػػع 

ات البحػػث والتطػػوير التجريبػػي تحػػدياٍت تواجػػه عمميػػة ءوكػػذلؾ عمػػى االسػػتخدامات المتباينػػة إلحصػػا ،الخصػػا ص
القيػػػاسب يشػػػػمؿ هػػػػذا ا مػػػر اسػػػػتخداـ اإلحصػػػػاءات اإلجماليػػػة فػػػػي تحميػػػػؿ السياسػػػات، وتقػػػػويـ السياسػػػػات وتحديػػػػد 

وير التجريبي كمُدخٍؿ لمخزوف رأس مػاؿ البحػث والتطػوير التجريبػي ا هداؼ، واستخداـ اإلنفاؽ عمى البحث والتط
(، وتحميػػػؿ نشػػػاط البحػػػث والتطػػػوير التجريبػػػي عمػػػى مسػػػتو  الوحػػػدةب يتطم ػػػ  SNAفػػػي نظػػػاـ الحسػػػابات القوميػػػة )

ًٍ مػػف االصنػػيف، بنيػػة  تحتيػػة إحصػػا ية  القيػػاس، سػػواء مػػف خػػالؿ المسػػوحات، أو اسػػتخداـ البيانػػات اإلداريػػة، أو مػػزي
وسا ؿ ربط مجموعات البيانات لتعزيز القدرة التحميميػة، ومعػايير  جالت المؤسسات، والدعـ المنهجي، وت مف ست

مػع إدراؾ أف  الػدوؿ تمتمػؾ بنػى  تحتيػة مختمفػة تمامػا  وتواجػه  ت مناقشػة كػؿ هػذ  ا مػور، ولكػف ماف الجػودةب تم ػ
ـ    توفير المصادر لدعـ تطوير القياس اإلحصا يبتقديـ توصياٍت رسمية محددةب تـ   تحديات القياس، فمـ يت
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 المقدمة -6-1

 قيػػاس أداء البحػػث والتطػػويرالمنهجيػػة واإلجػػراءات المسػػتخدمة فػػي كصيػػر  مػػف االعتبػػارات فػػي  يػػؤصر 6-0
ما ، ال سػي  الكيانػات قميػؿ نسػبيا  مػف فػي عػددٍ  زا  رك ػليكوف مُ التجريبي ب يميؿ نشاط البحث والتطوير التجريبي

فإن ػػه ، كبيػػرة بدرجػػةٍ  ُمرك ػػزا   التجريبػػينشػػاط البحػػث والتطػػوير  يكػػوف فػػي حػػيفو ا عمػػاؿب مشػػاريع ي قطػػاع فػػ
تركيز المف  كؿ  عمى  تترت بمرور الوقتب  القا ميف بهاالقتصاد وتتغير هوية  مجاالت مختمؼفي يحدث 

باإل ػافة إلػى هػذ  ب العينػات / سػح  المعاينػةسػتراتيجية إب المتعمقة آصار  عمى اإلرشاداتحدوث الواتساع 
: حيػػث تشػػمؿ، متعػػددة ا بعػػادالتجريبػػي أهػػداؼ البػػرامً اإلحصػػا ية لمبحػػث والتطػػوير  تكػػوف، الخصػػا ص

مػػدخالت لمخػػزوف رأس المػػاؿ الخػػاص الاإلنفػػاؽ الػػذي يػػوفر و ؛ اإلجماليػػة لػػدعـ السياسػػة العمميػػة المؤشػػرات
تحػػت  -؛ والبيانػػات عمػػى المسػػتو  الجز ػػي لػػدعـ التجريبػػي فػػي نظػػاـ الحسػػابات القوميػػةلبحػػث والتطػػوير با

مشػػػػاريع ا عمػػػػاؿ، وحػػػػدات الحيػػػػث قػػػػد تشػػػػمؿ  ،تحميػػػػؿ عمػػػػى مسػػػػتو  الوحػػػػدةال -قيػػػػود حمايػػػػة البيانػػػػات 
 ا  ربة أحيانػوالمؤسسات الخاصة غير الهادفة لمربحب تؤصر هذ  ا هػداؼ المت ػا ،والتعميـ العالي ،ةوالحكوم

 بةوالمعالج المعاينةستراتيجيات إ في

، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مبنيػػػة التحتيػػػة اإلحصػػػا ية المتاحػػػةلالتجريبػػػي يخ ػػػع قيػػػاس أداء البحػػػث والتطػػػوير  6-5
يجيػز إجػراء المسػوحات اإللزاميػة  ومػد  وجػود تشػريعٍ  ،واإلحصػا ييف ذوي الخبػرة ،سجالت وحدات المسػح

ب يقػػدـ بالسياسػػات ذات الصػػمة تتحمػػيالالويمك ػػف مػػف ربػػط بيانػػات المسػػح بمصػػادر البيانػػات ا خػػر  لػػدعـ 
رشػػادات حػػوؿ اإلوفر ويػػ ،د عمػػى البنػػى التحتيػػة اإلحصػػا يةتعتمػػ التػػي جػػراءاتاإلمنهجيػػات و الهػػذا الفصػػؿ 

 طرا ػػؽحػػوؿ  إلػػى المنظمػػات الدوليػػةب ال يقػػدـ هػػذا الػػدليؿ توصػػياتٍ  هػػاوجػػودة البيانػػات ونقم ،عمميػػة القيػػاس
سػمح بإعػداد قواعػد الوطنيػة أكبػر مػف أف ي ع الظػروؼتنػو   ف  إ، حيػث حددة لممسػوحات أو تحميػؿ البيانػاتم

 بأو المعاينة لالستبيانات موحدةأسالي   ، أوالمستجيبيف لمقاربة

فػي ، بمػا متنوعػة مػف المصػادر مجموعػةٍ مػف التجريبػي قد تػتتي البيانػات المتعمقػة بالبحػث والتطػوير  6-3
ادر البيانػات اإلداريػةب قػد ومصػ لمسػوحات، القيػاس المباشػر مػف خػالؿ اذلؾ عمى سبيؿ المصاؿ ال الحصر

أنػػػواع أخػػػر  مػػػف المصػػػادر و الماليػػػة مػػػف وكػػػاالت اإليػػػرادات   مػػػف البيانػػػاتتت ػػػمف البيانػػػات اإلداريػػػة كػػػال   
ػػػاإلداريػػػة بعػػػض ب فػػػي 4-6ت مناقشػػػة اسػػػتخداـ البيانػػػات اإلداريػػػة فػػػي القسػػػـ ، مصػػػؿ سػػػجالت الشػػػركةب تم 
 بيانػػػات اإلداريػػػةب مصػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾومصػػػادر ال المسػػػوحاتالسػػػتكماؿ  ، تكػػػوف التقػػػديرات مطموبػػػة  الحػػػاالت

فػػي قطػػاع التعمػػيـ العػػاليب  التجريبػػي البحػػث والتطػػوير لإلنفػػاؽ عمػػى مباشػػر( التقػػدير غيػػر النمذجػػة )أو ال
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تقػػػػرر المكاتػػػػ  اإلحصػػػػا ية مصػػػػادر البيانػػػػات المسػػػػتخدمة بنػػػػاء  عمػػػػى توفرهػػػػا وجودتهػػػػا ومػػػػد  مالءمتهػػػػا 
 بلدوؿاباختالؼ  ا مر هذايختمؼ فتها، و وتكم

 والتعريفػػػاتالمفػػػاهيـ إمكانيػػػة أف تتوافػػػؽ مػػػف حيػػػث  المباشػػػر لمبيانػػػات بميػػػزة وا ػػػحةٍ  الجمػػػعيتمتػػػع  6-4
مباشػر مػف  بشػكؿٍ  ، سػواءؼيلاتكػ تترتػ  عميػهومع ذلؾ،  مع تمؾ الواردة في هذا الدليؿب ا  المستخدمة تمام

جيبوف في مؿء استبيانات ستا المتكبدهيغير مباشر مف خالؿ التكمفة التي  ، أو بشكؿٍ حيث جمع البيانات
 بالمسح

ـ  التجريبػي البحػث والتطػوير مسوحات، قد تشير " غراض هذا الفصؿ 6-5 جمعهػا  " إلػى البيانػات التػي تػ
حصػػػا ي أو مػػػف خػػػالؿ مصػػػادر البيانػػػات اإلداريػػػة أو مػػػف خػػػالؿ مػػػزيً مػػػف اإلمسػػػح المػػػف خػػػالؿ  مباشػػػرة  

 االصنيفب

 وحداتال -6-2

ية اتالوحػدات المؤسسػ التجريبػي، مجموعػةالبحث والتطػوير  مسوحات، في ستهدؼؿ المجتمع الميمص   6-6
إلػػػػػى القطاعػػػػػات  المجتمػػػػػعيمكػػػػػف تصػػػػػنيؼ هػػػػػذ  و  ،التجريبػػػػػيلبحػػػػػث والتطػػػػػوير ا التػػػػػي تػػػػػؤدي )أو تمػػػػػو ؿ(

 مشػاريع ا عمػاؿ، فػي القطاعػات تتمصػؿ هػذ ب التجريبػي ؿ البحػث والتطػويرية التي تػؤدي أو تمػو  اتالمؤسس
ب يركز هذا الدليؿ عمى جمع البيانات مػف لمربح الهادؼالخاص غير طاعات التعميـ العالي و قو  ،ةوموالحك

 بيانػػات حػػوؿ تمويػػؿ البحػػث والتطػػويرالحاجػػة إلػػى  ا  أي ػػ كمػػا توجػػدالتجريبػػي؛ البحػػث والتطػػوير ب القػػا ميف
 ييػز بػيف تبػادؿاجة إلى التم، ف ال  عف الح(SNAي متطمبات نظاـ الحسابات القومية )التي تمب   التجريبي
 كافيػا   ي البحػثمػؤد  مػف  المجتمػع المسػتهدؼ(ب قػد ال يكػوف 4ت مناقشته في الفصػؿ )تم   هوتحويم التمويؿ

جمػع مف المموليف  المجتمع المستهدؼدعـ مشابه، قد ال ي المموليفب وبشكؿٍ  جمع اإلحصاءات عفلدعـ 
 بي البحثمؤد  عف  اإلحصاءات

 يةباتهي الوحدة المؤسسالتجريبي لمسوحات البحث والتطوير  المعاينةوصى بتف تكوف وحدة يُ  6-7

 يةاتالوحدة المؤسس

ذاته عمى  في حد   اقتصادي قادر ها "كياف  ؼ بتن  عر  وتُ  ،محاسبي قومي ية هي مفهوـ  اتالوحدة المؤسس 6-8
ػ امػتالؾ ا صػوؿ ر " مػع الكيانػات ا خػ فػي ا نشػطة االقتصػادية والصػفقاتوالمشػاركة  ؿ المسػؤوليةوتحم 

 (ب-5-4الفقرة   ,EC et al., 2009: 61) و( 3)الفصؿ 

  حصاييةاإلوحدة ال

ـ   الوحدة اإلحصا ية هي كياف   6-9 يغ  ن  وألجله يت ،حىله البحث عف المعمومات يت في نهاية الوطاف تجو

 قد يكوف لموحدات اإلحصا ية المختارة كجزءٍ حصا ية، و اإلوحدات الب يتتلؼ إطار المسح مف تاإلحصاءا
ـ   /تصقيؿمف العينة وزف ـ  تقػديرات  إلنتػاجتطبيقػه  )أي عكس احتماليػة االختيػار( سػيت أخػذ  المجتمػع الػذي يػت

 بالعينة منه

 :ما يمييمكف أف تشمؿ و  مف السمات، ا  الوحدة اإلحصا ية عدد تمتمؾقد  6-01

 دليؿ فراسكاتي قطاع (FM)  طػاع الخػاص غيػر والق، والتعميـ العالي، والحكومة، مشروع ا عماؿ)أي
 (الهادؼ لمربح

 المؤسسات غير الهادفة لمربح(و ، الحكومة العامةو  ،أي الشركات)الحسابات القىهية  نظام قطاع 
  ر ػػيس"نشػاط اقتصػادي Principal"  أساسػيبالتبػػادؿ مػع نشػػاط "هػػذ  المصػطمح )يسػتخدـmain فػػي "

، باسػػػتخداـ، عمػػػى سػػػبيؿ المصػػػػاؿ( )يسػػػمح النشػػػاط االقتصػػػادي الػػػر يس بتصػػػنيؼ الوحػػػدة هػػػذا الػػػدليؿ
 United) 4 ، النسػػػخة المعدلػػػةالموحػػػد لجميػػػع ا نشػػػطة االقتصػػػاديةالتصػػػنيؼ الصػػػناعي الػػػدولي 

Nations, 2008 ) 
 الجغرافيا 
  وما إلى ذلؾ(بوحجـ المبيعات، العامميفالحجـ )مصؿ عدد ، 

ػػت 6-00 ، بمػػا فػػػي ذلػػػؾ 3فػػي الفصػػػؿ مػػػف الوحػػدات اإلحصػػػا ية مناقشػػػة ا نػػواع المختمفػػػة المحتممػػة  تم 
، تطػػوير هػػذ  التسػػمية لقطػػاع مشػػاريع ا عمػػاؿ ـ  تػػ فػػي حػػيفوالمؤسسػػاتب  والمشػػاريع مجموعػػات المشػػروع

 ية ا خر باتيمكف تطبيقها عمى القطاعات المؤسس

ـ  "institutional unit يةاتهو "الوحدة المؤسس في هذا الفصؿ يكوف المصطمح المف ؿ 6-05  ، حيث يت
مشػػػاريع ية" فقػػػط فػػػي قطػػػاع ات" بالتبػػػادؿ مػػػع "الوحػػػدة المؤسسػػػenterprise المشػػػروع"طمح مصػػػاسػػػتخداـ 

 با عماؿ
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ذاته عمى  في حد   اقتصادي قادر ها "كياف  ؼ بتن  عر  وتُ  ،محاسبي قومي ية هي مفهوـ  اتالوحدة المؤسس 6-8
ػ امػتالؾ ا صػوؿ ر " مػع الكيانػات ا خػ فػي ا نشػطة االقتصػادية والصػفقاتوالمشػاركة  ؿ المسػؤوليةوتحم 

 (ب-5-4الفقرة   ,EC et al., 2009: 61) و( 3)الفصؿ 

  حصاييةاإلوحدة ال

ـ   الوحدة اإلحصا ية هي كياف   6-9 يغ  ن  وألجله يت ،حىله البحث عف المعمومات يت في نهاية الوطاف تجو

 قد يكوف لموحدات اإلحصا ية المختارة كجزءٍ حصا ية، و اإلوحدات الب يتتلؼ إطار المسح مف تاإلحصاءا
ـ   /تصقيؿمف العينة وزف ـ  تقػديرات  إلنتػاجتطبيقػه  )أي عكس احتماليػة االختيػار( سػيت أخػذ  المجتمػع الػذي يػت

 بالعينة منه

 :ما يمييمكف أف تشمؿ و  مف السمات، ا  الوحدة اإلحصا ية عدد تمتمؾقد  6-01

 دليؿ فراسكاتي قطاع (FM)  طػاع الخػاص غيػر والق، والتعميـ العالي، والحكومة، مشروع ا عماؿ)أي
 (الهادؼ لمربح

 المؤسسات غير الهادفة لمربح(و ، الحكومة العامةو  ،أي الشركات)الحسابات القىهية  نظام قطاع 
  ر ػػيس"نشػاط اقتصػادي Principal"  أساسػيبالتبػػادؿ مػع نشػػاط "هػػذ  المصػطمح )يسػتخدـmain فػػي "

، باسػػػتخداـ، عمػػػى سػػػبيؿ المصػػػػاؿ( )يسػػػمح النشػػػاط االقتصػػػادي الػػػر يس بتصػػػنيؼ الوحػػػدة هػػػذا الػػػدليؿ
 United) 4 ، النسػػػخة المعدلػػػةالموحػػػد لجميػػػع ا نشػػػطة االقتصػػػاديةالتصػػػنيؼ الصػػػناعي الػػػدولي 

Nations, 2008 ) 
 الجغرافيا 
  وما إلى ذلؾ(بوحجـ المبيعات، العامميفالحجـ )مصؿ عدد ، 

ػػت 6-00 ، بمػػا فػػػي ذلػػػؾ 3فػػي الفصػػػؿ مػػػف الوحػػدات اإلحصػػػا ية مناقشػػػة ا نػػواع المختمفػػػة المحتممػػة  تم 
، تطػػوير هػػذ  التسػػمية لقطػػاع مشػػاريع ا عمػػاؿ ـ  تػػ فػػي حػػيفوالمؤسسػػاتب  والمشػػاريع مجموعػػات المشػػروع

 ية ا خر باتيمكف تطبيقها عمى القطاعات المؤسس

ـ  "institutional unit يةاتهو "الوحدة المؤسس في هذا الفصؿ يكوف المصطمح المف ؿ 6-05  ، حيث يت
مشػػػاريع ية" فقػػػط فػػػي قطػػػاع ات" بالتبػػػادؿ مػػػع "الوحػػػدة المؤسسػػػenterprise المشػػػروع"طمح مصػػػاسػػػتخداـ 

 با عماؿ
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 اإلبالغوحدة 

ـ  فػػي هػػذا الػػدليؿ،  ،اإلبػػالغ وحػػدة ؿتمص ػػ 6-03 بيانػػاتب داخػػؿ مػػف خاللػػه اإلبػػالغ عػػف ال الكيػػاف الػػذي يػػت
ف فيه البيانات المطموبة ويمكؿ عمى المستو  الذي تعممختمفة تتوفر  وحدات   توجد، قد اإلحصا يةوحدة ال

، قػػد تكػػوف البيانػػات المتعمقػػة بػػالتوزيع الجغرافػػي لنشػػاط البحػػث والتطػػوير اإلبػػالغ عنهػػاب عمػػى سػػبيؿ المصػػاؿ
عمػى مسػػتو  المؤسسػةب قػػد تتػػوفر  ةاإلبػالغ الموجػػودمػف وحػػدات  مؤسسػة متاحػػة  ال الػػذي تقػوـ بػػهالتجريبػي 

 ا قسػاـ( لمؤسسػة التعمػيـ العػالي عمػى مسػتو  FORD) يبػيالتجر  بيانات عف مجاالت البحث والتطػويرال
  ب يمكػف أفالوحدة التي يمصمهػا السػجؿ الفػرديمع  اإلبالغ، تتوافؽ وحدة رديةب في حالة البيانات اإلداريةالف
 متعددةبال اإلبالغوحدات البيانات الخاصة ب التي ُتجمع مف خاللهاواحدة القناة  عٍ مجنقطة  ؿتمص  

 لوحداتالعالقة بين ا

 توجػػػدب أو المجموعػػػات الفرديػػػة يةوحػػػدات المؤسسػػػاتالعمومػػػا  مػػػع  غاإلبػػػالسػػػوؼ تتوافػػػؽ وحػػػدات  6-04
 عمػػػى أسػػػاسٍ  اإلبػػػالغجيبيف سػػػتما فػػػي الحػػػاالت التػػػي يكػػػوف فيهػػػا مػػػف السػػػهؿ عمػػػى الماسػػػتصناءات، ال سػػػي  

ولية وعمى مسػتو  الد الصفقاتية في حالة اتمف الوحدات المؤسس لمجموعةٍ ا مر مختمؼب قد يحدث هذا 
شػروط الالجامعية )في الحاالت التي ال تفي فيها هذ  الوحػدات بجميػع  وا قساـموزارات الحكومية الفردي ل

 ية(باتمؤسس وحداتٍ  لتكوفالمطموبة 

مجموعػػػة ية )اتمػػف الوحػػدات المؤسسػػ مجموعػػةٍ فػػػي  المترابطػػةية اتيمكػػف تجميػػع الوحػػدات المؤسسػػ 6-05
أف يكػػػوف هػػػذا المسػػػتو  قػػػادرا  عمػػػى إنتػػػاج بيانػػػات الػػػدخؿ  ينبغػػػي(ب  عمػػػاؿمشػػػاريع افػػػي قطػػػاع المشػػػروع 

 يةباتكاممة مف الوحدات المؤسس مجموعةٍ ل المجم عة العموميةوالميزانيات 

احػدةب فػي الهياكػؿ ية و اتمؤسسػ قػانوني واحػد مػع وحػدةٍ  كيػاف  ، قد يتوافػؽ في حالة الهياكؿ البسيطة 6-06
كيانػػات الوحػػدة واحػػدة مػػف  بػػيف مجموعػػة وأو  بػػيف مجموعػػة ومجموعػػةت عالقػػاتوجػػد ، قػػد ا كصػػر تعقيػػدا  

 بوالمشاريعقانونية ال

لوصػؼ محاولػة هنػا  إلػى آخػر، ولػـ تُبػذؿ أي الهياكؿ المعقػدة مػف بمػدٍ  ستختمؼ كيفية معالجة هذ  6-07
 محددةب مقاربةٍ 

 ةالمؤسساتيالقطاعات -6-3
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 مشاريع األعمال

ـ   6-08 البحػػث القػػا موف بتعمػػاؿ متمػػؾ ب ي5-3، القسػػـ 3عمػػاؿ فػػي الفصػػؿ مشػػاريع ا تعريػػؼ قطػػاع  تػػ
فرعيػة نػادرة مػف  مجموعػة  ، قػد يشػكموف ا ولػىخاصػيتيف مميػزتيفب  مف قطاع ا عماؿ التجريبيوالتطوير 

 بشػػكؿٍ التجريبػػي البحػػث والتطػػوير  بػػتداء، قػػد ال يقومػػوف والصانيػػة ا عمػػاؿبمشػػاريع قطػػاع  مجتمػػع مجمػػوع
 (ب7)الفصؿ  وصيانتها تطوير أطر المسحتواجه يات تحد   هذا يخمؽو مستمرب 

، بينمػػا قػػد يؤديهػػا متقطػػع بشػػكؿٍ التجريبػػي البحػػث والتطػػوير تداء ا عمػػاؿ بػػ مشػػاريعقػػد تقػػـو بعػػض  6-09
وصػى، عمػى المشاريع في إطػار المسػحب يُ مستمرب مف المهـ إدراج كال النوعيف مف  بشكؿٍ اآلخر  هـبع 
ػػ التجريبػػي البحػػث والتطػػوير تػػؤديا عمػػاؿ التػػي مػػف المحتمػػؿ أف  عمشػػاري، بػػإدراج جميػػع ا قػػؿ  ا بشػػكؿٍ إم 

 (ب3-7، القسـ  7)الفصؿ التجريبي طر مسح البحث والتطوير في أُ مستمر أو متقطع 

6-51  ،  بالمشػروعية أو اتهػي الوحػدة المؤسسػ مشػاريع ا عمػاؿلقطػاع ستكوف وحدة  المعاينة في العمـو
( main ا ساسػػي) principal لوحػػدة المعاينػػة: النشػػاط االقتصػػادي الػػر يستشػػمؿ الخصػػا ص المرغوبػػة 
عمػػى اإلبػػالغب قػػد  عمػػى الكيػػاف ا كصػػر قػػدرة   اإلبػػالغ ب سػػتعتمد وحػػدةوالسػػيطرةوالحجػػـ والجغرافيػػا والممكيػػة 

 (ب0-3، اإلطار 3المشاريع أو المؤسسات )الفصؿ مف  مزيجا  يشمؿ ذلؾ 

نظػػاـ الحسػػابات  اتمػػف قطاعػػ حػػوؿ كػػؿ   معمومػػاتٍ  يت ػػمفنسػػؽ م العينػػة مػػف إطػػارٍ  سػػح يمكػػف  6-50
ب يساعد استخداـ هذا اإلطار في  ماف أف 3ت مناقشته في الفصؿ ، كما تم  القومية وقطاعات فراسكاتي

ـ    نظػاـ الحسػابات القوميػة عمػى أسػاسٍ ل يقطػاعوفػؽ التقسػيـ التقسيـ وحدات البحث والتطػوير التجريبػي  يت
يكػػوف ، مشػػاريع ا عمػػاؿب فػػي قطػػاع فراسػػكاتي باختيػػار الوحػػدات مػػف قطاعػػات ا  صابػػت مػػع السػػماح أي ػػ

ب مهػـ اقتصػاديا   سػعرٍ تبيػع إنتاجهػا عنػد التػي و  ،بػرامً التعمػيـ الرسػمي التي توفرجامعة الذلؾ عمى مصاؿ ال
ـ   نظػاـ  ، وقطػاع الشػركات  غػراضقطاع التعميـ العالي  غػراض فراسػكاتي في تصنيؼ تمؾ الجامعة سيت

 التجريبػي فػي دمػً بيانػات مسػح البحػث والتطػوير ا  أي ػاستخداـ ذلؾ اإلطار لحسابات القوميةب سيساعد ا
ـ  خر  مف البيانات لدعـ التحميؿ عمى المستو  الجز يا نواع ا مع   بربطه بسجؿ ا عماؿ ، في حاؿ ت

حاليػػػػة ال مػػػػاتمعمو العنػػػػدما تتػػػػوفر مػػػػف وحػػػػدات ا عمػػػػاؿب  ا ػػػػؽ مختمفػػػػة لتطػػػػوير إطػػػػارٍ طر  توجػػػػد 6-55
فػػي إطػػار  التجريبػػي البحػػث والتطػػويروتمويػػؿ تحديػػد وحػػدات أداء  ينبغػػي، داريػػةاإلبيانػػات التاريخيػػة أو الو 

  ؿ البديمػة لتحديػد هػذ  الوحػدات هػوالوسػاالبحث عػف كوف ، فقد يب إذا لـ تكف هذ  المؤشرات متاحة  المسح

 اإلبالغوحدة 

ـ  فػػي هػػذا الػػدليؿ،  ،اإلبػػالغ وحػػدة ؿتمص ػػ 6-03 بيانػػاتب داخػػؿ مػػف خاللػػه اإلبػػالغ عػػف ال الكيػػاف الػػذي يػػت
ف فيه البيانات المطموبة ويمكؿ عمى المستو  الذي تعممختمفة تتوفر  وحدات   توجد، قد اإلحصا يةوحدة ال

، قػػد تكػػوف البيانػػات المتعمقػػة بػػالتوزيع الجغرافػػي لنشػػاط البحػػث والتطػػوير اإلبػػالغ عنهػػاب عمػػى سػػبيؿ المصػػاؿ
عمػى مسػػتو  المؤسسػةب قػػد تتػػوفر  ةاإلبػالغ الموجػػودمػف وحػػدات  مؤسسػة متاحػػة  ال الػػذي تقػوـ بػػهالتجريبػي 

 ا قسػاـ( لمؤسسػة التعمػيـ العػالي عمػى مسػتو  FORD) يبػيالتجر  بيانات عف مجاالت البحث والتطػويرال
  ب يمكػف أفالوحدة التي يمصمهػا السػجؿ الفػرديمع  اإلبالغ، تتوافؽ وحدة رديةب في حالة البيانات اإلداريةالف
 متعددةبال اإلبالغوحدات البيانات الخاصة ب التي ُتجمع مف خاللهاواحدة القناة  عٍ مجنقطة  ؿتمص  

 لوحداتالعالقة بين ا

 توجػػػدب أو المجموعػػػات الفرديػػػة يةوحػػػدات المؤسسػػػاتالعمومػػػا  مػػػع  غاإلبػػػالسػػػوؼ تتوافػػػؽ وحػػػدات  6-04
 عمػػػى أسػػػاسٍ  اإلبػػػالغجيبيف سػػػتما فػػػي الحػػػاالت التػػػي يكػػػوف فيهػػػا مػػػف السػػػهؿ عمػػػى الماسػػػتصناءات، ال سػػػي  

ولية وعمى مسػتو  الد الصفقاتية في حالة اتمف الوحدات المؤسس لمجموعةٍ ا مر مختمؼب قد يحدث هذا 
شػروط الالجامعية )في الحاالت التي ال تفي فيها هذ  الوحػدات بجميػع  وا قساـموزارات الحكومية الفردي ل

 ية(باتمؤسس وحداتٍ  لتكوفالمطموبة 

مجموعػػػة ية )اتمػػف الوحػػدات المؤسسػػ مجموعػػةٍ فػػػي  المترابطػػةية اتيمكػػف تجميػػع الوحػػدات المؤسسػػ 6-05
أف يكػػػوف هػػػذا المسػػػتو  قػػػادرا  عمػػػى إنتػػػاج بيانػػػات الػػػدخؿ  ينبغػػػي(ب  عمػػػاؿمشػػػاريع افػػػي قطػػػاع المشػػػروع 

 يةباتكاممة مف الوحدات المؤسس مجموعةٍ ل المجم عة العموميةوالميزانيات 

احػدةب فػي الهياكػؿ ية و اتمؤسسػ قػانوني واحػد مػع وحػدةٍ  كيػاف  ، قد يتوافػؽ في حالة الهياكؿ البسيطة 6-06
كيانػػات الوحػػدة واحػػدة مػػف  بػػيف مجموعػػة وأو  بػػيف مجموعػػة ومجموعػػةت عالقػػاتوجػػد ، قػػد ا كصػػر تعقيػػدا  

 بوالمشاريعقانونية ال

لوصػؼ محاولػة هنػا  إلػى آخػر، ولػـ تُبػذؿ أي الهياكؿ المعقػدة مػف بمػدٍ  ستختمؼ كيفية معالجة هذ  6-07
 محددةب مقاربةٍ 
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 مسػػوحات البحػػث والتطػػويرمػػف أجػػؿ متيف مػػرحعبػػر  التػػي تمػػر   عينػػةالتصػػميـ عمميػػة المرحمػػة ا ولػػى مػػف 
الوحػػػدات التػػػي مػػػف التواصػػػؿ المسػػػبؽ مػػػع هػػػي و التغطيػػػة  لتقػػػدير مسػػػتو أخػػػر   طريقػػػة   توجػػػدب التجريبػػػي

مزيػػػد مػػػف ال يوجػػػد)أي الصػػػناعات المسػػػتهدفة(ب  التجريبػػػي المحتمػػػؿ أف تػػػؤدي أو تمػػػوؿ البحػػػث والتطػػػوير
حدة األمم منظمةالتجريبػي فػي ير مسػوحات البحػث والتطػو  بػدأتالتػي  لػدوؿعػف االمعمومات  ية المت  للترب

 بUNESCO-UIS, 2014)) لميونسكو التابع اإلحصاء معهد -والثقافة والعلم

هػػػػذ  المصػػػػادر  تقػػػػويـمبيانػػػػات لتحسػػػػيف تغطيػػػػة المسػػػػحب ينبغػػػػي يمكػػػػف اسػػػػتخداـ مصػػػػادر أخػػػػر  ل 6-53
إطػار  ف يمكف استخدامها الستكماؿكاما جيد مف الجودة لتحديد إذا  مستو    ذاتالخارجية لمتتكد مف أنها 

ا عماؿ التي تؤدي أو تموؿ البحػث  مشاريعاستخدامها لإلشارة إلى  فينبغي، المسحب إذا كاف ا مر كذلؾ
 بالتجريبي والتطوير

 :ما يميوصى بيُ  6-54

  ُالشػركات المعروفػة جميػع، ؿ عمامشػاريع ا البحػث والتطػوير التجريبػي فػي قطػاع مسػوحات درج فيي 
 البحث والتطوير التجريبي( تموؿ)أو  ها تؤديأن لمرجحاأو 

 البحػث والتطػوير فػي تتديػة يف/ غيػر المؤكػد لبحػث والتطػوير التجريبػي غيػر المعػروفيفا يمؤد   تحديد 
 مف جميع الشركات ا خر ب مف خالؿ مسح عينةٍ  التجريبي

 البحػػث والتطػػويرؿ( تمػػو  تػػؤدي )أو ا عمػػاؿ التػػي  مشػػاريعأف يشػػمؿ إطػػار المسػػح جميػػع  ينبغػػي 6-55
 ينبغػػيو والتقسػػيـ الطبقػػي المعاينػػة  تػػؤصر فػػيجي  سػػتالم أو الموازنػػة تتعمػػؽ بعػػ ء قيػػود   توجػػدب قػػد التجريبػي

 مف اإلبالغ عف جودة البياناتب توصيقها كجزءٍ 

 الحكومة

ـ   6-56  ب3-5 ، القسـ3قطاع الحكومي في الفصؿ التعريؼ  ت

فػي حالػة القطػاع  ممشػروعلالمكػاف   هػي ف الوحػدة اإلحصػا يةأف تكػو  هػذا الػدليؿ يوصػي في حيف 6-57
أو الػػوزارة أو الوكالػػة، حتػػى لػػو لػػـ  القسػػـهػػي  عمومػػا   المعاينػػةسػػتكوف وحػػدة  عمميػػة و غػػراضٍ  الحكػػومي

ال  (بـ بهػػاوالػػتحك   ا صػػوؿب)أي القػػدرة عمػػى االحتفػػاظ الوحػػدة المؤسسػػاتية لوحػػدة جميػػع خصػػا ص ا تمتمػػؾ
)انظػػر  هػػي خػػارج الوحػػدةالحكوميػػة  ا قسػػاـالتػػدفقات الماليػػة بػػيف  أف  وحػػدة المعاينػػة يعنػػي هػػذا االختيػػار ل
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تشػػػػمؿ بػػػػيف القطاعػػػػات(ب  التمويػػػػؿتحديػػػػد تػػػػدفقات  حػػػػوؿ 3-4، القسػػػػـ  4والفصػػػػؿ  قا مػػػػة المصػػػػطمحات
 principal لحكػومي: النشػاط االقتصػادي الػر يسلقطػاع االخصا ص المرغوبة لوحػدة المعاينػة الخاصػة با

 عمػػى الكيػػاف ا كصػػر قػػدرة   اإلبػػالغ( والموقػػع الجغرافػػي ومسػػتو  الحكومػػةب سػػتعتمد وحػػدة main يا ساسػػ)
 قد يشمؿ ذلؾ الحكومة بتكممها في حالة الحكومات دوف الوطنية أو الحكومات البمديةبو  ،عمى اإلبالغ

مصػػؿ  يبػػيالتجر  ؽ لتحػػديث قػػوا ـ وحػػدات أداء وتمويػػؿ البحػػث والتطػػويرا ػػعػػدة طر  توجػػد يمكػػف أف 6-58
جػػراءات التمويػؿ ذات الصػػمة والموازنػػةالتشػريعات  سػػجالت وأدلػة وحػػدات أداء البحػػث والتطػػوير ، وكػػذلؾ وا 
وطمبػػػػات الحصػػػػوؿ عمػػػػى التحػػػػديصات مػػػػف الهي ػػػػات  المطبوعػػػػةث والمصػػػػادر ابحػػػػا  وجمعيػػػػاتالتجريبػػػػي 
 اإلداريةب

أف يسػاعد ذلػؾ  ب مػف شػتف، إذا كػاف ذلػؾ متاحػا  مركػزيال عمػاؿا يمكف ربػط إطػار المسػح بسػجؿ  6-59
ػػؿ عميهػػافػػي تكامػػؿ البيانػػات   مشػػكمة الحسػػا  يقمػػؿ مػػف خطػػرقػػد كمػػا أنػػه  مػػف مصػػادر مختمفػػة، الُمتحص 

 بزدوجلما

لبحػػث اتمويػػؿ أداء و خػػاص السػػتخداـ البيانػػات اإلداريػػة فػػي تحديػػد مؤسسػػات  ينبغػػي إيػػالء اهتمػػاـٍ  6-31
 بالتجريبي والتطوير

ة المحميػػػالحكومػػػة مسػػػتو  عمػػػى التجريبػػػي شػػػطة البحػػػث والتطػػػوير خػػػاص تحديػػػد أن يصػػػع  بوجػػػهٍ  6-30
المحتممػػػيف  التجريبػػػي البحػػػث والتطػػػوير يلمػػػؤد  ، والعػػػدد الصػػػغير بسػػػب  العػػػدد الكبيػػػر لموحػػػدات( ة)البمديػػػ

البحػث والتطػوير  يمػؤد  قػوا ـ  عػادة   ال تت ػمفو  ،التجريبػي والصعوبات في تفسير مفهوـ البحػث والتطػوير
 كبيػػػػر مػػػػف نشػػػػاط البحػػػػث والتطػػػػوير داتب إذا ا ػػػػطمعت الحكومػػػػات المحميػػػػة بقػػػػدرٍ هػػػػذ  الوحػػػػالتجريبػػػػي 
الحكومػات المحميػة الكبيػرةب  مػفالتجريبػي لبحػث والتطػوير ا يمؤد  النظر في إدراج  ، يمكف عند ذٍ التجريبي

أو  دا رة الحكوميػةعمؿ الػ اتأساسيقد ال يكوف مف فمف أشكاؿ الحكومة دوف الوطنية،  كصيرٍ لطبيعة  ا  نظر 
محػددة كمػا  معالجة مشػكمةٍ  يكوف مف أجؿ ، ولكفالتجريبي إجراء البحث والتطويرالحكومية مهمة الوكالة 

ب التجريبػػي متقطعػػةقػػد تكػػوف بعػػض أنشػػطة البحػػث والتطػػوير  ب وبالتػػاليالقسػػـحػػددتها الهي ػػة التشػػريعية أو 
 ب8لمقطاع الحكومي في الفصؿ  مناقشة أكصر تفصيال   توجد

 التعميم العالي

ـ   6-35   ي المسػػػػوحات أف تغط ػػػػ ينبغػػػػيب 3-5، القسػػػػـ 3قطػػػػاع التعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػػي الفصػػػػؿ  تعريػػػػؼ تػػػػ
 الصػالصيقدـ برامً التعمػيـ وغيرها مف المؤسسات التي ت ةيالتقان كمياتالجراءات التقدير جميع الجامعات و وا  

والمحطػات التجريبيػة  ،اكػزوالمر  ا بحػاث،، ومعاهػد القػانوني كاف مصػدر تمويمهػا أو و ػعها ، أيا  ةالرسمي
أو التػي  مػف، تحػت السػيطرة المباشػرةالتجريبػي البحػث والتطػوير فػي مجػاؿ  تكوف أنشطتهاوالعيادات التي 

ـ    مؤسسات التعميـ العاليب إدارتها مف يت

مػػػػػف القطاعػػػػػات مجموعػػػػػة نظػػػػػاـ الحسػػػػػابات القوميػػػػػة مباشػػػػػر فػػػػػي  هػػػػػذا القطػػػػػاع نظيػػػػػر  لال يوجػػػػػد  6-33
يؼ المتقػػاطع لقطػػاع التعمػػيـ العػػالي مػػع قطاعػػات نظػػاـ الحسػػابات حػػوؿ التصػػن جيػػهتو وجػػد يةب ياتالمؤسسػػ

مؤسسػػات قطػػاع التعمػػيـ العػػالي فػػي جميػػع  يمكػػف إيجػػاد ب3 الػػوارد فػػي الفصػػؿ 0-3القوميػػة فػػي الجػػدوؿ 
الصػمة بالسياسػات عاليػة مػف الدرجػة المنفصػؿ بسػب   عامؿ بشكؿٍ تُ هي و نظاـ الحسابات القومية قطاعات 

 مف المؤسساتب المجموعةداخؿ هذ   ؤد التجريبي المُ  لتطويرمبحث وال

، اتية(مؤسسػة التعمػيـ العػالي )تقابػؿ الوحػدة المؤسسػفػي لقطاع التعميـ العالي  المعاينةوحدة تتمصؿ  6-34
كميػػات أو هػي ال اإلبػػالغوتشػمؿ السػمات المطموبػػة الموقػع الجغرافػػي والقطػاع االقتصػػاديب قػد تكػػوف وحػدة 

 تػػدفقات عمػػى اإلبػػالغ عػػف المسػػتو  فػػي المؤسسػػة ا كصػػر قػػدرة  هػػذ  الوحػػدة هػػي كوف تسػػو  ديػػة،فر القسػػاـ ا 
تكػوف  قػدالتػي التجريبػي البحث والتطوير  تؤديلمستشفيات التي ينبغي إيالء االهتماـ باالتمويؿب و  اإلنفاؽ

 مف قطاع التعميـ العاليب ا  جزء

 والحكومػػػػةا عمػػػػاؿ والتعمػػػػيـ العػػػػالي  عمشػػػػاريقطاعػػػػات بأف ت ػػػػمف المسػػػػوحات الخاصػػػػة  ينبغػػػػي 6-35
ـ   وأف ،المستشػػػفيات البحصيػػػة فػػػي إطػػػار المسػػػح إدراجخػػػاص غيػػػر الهػػػادؼ لمػػػربح وال  تخصيصػػػها بشػػػكؿٍ  يػػػت

 (ب3)الفصؿ  اتلقطاعا عمىصحيح 

المستشػػفيات البحصيػػة التػػي إلػػى التمييػػز بػػيف  ، قػػد يكػػوف هنػػاؾ حاجػػة  فػػي بعػػض الواليػػات الق ػػا ية 6-36
ؿ البحػػػث والمؤسسػػػات الخيريػػػة المرتبطػػػة بهػػػذ  المستشػػػفيات التػػػي تمػػػو  التجريبػػػي طػػػوير ث والتتجػػػري البحػػػ
ـ  التجريبػػػي والتطػػػوير ماليػػػا  مػػػع مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي، يمكػػػف دمػػػً المستشػػػفيات الجامعيػػػة  ب عنػػػدما يػػػت

ذا كانتػػو  واحػػدة، معاينػػةكوحػػدة  معاممتهػػا معػػا   دارات منفصػػمةٍ  مػػع حسػػاباتٍ  فيمنفصػػمت فيتا وحػػدا  يمكف ، فػػوا 
 منفصمتيفب ا كوحدتي معاينةممعاممته
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ـ   6-35   ي المسػػػػوحات أف تغط ػػػػ ينبغػػػػيب 3-5، القسػػػػـ 3قطػػػػاع التعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػػي الفصػػػػؿ  تعريػػػػؼ تػػػػ
 الصػالصيقدـ برامً التعمػيـ وغيرها مف المؤسسات التي ت ةيالتقان كمياتالجراءات التقدير جميع الجامعات و وا  

والمحطػات التجريبيػة  ،اكػزوالمر  ا بحػاث،، ومعاهػد القػانوني كاف مصػدر تمويمهػا أو و ػعها ، أيا  ةالرسمي
أو التػي  مػف، تحػت السػيطرة المباشػرةالتجريبػي البحػث والتطػوير فػي مجػاؿ  تكوف أنشطتهاوالعيادات التي 

ـ    مؤسسات التعميـ العاليب إدارتها مف يت

مػػػػػف القطاعػػػػػات مجموعػػػػػة نظػػػػػاـ الحسػػػػػابات القوميػػػػػة مباشػػػػػر فػػػػػي  هػػػػػذا القطػػػػػاع نظيػػػػػر  لال يوجػػػػػد  6-33
يؼ المتقػػاطع لقطػػاع التعمػػيـ العػػالي مػػع قطاعػػات نظػػاـ الحسػػابات حػػوؿ التصػػن جيػػهتو وجػػد يةب ياتالمؤسسػػ

مؤسسػػات قطػػاع التعمػػيـ العػػالي فػػي جميػػع  يمكػػف إيجػػاد ب3 الػػوارد فػػي الفصػػؿ 0-3القوميػػة فػػي الجػػدوؿ 
الصػمة بالسياسػات عاليػة مػف الدرجػة المنفصػؿ بسػب   عامؿ بشكؿٍ تُ هي و نظاـ الحسابات القومية قطاعات 

 مف المؤسساتب المجموعةداخؿ هذ   ؤد التجريبي المُ  لتطويرمبحث وال

، اتية(مؤسسػة التعمػيـ العػالي )تقابػؿ الوحػدة المؤسسػفػي لقطاع التعميـ العالي  المعاينةوحدة تتمصؿ  6-34
كميػػات أو هػي ال اإلبػػالغوتشػمؿ السػمات المطموبػػة الموقػع الجغرافػػي والقطػاع االقتصػػاديب قػد تكػػوف وحػدة 

 تػػدفقات عمػػى اإلبػػالغ عػػف المسػػتو  فػػي المؤسسػػة ا كصػػر قػػدرة  هػػذ  الوحػػدة هػػي كوف تسػػو  ديػػة،فر القسػػاـ ا 
تكػوف  قػدالتػي التجريبػي البحث والتطوير  تؤديلمستشفيات التي ينبغي إيالء االهتماـ باالتمويؿب و  اإلنفاؽ

 مف قطاع التعميـ العاليب ا  جزء

 والحكومػػػػةا عمػػػػاؿ والتعمػػػػيـ العػػػػالي  عمشػػػػاريقطاعػػػػات بأف ت ػػػػمف المسػػػػوحات الخاصػػػػة  ينبغػػػػي 6-35
ـ   وأف ،المستشػػػفيات البحصيػػػة فػػػي إطػػػار المسػػػح إدراجخػػػاص غيػػػر الهػػػادؼ لمػػػربح وال  تخصيصػػػها بشػػػكؿٍ  يػػػت

 (ب3)الفصؿ  اتلقطاعا عمىصحيح 

المستشػػفيات البحصيػػة التػػي إلػػى التمييػػز بػػيف  ، قػػد يكػػوف هنػػاؾ حاجػػة  فػػي بعػػض الواليػػات الق ػػا ية 6-36
ؿ البحػػػث والمؤسسػػػات الخيريػػػة المرتبطػػػة بهػػػذ  المستشػػػفيات التػػػي تمػػػو  التجريبػػػي طػػػوير ث والتتجػػػري البحػػػ
ـ  التجريبػػػي والتطػػػوير ماليػػػا  مػػػع مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي، يمكػػػف دمػػػً المستشػػػفيات الجامعيػػػة  ب عنػػػدما يػػػت

ذا كانتػػو  واحػػدة، معاينػػةكوحػػدة  معاممتهػػا معػػا   دارات منفصػػمةٍ  مػػع حسػػاباتٍ  فيمنفصػػمت فيتا وحػػدا  يمكف ، فػػوا 
 منفصمتيفب ا كوحدتي معاينةممعاممته
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 الخا عة لإلدارة التجريبي لوحدات البحث والتطوير متسقةالمعاممة الي الحذر ل ماف توخ   ينبغي 6-37
ا شخاص  ، ومفمختمفة روات  مف كياناتٍ الف يتمقوف ا شخاص الذي مفو ، كيانيف أو أكصرالمشتركة مف 

ا مػػر يتعمػػؽ  ، لكػف  عمػػى الوحػدات فػػي جميػع القطاعػػات ا مػر ذاالعػامميف فػػي مؤسسػات أخػػر ب ينطبػؽ هػػ
 في المستشفياتبالتجريبي أكبر بوحدات البحث والتطوير  بشكؿٍ 

فػػػي قطػػػاع التجريبػػػي المزيػػػد مػػػف اإلرشػػػادات حػػػوؿ قيػػػاس نشػػػاط البحػػػث والتطػػػوير  9ـ الفصػػػؿ يقػػػد   6-38
 التعميـ العاليب

 القطاع الخاص غير الهادؼ لمربح

ـ   6-39 لتحديػػػد  المطموبػػػة المصػػػادر اإل ػػػافية تعػػػد   ب5-3، القسػػػـ 3القطػػػاع فػػػي الفصػػػؿ  هػػػذا يػػػؼتعر  تػػػ
فػػي القطػػاع الحكػػوميب قػػد تكػػوف معمومػػات كمػػا نفسػػها أساسػػي  بشػػكؿٍ ممسػػح هػػي ل المحتممػػيف جيبيفسػػتالم

ب أو البػاحصيف أو إدارات البحػث ،مػف السػمطات ال ػريبية ويمكػف اسػتكمالها بمعمومػاتٍ  اإلطار أقؿ شػمولية  
 بالتجريبي تمويؿ البحث والتطويرذات الصمة ببجمع البيانات  قد يكوف هذا القطاع أكصر صمة  

تتمصػؿ يةب اتهػي الوحػدة المؤسسػعمومػا   يػر الهػادؼ لمػربحلمقطاع الخػاص غستكوف وحدة المعاينة  6-41
لموقع الجغرافي ( والحجـ واا ساسي) الخصا ص المرغوبة لوحدة المعاينة في: النشاط االقتصادي الر يس

مػػػف  مزيجػػػا   ذلػػػؾ قػػػد يشػػػمؿو  مػػػى اإلبػػػالغ،ع عمػػػى الكيػػػاف ا كصػػػر قػػػدرة   اإلبػػػالغوحػػػدة  سػػػتعتمدو  ،والسػػػيطرة
فػي القطػاع التجريبػي المزيد مف اإلرشادات حوؿ قياس نشاط البحث والتطوير  01الوحداتب يقدـ الفصؿ 

  بالهادؼ لمربحالخاص غير 

 تصميم المسح -6-4

 اينةعمخطة ال

 فػي عػددٍ  ا  نسبيويتركز  ،ا  نادر  ا  التجريبي حدصنشاط البحث والتطوير  خر ، يعد  ا نشطة ا ب مقارنة   6-40
 تسػتحوذحيػث  ،المجتمعػاتلهذ  طبقة معاينة منفصمة  تخصيصينبغي يةب اتصغير مف الوحدات المؤسس

بعػض ا حيػاف باسػـ ا مػر فػي شػار إلػى هػذا ب يُ اإلجمػاليمػف التقػدير  حصػٍة مهمػة عمػى الوحدات الكبيػرة
ـ  ، حيث الطبقة "الشاممة لمجميع" سػيكوف لهػذ  الوحػدات أوزاف و  بكػؿ تتكيػد،هػذ  الوحػدات الكبيػرة  معاينة تت

ليسػت واحػدب الأصػغر مػف  هػااحتمػاؿ اختيار  يكػوفأصغر  يمكف اختيار وحداتٍ  ، كمامعاينة تساوي الواحد
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ا عمػػاؿ والمؤسسػػات الخاصػػة غيػػر الهادفػػة يع مشػػار  ي،  ف قطػػاعفػػي هػػذا القسػػـ إلزاميػػة   المعاينػػةخطػػة 
وخطة  المسحأف يراعي تصميـ  ينبغيعف القطاع الحكومي أو قطاع التعميـ العاليب  ا  تمام يختمفافلمربح 

 السياؽ والممارسات الوطنيةب المعاينة

قػد تكػوف ب تمصيػؿ أف ػؿ المجتمػع يمصػؿ الػذي ، مف المهـ اختيار متغيػر الحجػـطبقيا   لتقسيـ العينة 6-45
عمػػى  ، مف ػػمة  التجريبػػيبالبحػػث والتطػػوير  خػػاص متغيػػر وكيؿ/بػػديؿ آخػػرأي بيانػػات السػػنة السػػابقة، أو 

ا شػػػػخاص  عػػػػدد اإلجماليػػػػة أو الموازنػػػػة اعتمػػػػادات، أو حجػػػػـ المبيعػػػػاتمتغيػػػػرات الحجػػػػـ ا خػػػػر  )مصػػػػؿ 
التجريبػي  ث والتطػويرالبحػواإلنفػاؽ عمػى كاف هناؾ ارتباط  ػ يؿ بػيف هػذ  المتغيػرات  في حاؿ( العامميف

بيانػات السػنة السػابقة  تكػوف، التجريبػي ب بالنسبة لموحػدات ذات ا داء المسػتمر لمبحػث والتطػويرأو تمويمه
 هي ا ف ؿب

المسػػتو  المطمػػو  مػػف  مراعػػاةمػػف المهػػـ  تحديػػد حجػػـ العينػػة ا مصػػؿ لمعينػػات الطبقيػػة، فإنػػه عنػػد 6-43
حجػػـ العينػػة لػػيعكس معػػدؿ عػػدـ االسػػتجابة المتوقػػع، والمعػػدالت تعػػديؿ  ا  أي ػػ ينبغػػيالدقػػة فػػي التقػػديراتب 

 بلممعاينةالمتوقعة لخطت تصنيؼ الوحدات، وأوجه القصور ا خر  في إطار المسح المستخدـ 

ـ   ،"أخػذها"يج   طبقةكؿ" و تتخذ ال" طبقة قد تحتوي العينة الطبقية عمى 6-44 اختيػار الوحػدات  حيػث يػت
ي مػف بػيف مػؤد   أهميػة   ا كصػر بشػكٍؿ مؤكػد هػيف تكػوف الوحػدات المختػارة ب مف المتوقػع أ٪011 احتماؿب

ـ  التجريبيلبحث والتطوير ا وممولي " لممستجيبيف المعقديف الذيف قػد يكػوف هااستخداـ طبقة "يج  أخذ ب يت
عمػػى  ا  أي ػػواحػػدب قػػد تحتػػوي العينػػة الطبقيػػة  اختصػػاصٍ أو  أو موقػػعٍ  ،صػػناعي لػػديهـ أكصػػر مػػف تصػػنيؼٍ 

واحػػدب يف ػػؿ وجػػود عينػػة احتماليػػة لهػػذ  الطبقػػات،  نهػػا تسػػمح ال" باحتمػػاؿ أقػػؿ مػػف هابع ػػ تخػػذتطبقػػة "
 زبلمجودة، وتساعد عمى تقميؿ خطر التحي   كمقياسبحسا  خطت العينة، 

مبحػػث والتطػػوير ل يكمػػؤد  حػػالي السػػجؿ الفػػي  مسػػاعدة كافيػػة لتحديػػد وحػػدةٍ  فػػي حالػػة وجػػود بيانػػاتٍ  6-45
المعػروفيفب إذا كانػت المعمومػات المسػاعدة  المػؤديفتحديػد هػؤالء  مػف خػالؿطػار اإل، يمكف بناء ريبيجالت

مػػػرحمتيفب فػػػي هػػػذ  ال ذات العينػػػة، قػػػد يكػػػوف مػػػف ال ػػػروري اسػػػتخداـ تصػػػميـ أو غيػػػر متػػػوفرةٍ  غيػػػر كافيػػػةٍ 
ـ    كبيػػػرة فػػػي المرحمػػػة ا ولػػػى لتحديػػػد الكيانػػػات اإلحصػػػا ية المشػػػاركة فػػػي البحػػػث اختيػػػار عينػػػةٍ  الحالػػػة، يػػػت

ـ  التجريبيوالتطوير   فرعية مف عينة المرحمة ا ولىب اختيار عينةٍ  ، صـ يت
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متعػػددة،  ـ إطػػاراتٍ اسػػتخدا، مػػف الممكػػف التجريبػػيالقطػػاعي لنشػػاط البحػػث والتطػػوير  لمتقسػػيـ ا  نظػػر  6-46
ـ  و  طػػارات اإلب فػػي حالػػة الجمػػع بػػيف فػػي اإلطػػار إدارة ع ػػوية كػػؿ وحػػدة فػػي هػػذ  الحالػػة، مػػف المهػػـ أف تػػت
واحػػدة فقػػط فػػي اإلطػػار المشػػترؾب إذا كػػاف باإلمكػػاف  مػػرة   يةاتت ػػميف الوحػػدات المؤسسػػ ينبغػػيمتعػػددة، ال

قػػد يقمػػؿ ذلػػؾ فمركػػزي، ال عمػػاؿا فػػي سػػجؿ  التجريبػػي ية لمبحػػث والتطػػويراتى الوحػػدات المؤسسػػاإلشػػارة إلػػ
 بالتجريبي مف إمكانية االزدواجية واحتماؿ الحسا  المزدوج لنشاط البحث والتطوير

 تصميم منهجية جمع البيانات

عػػػف طريػػػؽ مختمفػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػؾ  أسػػػالي  لمبيانػػػات مػػف خػػػالؿالمباشػػػر  الجمػػعيمكػػف أف يحػػػدث  6-47
 وجػودشػبكة اإلنترنػت، شػريطة  مػف خػالؿجمػع العف طريؽ الهػاتؼ، أو عػف طريػؽ  وأورقي، الستبياف اال

التي ال تتوفر فيهػا أجهػزة  الدوؿمقابالت في كافية لحماية البيانات الحساسة، أو عف طريؽ ال أمافٍ تدابير 
مصػػػادر الجمػػػع البيانػػػات مػػػف  ا  أي ػػػواسػػػعب يمكػػػف  الكمبيػػػوتر والهواتػػػؼ والخػػػدمات البريديػػػة عمػػػى نطػػػاؽٍ 

 داريةباإل

 ببالمسح، في حالة الجمع المباشر لمبياناتينبغي النظر في التكمفة وع ء االستجابة المرتبط  6-48

عػػدد مػػف ا دنػػى  الحػػد   المسػػحأف يت ػػمف اسػػتبياف  ينبغػػيالمسػػتخدـ،   ا سػػمو النظػػر عػػف  بغػػض   6-49
أف يكػػوف االسػػتبياف  ينبغػػيب التجريبػػي البحػػث والتطػػوير عػػفا سػػ مة ا ساسػػية لتػػوفير البيانػػات المطموبػػة 

، بشػػػكٍؿ منطقػػػي ووا ػػػحا   ا  منظمػػػو ، (أقصػػػر مػػػا يمكػػػف )دوف الت ػػػحية بجمػػػع البيانػػػات ا ساسػػػية الالزمػػػة
النظػػر فػػي اسػػتخداـ االسػػتبيانات اإللكترونيػػة التػػي  ينبغػػيكمػػا والتعميمػػاتب  التعريفػػاتة إلػػى اإلشػػار  نبغػػيتو 

مػف شػتنها  يمكف أف تدمً هذ  المعمومػات فػي ا سػ مةب قػد تحتػوي االسػتبيانات اإللكترونيػة عمػى تعػديالتٍ 
لكشػؼ أخطػاء  يمة  البيانػات وسػ تنقػيح ب يعػد  ومتسػقة بيانػات كاممػة  الفػي اإلبػالغ عػف  المسػتجو أف تساعد 

تحديػد عمميػػة إدخػػاؿ  ينبغػػيب عمػى سػػبيؿ المصػاؿ، وتصػػحيحها اإلبػالغ )التناق ػػات المنطقيػة( فػػي البيانػات
 "بالتنقيحاالستبياف "فشؿ في  صـ ُيقاؿ إف  ومف ، التنقيحرقمي مف خالؿ عممية الحقؿ الحرؼ في 

ي يمأل االستبيافب يمكف أف يكوف أف تتخذ منهجية جمع البيانات في االعتبار الشخص الذ ينبغي 6-51
الوحػػػدة فػػػي وحػػػدة المحاسػػػبة أو هػػػو أو، عمػػػى ا رجػػػح، التجريبػػػي مػػػدير البحػػػث والتطػػػوير هػػػو  المسػػػتجي 

التجريبي منها مزايا  وعيوبهب يمكف لمدير البحث والتطوير  لكؿ  و  ،التجريبي المالية لوحدة البحث والتطوير
 أف ػػؿ أف ػػؿ وفهػـ المفػػاهيـ الػػواردة فػػي هػػذا الػػدليؿ بشػػكؿٍ  كؿٍ بشػػ التجريبػػي تحديػد نشػػاط البحػػث والتطػػوير
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مفصػػمةب الماليػػة المعمومػػات الأف ػػؿ لإلبػػالغ عػػف  ب ومػػع ذلػػؾ، قػػد يكػػوف المسػػؤوؿ المػػالي فػػي و ػػعٍ أي ػػا  
أسػػػ مة مػػػوظفي البحػػػث والتطػػػوير  لإلجابػػػة عػػػفأف ػػػؿ  قػػػد يكػػػوف موظػػػؼ المػػػوارد البشػػػرية فػػػي و ػػػعٍ كمػػػا 

ـ  التجريبي ب قد تنطوي مسؤولية اإلبػالغ عمػى كػؿ التجريبي البحث والتطوير مسوحاتفي  ت مينهـ ، إذا ت
 هذ  المجاالتب

منظمػة الاالسػتبياف  "يجػو "إذف أف ت ػع فػي االعتبػار احتمػاؿ أف  الجمػع ستراتيجيةإعمى  ينبغي 6-50
سػةب إذا أو المؤس لممشػروعواحػدة  اتصػاؿٍ  نقطػةمف ا ف ؿ تحديد  ب ومع ذلؾةكامم إجابةٍ  تتميفمف أجؿ 
لتحديػػػد  الجمػػػع تسػػػبؽ عمميػػة إلجػػػراء مقابمػػةٍ  بالفعػػػؿ، قػػد تكػػػوف هنػػػاؾ حاجػػة   معروفػػة  هػػذ  النقطػػػة لػػـ تكػػػف 

خػػػاص فػػػي حالػػػة الوحػػػدات  بشػػػكؿٍ  ا  مهمػػػا مػػػر هػػػذا  يعػػػد  الشػػػخص ا نسػػػ  لتنسػػػيؽ اسػػػتكماؿ االسػػػتبيافب 
 ية المعقدةباتالمؤسس

ـ  مفتػرة لفيف باإل افة إلػى جمػع بيانػات اإلنفػاؽ وبيانػات المػوظ 6-55 التػي انتهػت و  اإلبػالغ عنهػا التػي يػت
المدرجة  اإلنفاؽبجمع بيانات  التجريبي البحث والتطوير إحصاءات، ُينصح القا موف عمى تجميع (tلمتو )

ـ   الموازنػػةفػػي  القػػا موف عمػػى التجميػػع ب قػػد يجمػػع (t+1)البيانػػات فيهػػا جمػػع  لمسػػنة التاليػػة، السػػنة التػػي يػػت
ي تػػوخ   ينبغػػي(ب ومػػع ذلػؾ، t+2) لمجمػعلمسػنة التاليػػة  الموازنػػةالمدرجػة فػػي  اإلنفػػاؽ معمومػػات عػفال أي ػا  

 تعػديالت   تحػدث، وقػد لممشػاريعهذ ،  نها ال تمصؿ سػو  السػموؾ المتوقػع  الموازنةالحذر في تفسير نتا ً 
 الموازنػة فػاؽ فػياإلنبيف البيانات المتوقعة والبيانات الفعميةب تعتمد التوصػية الخاصػة بجمػع بيانػات  همةم

لمسػنة التاليػة لسػنة جمػػع البيانػات، ولػيس البيانػػات المتعمقػة بػالموظفيف، عمػى تجربػػة النتػا ً غيػر الموصوقػػة 
تقػػدير ب مقارنػػة   الموازنػػة، يف ػػؿ جمػػع البيانػػات المتعمقػػة باإلنفػػاؽ المػػدرج فػػي لإلنفػػاؽلممػػوظفيفب بالنسػػبة 

السػػابؽ، أو مقػػاييس ا داء االقتصػػادي المتزامنػػة، مصػػؿ ي التجريبػػبنػػاء  عمػػى أداء البحػػث والتطػػوير  اإلنفػػاؽ
 المبيعاتب

 البيانات اإلدارية وتصميم المسح

بمػػا فيػػه  قريبػػة  اإلداريػػة مصػػادر البيانػػات والتغطيػػة المسػػتخدمة فػػي  والتعريفػػات ،إذا كانػػت المفػػاهيـ 6-53
ر ػػيس  نػػات اإلداريػػة كمصػػدرٍ يمكػػف اسػػتخداـ مصػػادر البيا فإنػػهالكفايػػة مػػف تمػػؾ الػػواردة فػػي هػػذا الػػدليؿ، 

 ، وهػػذا الػػدليؿالبيانػػات اإلداريػػةمصػػدر اينػػات بػػيف المفػػاهيـ المسػػتخدمة فػػي لممعمومػػاتب إذا كانػػت هنػػاؾ تب
 ت ػػػميفمسػػػاعد لممعمومػػات لممسػػػاعدة فػػي  قػػد تظػػػؿ مجموعػػة البيانػػػات اإلداريػػة تسػػػتخدـ كمصػػدرٍ عنػػدها 
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 عنػػدمامحػػدد  لعنصػػر بيانػػاتٍ  إلدخػػاؿ قيمػػةٍ  راء  إجػػ الت ػػميفيمصػػؿ متسػػقةب المفقػػودة أو غيػػر المعمومػػات ال
 الػدوؿمفقودة أو غير صالحة لالستعماؿب سػتختمؼ اسػتخدامات البيانػات اإلداريػة بػاختالؼ  اإلجابةتكوف 

 بناء  عمى توفرها وجودتهاب

 في حاؿ وجػودجمع البياناتب عمى سبيؿ المصاؿ،  تصميـ في ا  أي سيؤصر وجود البيانات اإلدارية  6-54
، فػيمكف اسػتخداـ البيانػات التجريبػي مبحػث والتطػويرلة ي ريبال تمانات اللممتقدميف لمحصوؿ عمى ا ؿٍ سج

ػػغار التجريبػػياإلداريػػة الناتجػػة لتقػػدير أداء البحػػث والتطػػوير  ػػيفالمػػؤد   الػػذي يقػػوـ بػػه ص  ا يقمػػؿ العػػ ء ، مم 
 امً  ػػريبية لمبحػػث والتطػػويربػػر  ال تمتمػػؾالتػػي  لػػدوؿا متاحػػا  أمػػاـ خيػػارهػػذا العمػػى هػػذ  الوحػػداتب لػػيس 

 بالتجريبي

ـ  ؽ التي قد ا مف الطر  عدد   يوجد 6-55 في تجميع التقػديراتب إذا  البيانات اإلدارية مف خاللها استخداـ يت
بمػا فيػه الكفايػة مػع تمػؾ الموجػودة فػي هػذا الػدليؿ،  كانت المفاهيـ الموجودة فػي البرنػامً اإلداري متشػابهة  

ب يمكػػف أف يحػػدث اسػػتبداؿ موعػػة البيانػػات اإلداريػػة السػػتبداؿ البيانػػات مباشػػرة  اسػػتخداـ مجعنػػدها فػػيمكف 
كاممػة الجز يػة أو السػتجابة االوكػذلؾ فػي حالػة عػدـ  ،االبيانات هذا في حالة استبداؿ البيانات المخطط لهػ

ب لمعاينػةااستبداؿ البيانػات، يمكػف اسػتخداـ البيانػات اإلداريػة لصػيانة إطػار  فيما عداب المستجو مف قبؿ 
 المسػحكانػت اتجاهػات مػا فػي التحقػؽ مػف صػحة البيانػات )بمعنػى إذا  ا  أي ػ قد تكوف هذ  البيانػات مفيػدة  

 أحػػػد متغيػػػراتبػػػيف  كػػػاؼٍ  ارتبػػػاط   ُوجػػػدتتوافػػػؽ مػػػع االتجاهػػػات الموجػػػودة فػػػي البيانػػػات اإلداريػػػة أـ ال(ب إذا 
 مكف اسػػتخداـ البيانػػات اإلداريػػة كمتغيػػرٍ موجػػود فػػي بيانػػات المسػػح، فػػي متغيػػر  مجموعػػة البيانػػات اإلداريػػة و 

لالسػػتخدامات المختمفػػة فػػي مكتػػ  اإلحصػػاءات  عمػػى وصػػؼٍ  الحصػػوؿقػػد ر المعػػايرةب يمكػػف إ ػػافي فػػي مُ 
 ب(Australian Bureau of Statistics, 2005) ا سترالي

ينبغػي أف كمػا  ،تقػدير فا ػدة البيانػات اإلداريػةمػف االعتبػارات التػي ينبغػي مراعاتهػا فػي  عدد   يوجد 6-56
ب ينبغػي النظػر التجريبيالبحث والتطوير  يومؤد   مموليمجتمع  حجـتتطابؽ تغطية البيانات اإلدارية مع 

سػػػػػمطة المػػػػػدة التػػػػػي تسػػػػػتغرقها  تقػػػػػديرالؿ توقيػػػػػت البيانػػػػػات اإلداريػػػػػة، بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػدقػػػػػة فػػػػػي 
وف تعريفػػات ومفػػاهيـ البيانػػات أف تكػػ ينبغػػيالسػػتكماؿ عممهػػا عمػػى بيانػػات المػػدخالتب  التنظػػيـ/اإليػػرادات

وتوقعػات  معػاييرمقارنػة جػودة البيانػات اإلداريػة مػع  وينبغػياإلدارية هي نفسها الموجودة فػي هػذا الػدليؿب 
تكػػػوف جػػػودة البيانػػػات ال ، فقػػػد ا  مرتفعػػػ التعػػػديؿ/التنقيح ا كػػػاف معػػػدؿ فشػػػؿ، إذالمسػػػحب عمػػػى سػػػبيؿ المصػػػاؿ

متكػػررة ، فقػػد ال  راتٍ يػػشػػاء البيانػػات اإلداريػػة يخ ػػع لتغييقػػـو بإنب إذا كػػاف البرنػػامً الػػذي اإلداريػػة كافيػػة  
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مػع مػرور الوقػتب  العالقة بيف المفاهيـ في البيانات اإلدارية والمفاهيـ الػواردة فػي هػذا الػدليؿ متسػقة   تكوف
ت نػػات اإلداريػػة مػػع مػػرور الوقػػاسػػتقرار مصػػدر البيايعػػد  مػػف فا ػػدة مصػػدر البيانػػات اإلداريػػةب  ذلػػؾ قػػد يحػػد  

 قانونيػػػة أو تنظيميػػػة كافيػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى البيانػػػات  غػػػراضٍ  سػػػمطةٍ  توجػػػد حاجػػػة إلػػػى وجػػػودب ا  همػػػم ا  أمػػػر 
 ، ينبغي توصيؽ البيانات اإلدارية بما يكفي لمسماح باستخدامهابا  وأخير إحصا يةب 

 اعتبارات تصميم االستبيان

وعالقػات  ،جي سػتسػموؾ الم فػيكبيػر  إلكترونيػة، تػتصير   ، سػواء أكانػت ورقيػة  أـيكوف لالستبيانات 6-57
ا دنػى  لتقميؿ ع ء االستجابة إلى الحػد   جيبيف وجودة البياناتب ينبغي أف تسعى االستبيانات جاهدة  ستالم

جيػد فػي تقميػؿ مقػدار  أف يسػاعد االسػتبياف المصػمـ بشػكؿٍ  ينبغػيب اعميهػ ا أسػهؿ مػا يمكػف لإلجابػةوجعمه
 عبمعالجة ما بعد الجممية عم، وبالتالي تسهيؿ والت ميف التنقيح

ها نفسػػػهػػػي االسػػػتبيانات الكممػػػات والمفػػػاهيـ الػػػواردة فػػػي  تكػػػوف معػػػانيأف ، قػػػدر اإلمكػػػاف، ينبغػػػي 6-58
تفسػػػػير  المسػػػػحعمػػػػى المشػػػػاركيف فػػػػي لزامػػػا  جيبيفب ال ينبغػػػػي أف يكػػػػوف سػػػػتوالم المسػػػػحبالنسػػػبة لمنظمػػػػات 

تطم ػ  ، حتػى لػو ا  يفهمهػا المسػتجيبوف جيػد مة بطريقػةٍ طػرح ا سػ  ينبغػي، بػؿ المسػحمتطمبات البيانات في 
واردة فػػي هػػذا الػػدليؿب لهػػذا مػػع المفػػاهيـ الػػ لمواءمتهػػا عميهػػا تحويػػؿٍ إجػػراء  ا مػػر بعػػد جمػػع هػػذ  المتغيػػرات

، إذا كانػػػت لػػػديها معػػػايير لممشػػػاريع ومؤسسػػػات القطػػػاع العػػػاـمختمفػػػة  ، مػػػف المناسػػػ  وجػػػود أسػػػ مةٍ السػػػب 
 ومصطمحات محاسبية مختمفةب

العصػور عميهػا،  سػهؿيووا ػحة و  كػوف التعميمػات قصػيرة  أف ت ينبغي، جيبيفستمف أجؿ مساعدة الم 6-59
ت بو ػوح فػػي ةب ينبغػي شػرح اإل ػافات واالسػتصناءابسػهول المفػاهيـ متاحػة   تعريفػاتأف تكػوف  ينبغػي كمػا

ت عمػى االتسػػاؽ مػف التعػػديال ا  محػػدود ا   ػمف االسػػتبيانات اإللكترونيػة قػدر ينبغػػي أف تتكمػا أدوات المسػحب 
أف تكوف الصياغة  ينبغي، ا سمو كاف  أي ا  جي  في إكماؿ االستبياف بدقةب ستلمساعدة الموذلؾ والنطاؽ 

 هي نفسهاب المسحاستبياف  عبري ا س مة وخيارات التوجيه التي تحكـ تخط  

ـ  ، جيػػدبشػػكٍؿ السػػتبيانات ل المسػػتجيبيف ل ػػماف فهػػـ 6-61 ب قبػػؿ جمعهػػا اختبارهػػا مػػف المستحسػػف أف يػػت
نوعيػػػة )مصػػػؿ مجموعػػػات التركيػػػز أو االختبػػػارات المعرفيػػػة( أو يمكػػػف أف تشػػػمؿ هػػػذ  االختبػػػارات اختبػػػارات 

 النهػا ي عمػى مجموعػةٍ  بيةب في حالة الجمع اإللكتروني، مف المهـ اختبار تطبيؽ الجمػعالمسوحات التجري
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اؿب يمكػػف العصػػور التطبيػػؽ فع ػػ وأف   ا  ة التشػػغيؿ ل ػػماف فهػػـ المحتػػو  جيػػدمتنوعػػة مػػف المسػػتخدميف وأنظمػػ
 (بCouper et al., 2004)ؽ اختبار االستبيانات في ا عمى طر 

ـ   عادة   6-60 ـ   قا مػة   كػتدوات تجميػعٍ التجريبػي تصميـ مسػوحات البحػث والتطػوير  يت الجمػع  بػذاتهاب إذا تػ
ذر ل ػػماف أف تظػػؿ ي الحػػ، فينبغػػي تػػوخ  خػػر ا جمػػع الالتجريبػػي وأدوات بػػيف مسػػوحات البحػػث والتطػػوير 

في جودة  تدف  وأنه ال يوجد  ،التجريبيتغطية ا داة المدمجة شاممة وممصمة لجميع أنشطة البحث والتطوير 
مسػػوحات االبتكػػػار التجريبػػي مػػػع البحػػػث والتطػػوير  مسػػوحاتدمػػً عمػػػى  أمصمػػة   وجػػدتالبيانػػاتب فػػي حػػػيف 

 منفصػػمة/ قا مػػة بػػذاتها مسػوحاتٍ بػػإجراء  وصػػى، يُ اإلنفػػاؽ الرأسػمالي مسػػوحاتلػػدمجها مػع  نقاشػػات   وتوجػد
 بالتجريبي لمبحث والتطوير

 جمعال -6-5

مػػف ا هميػػة بمكػػاف بالنسػػبة لممسػػتجيبيف فػػي و يػػؼ العػػ ء المفػػروض عمػػى المسػػتجي ب تخف ينبغػػي 6-65
 التجريبػي البحػث والتطػوير اإلنفػاؽ عمػىؿ مص ػمشاريع ا عمػاؿ الحفػاظ عمػى سػرية البيانػات، حيػث يقطاع 
 ستراتيجية مهمةبإ قرارات

أو  paradata لعمميػة جمػع البيانػاتلمبيانػات الوصػفية  توليػد   يحػدث، قد في عممية جمع البيانات 6-63
 الوصػػفية لعمميػة جمػػع البيانػػات البيانػػاتالخاصػة بمصمػػة ا المعمومػات المتعمقػػة بعمميػة المسػػحب قػػد تت ػمف 

اسػتخداـ قػد يسػاعد الجمػعب  وأسػمو  تابعة اإلجابػة،تاريخ مو  العينة أـ ال، ت الوحدة موجودة فيكانما إذا 
 بعد دورة المسح في تحسيف أداة المسح في التكرارات المستقبميةبالبيانات الوصفية لعممية جمع البيانات 

ا دنػػى وتحقيػػؽ الحػػد  ينبغػػي أف تسػػعى عمميػػة جمػػع البيانػػات إلػػى تقميػػؿ العػػ ء والتكمفػػة إلػػى الحػػد   6-64
في الظهور  آخذة  يبدو أف  عممية الجمع عبر اإلنترنت ومعدؿ االستجابة والدقةب  التوقيتدقة ا قصى مف 

الدوؿ التي ال ُيحتمؿ في  ، خاصة  أسالي  لمجمع، مف المهـ إتاحة عدة ذلؾالمف ؿب ومع  لألسمو  كنوعٍ 
ماح لمسػ مرنػة بمػا يكفػي سػتراتيجيات الجمػعإأف تكػوف  ينبغي بالجمع اإللكتروني أو البريديعمؿ فيها أف ي

عمػى  المسػتجو في حاؿ لـ يػرد ع )أي جمع المعمومات عف طريؽ الهاتؼ في أسمو  الجم بإجراء تغييرٍ 
ـ  طمػػ   أسػػالي  متعػػددة لجمػػع بيانػػات اسػػتخداـ  اسػػتكماؿ االسػػتبياف عبػػر اإلنترنػػت أو عمػػى الػػورؽ(ب إذا تػػ
ـ  المسح  با سمو تتصير ة لالمحتمم زاتتحي  الحوؿ  الجمعبعد  دراسةٍ إجراء اقتراح  ، فقد يت
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شػػمؿ االتصػػاؿ عب قػػد يلتتكيػػد معمومػػات اإلطػػار قبػػؿ الجمػػ دا  مفيػػ إجػػراء  قػػد يكػػوف االتصػػاؿ المسػػبؽ  6-65
تصػنيؼ الو ؛ ي ذلػؾ عنػاويف البريػد اإللكترونػي()بمػا فػ المسػتجي عف : معمومات االتصاؿ ما يميسبؽ مال
 فػػػي نشػػػاط البحػػػث والتطػػػوير مشػػػاركتهاتية؛ والتتكيػػػد عمػػػى موحػػػدة المؤسسػػػتصػػػنيؼ النشػػػاط لصػػػناعي أو ال

 بالتجريبي

إذا كاف ذلؾ يساعد  فيها الخاصة اإلبالغعالقات لحظ لنسبة لممنظمات الكبيرة والمعقدة، ينبغي با 6-66
تخصػػيص وحػػدة و ؛ واحػدة لمجمػػع ذلػػؾ: تحديػد نقطػػة اتصػػاؿٍ  قػػد يشػػمؿو  ،إكمػػاؿ االسػتبياف فػػيجيبيف سػتالم

جيبيف ربط أنظمة إدارة الموارد المالية والبشػرية ستمف ا سهؿ عمى الم ؛ وتعديؿ أداة الجمع لتجعؿاإلبالغ
ية التػي اتعمػى الوحػدات المؤسسػ المعاممػةالخاصة بهـ بتس مة المسحب مف المتوقع أف يركز هذا النػوع مػف 

 باإلجماليكبيرة في التقدير  تقدـ مساهماتٍ 

ء ، ينبغػي إيػالالتجريبػيالبحث والتطػوير  مىاإلنفاؽ عبالنظر إلى التعقيد الذي ينطوي عميه قياس  6-67
أسػػػػػ مة  عػػػػفمػػػػػف اإلجابػػػػة  المػػػػوظفيف هػػػػؤالءوتػػػػدريبهـ لتمكػػػػػيف  المقابمػػػػةمػػػػػوظفي االعتبػػػػار لتطػػػػوير أدلػػػػة 

خػػاص فػػي حالػػة الجمػػع  بشػػكؿٍ ، مػػع المسػػتجي  عػػض هػػذ  ا دوات مباشػػرة  جيبيفب يمكػػف مشػػاركة بسػػتالم
 معالجػةوصػا ؽ عػف  فترا ػية واالمصمػة وا ؛ تو ػيحيةالات مالحظػالب وقد تشػمؿ هػذ  ا دوات: اإللكتروني

 الحاالت المختمفةب

مع  إجراء متابعةٍ  وينبغي، التنقيحعمميات أولية مف  إجراء مجموعةٍ  ينبغي، بمجرد استالـ البيانات 6-68
 فػيفي االسػتبياف نفسػه  هذ  التنقيحعمميات هذ ب يمكف ت ميف  التنقيحعمميات جيبيف عندما تفشؿ ستالم

 بالمقابمة موظؼ مفمتابعة الا يقمؿ الحاجة إلى ، مم  حالة االستبيانات اإللكترونية

وف فيهػا معػدالت االسػتجابة ب فػي الحػاالت التػي تكػالجمػع خػالؿمراقبػة معػدالت االسػتجابة  ينبغي 6-69
ع جمػػمػػف الوحػػدات غيػػر المسػػتجيبة بعػػد الفرعيػػة  يمكػػف االتصػػاؿ بعينػػةٍ  ل ػػماف الجػػودة كػػإجراءٍ ، منخف ػػة  

سػتجيبيف أكصػر أو أقػؿ احتمػاال   الم ز لعدـ االستجابة في التقديرات )أي أف  كاف هناؾ أي تحي  ما لتحديد إذا 
عبػر  )أي متابعػة مباشػر بشكؿٍ (ب يمكف جمع هذ  المعمومات التجريبي لبحث والتطويراي مؤد  مف  وايكونل

 ريةبمف خالؿ استخداـ البيانات اإلدا غير مباشر، الهاتؼ( أو بشكؿٍ 

فعالية  لتقديرلعممية جمع البيانات  ، يمكف استخداـ البيانات الوصفيةأي ا   في نهاية عممية المسح 6-71
 عب يمكف استخداـ هذا النوع مف التحميؿ لتبسيط عمميات المسح وتحسينهابعممية الجموكفاءة تكمفة 
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 تكامل البيانات -6-6

ـ   6-70 مف المهػـ وجػود  ة التحميؿ عمى مستو  الشركة(، فإنهي في حالدمً مجموعات البيانات )أ إذا ت
فػػػي سػػػجؿ  مػػػربطهػػػذ  العوامػػػؿ الر يسػػػة ل مػػػً مجموعػػػات البيانػػػاتب عػػػادة  توجػػػدربط يتػػػيح دلمػػػ ر ػػػيس عامػػػؿٍ 

ـ  مركػػػزيب إال عمػػػاؿا  لػػػربط بػػػيف مجموعػػػات ، فينبغػػػي مراقبػػػة معػػػدالت اإجػػػراء هػػػذا النػػػوع مػػػف النشػػػاط ذا تػػػ
قػػد يشػػير ذلػػؾ إلػػى فبشػػكؿ غيػػر مقبػػوؿ،  عػػدـ الػػربط مرتفعػػة  كانػػت معػػدالت لمجػػودةب إذا  البيانػػات كمقيػػاسٍ 

 ـ مجموعة البيانات المرتبطة هذ بعدـ القدرة عمى استخدا

 والتضمينعة المجم  البيانات  تنقيح -6-7

ـ   6-75 لمتحقؽ مف صػحة السػجؿ أو المتغيػر أو  أوعة لتحديد ا خطاء المحتممة المجم  البيانات  تنقيح يت
فػػي التقػػديرات  زٍ تحي ػػ حػػدوث يفػػ التنقػػيحعمميػػات  تتسػػب  ا خطػػاء والتناق ػػاتب مػػف المهػػـ أال  لتصػػحيح 

فػػي تقػػدير المسػػح  ػػ يؿ  أصػػر   لمتنقػيحسػػجؿ إذا كػػاف ال تنقػػيحفػػي  المبالغػة قػػد يكػػوف مػػف الممكػػفاإلجماليػةب 
 بالتنقيحستراتيجية   ذلؾ في إي الحذر لتجن  ، ويج  توخ  النها ي

وقابمة لمتكرارب تسمح العممية اآللية بزيػادة الدقػة والنطػاؽب يجػ   تمقا ية   اتالتنقيحأف تكوف  ينبغي 6-73
نػد فحػص وتصػحيح البيانػاتب ع تنقػيحفػي  المبالغةعدـ الحذر عند تطوير ا نظمة اآللية مف أجؿ ي توخ  

لمتابعػة هػو افػي تركيػز محػور الاالنتقػا ي حيػث يكػوف  التنقيحمراعاة استخداـ  ينبغي، التنقيححاالت فشؿ 
،  نهػا تػوفر التنقػيحفشػؿ تتبػع معػدالت  ينبغػيكبيػر فػي تقػدير مجػاؿ معػيفب  الوحدات التػي تسػاهـ بشػكؿٍ 

عمميػػات أف يشػػمؿ التتبػػع  وينبغػػيعب ف االسػػتبياف أو جوانػػ  أخػػر  مػػف الجمػػمعمومػػات حػػوؿ كيفيػػة تحسػػيال
 حدوصهاب في حاؿاليدوية  التنقيح

الت ػميف عػادة  يحػدث و  مبيانػات المفقػودة أو غيػر المتسػقة،صػالحة ل لتعييف قػيـٍ  ـ الت ميفستخديُ  6-74
وليػة لالسػتبياناتب يمكػف اسػتخداـ جيبيف( والمراجعػة اليدويػة ا سػتع )بما في ذلؾ المتابعة مػع المبعد الجم

وكػػذلؾ عػػدـ  ،كامػػؿ )مصػػؿ عػػدـ اسػػتجابة الوحػػدة( سػػتبيافٍ السػػتجابة االعػػدـ مػػف  كػػؿ  لمتعامػػؿ مػػع الت ػػميف 
أف يحتػػوي  ينبغػػي، الت ػػميفمعػػيف )مصػػؿ عػػدـ اسػػتجابة العنصػػر(ب بعػػد اكتمػػاؿ عمميػػة  ابة لمتغيػػرٍ االسػػتج

 الت ػػميفأف تكػػوف عمميػػات  وينبغػػيفقػػطب  ا  متسػػقة داخميػػالمػػة و كامالبيانػػات العمػػى  الجز يػػةممػػؼ البيانػػات 
 ومو وعية وقابمة لمتكرارب ،آلية
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ؽ ا ػػومػػات المفقػػودة أو غيػػر المتسػػقةب تت ػػمف طر السػػتبداؿ المعم الت ػػميفؽ ا ػػمػػف طر  يتػػوفر عػػدد   6-75
 :ما يمي الت ميف التحديدية

 المنطقي الت ميف 
 الوسطي الت ميف 
 النسبي الت ميف 
  بالت ميف وفقا  لمجار ا قر 

 بممارسة المؤسسة التي تقـو بالجمع ، وسيعتمد استخدامها عمىا ؽ أخر تتوفر طر كما  6-76

كافيػػػة بػػػيف البيانػػػات اإلداريػػػة المتاحػػػة وبيانػػػات المسػػػح المفقػػػودة أو غيػػػر  إذا كانػػػت هنػػػاؾ عالقػػػة 6-77
ـ  المتسقة  مباشرب استخداـ البيانات اإلدارية كبديؿٍ  ، فقد يت

، مػف ا ف ػؿ اسػتخداـ اسػتصماري التجريبػي كنشػاطٍ مبحػث والتطػوير ل الطبيعػة المتغيػرةبالنظر إلػى  6-78
مباشر أو مف خالؿ استخداـ  جي  )سواء بشكؿٍ مستنات مف المنهجيات الت ميف التي تتيح استخداـ البيا

 اسػػػػتخداـ المعمومػػػػات مػػػػف وحػػػدات االسػػػػتجابة ا خػػػػر  )عمػػػػى سػػػػبيؿ المصػػػػاؿب مقارنػػػػة  البيانػػػات المسػػػػاعدة( 
 (بار ا قر الت ميف وفقا  لمج

ـ   ينبغي 6-79 ؽ ا لؾ الطر ، وكذت مينها االحتفاظ بالبيانات الوصفية لتحديد المتغيرات والسجالت التي ت
التعامػػؿ مػػع  وينبغػػي، عمػػى جػػودة البيانػػات همػػا  م مؤشػػرا   الت ػػميفمعػػدالت  المسػػتخدمة فػػي الت ػػميفب تعػػد  

تبػػايف  مػػف المطمػػو  حسػػا ، عاليػػة التصقيػػؿ بحػػذرب لػػدعـ هػػذا القػػرار ت ػػميفٍ  تالنطاقػػات التػػي لهػػا معػػدال
 الت ميفب الناتً عف المعاينة

 تقديرال -6-8

 فػػي العينػػةبالوحػػدات اختيػػار احتمػػاؿ يعتمػػد عمػػى مصػػمـ  دات فػػي العينػػة وزف  الوحػػجميػػع سػػيكوف ل 6-81
 جػداءيسػاوي ، فػإف  ذلػؾ فمػرحمتيال ذاتات معينػلمعكوس احتماؿ االختيارب بالنسبة  المصمـالوزف  يساوي

 ؿ مرحمةبمف كا وزاف 
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ـ   6-80 اسػػتخداـ هػػػذ   غػػيينبوحػػػدات االسػػتجابةب لػػتعكس العػػدد الفعمػػي ل ةماف المصػػػموز ا تعػػديؿ  قػػد يػػت
ب متشػابهةخصػا ص بشاركوف تي غير المستجيبيفالمستجيبيف و  ستراتيجية فقط إذا كاف هناؾ اعتقاد بتف  اإل
 (ب(Lundström and Särndal, 2005التقدير في  طرا ؽت مناقشة تم  

كبيػػر  بشػػكؿٍ  تػػرتبطمسػػاعدة  ة تحتػػوي عمػػى بيانػػاتٍ إداريػػة متاحػػ مجموعػػة بيانػػاتٍ  فػػي حػػاؿ وجػػود 6-85
ـ  التجريبػػي( البحػػث والتطػػوير اإلنفػػاؽ عمػػى مجمػػوعسػػتبياف )مصػػؿ االبمتغيػػر   المصػػمـوزف الػػ ػػبط  ، فقػػد يػػت

ـ  في مقد ر المعايرة عف طريؽ معايرة ا وزافب تشػمؿ الػتحكـ المعروفػةب  مجػاميع  ػبط ا وزاف إلنجػاز ، يت
 بالمعاينةتعديؿ أوزاف  االنحدار والنسبة ونسبةُمقدرات المحددة المتاحة:  الطرا ؽ

 ا  قػد يػؤدي أي ػدقػة التقػديرات، و سػيتيح زيػادة  كونػه، ر المعػايرةقػد  استخداـ مُ  مف المف ؿ وفقد يك 6-83
 بيف مصادر البيانات المختمفةب االنسجاـإلى تحسيف 

 بالمعياريتقدير الخطت قاس دقة التقدير مف خالؿ ينبغي أف تُ  6-84

 التحقؽ من صالحية المخرجات -6-9

 مسػػوحاتمػػف الخطػػوات التػػي ينبغػػي إجراؤهػػا لمتحقػػؽ مػػف صػػحة التقػػديرات الػػواردة مػػف  عػػدد   يوجػػد 6-85
 عميهاب والمصادقةالتجريبي البحث والتطوير 

ب التجريبػي لبحػث والتطػويرالقػا ميف با لمجتمع ة  ممصموحدات اإلبالغ في العينة  مف المهـ أف تبقى 6-86
استخداـ يمكف أف يوفر كما فحص معدالت االستجابةب المجتمع مف خالؿ تغطية التحقؽ مف  تقييـيمكف 

حػوؿ نسػبة التقػدير  راجعػة تغذيػة   التجريبػيالبحػث والتطػوير  اإلنفاؽ عمىبقيمة  المصقمةمعدالت االستجابة 
 البيانات الفعميةبالمحسوبة مف خالؿ 

والتطػػػػوير  ف مسػػػػوحات البحػػػثالناتجػػػة عػػػ، ينبغػػػي مقارنػػػة البيانػػػػات التقػػػػديرات اسػػػتمراريةل ػػػماف  6-87
 باتالتفسيرات لالختالف تقديـ ، وينبغي أفالتجريبي مع الدورات السابقة

، فينبغي اكتشػافها، اختالفاتٍ  في حاؿ وجودب مماصمةبيانات أخر  مقارنة البيانات بمصادر  ينبغي 6-88
 الختالفاتبل في التقدير أو إلى تو يحٍ  حسيناتٍ ا يؤدي إلى تمم  
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ينبغػي ، أخػر  ب مػرة  نطاؽ المعمومػاتديرات النها ية مقابؿ التوقعات و التقالتحقؽ مف صحة  ينبغي 6-89
 في التقدير أو إلى تو يح االختالفاتب ا يؤدي إلى تحسيناتٍ ، مم  التناق اتاكتشاؼ 

والمنظمػات الدوليػة  منظمة التعاون والتنمية فػي الميػدان االقتصػاديإلى  اإلبالغ -6-11
 األخرى

التجريبػي لمحصػوؿ عمػى البيانػػات ذات  لبحػػث والتطػويرمسػوحات ابػإجراء  ةتقػـو السػمطات الوطنيػ 6-91
بيف الممارسات الوطنية  ية الوطنيةب قد توجد فروؽ  اتالوطنية في إطار الترتيبات المؤسس الصمة بالمصالح

 ، ينبغػي بػذؿ كػؿ جهػدٍ خػر ب ومػع ذلػؾا دلة ا الدليؿ أو في والمعايير الدولية المنصوص عميها في هذا 
مػػف تػػتصير هػػذ  االختالفػػات عنػػد اإلبػػالغ عػػف هػػذ  البيانػػات إلػػى منظمػػة التعػػاوف والتنميػػة فػػي  مكػػف لمحػػد  م

، حتػى لػو التقػديراتتعػديالت أو الإجػراء  مػف خػالؿالميداف االقتصادي أو إلى المنظمػات الدوليػة ا خػر  
ر الدوليػػة عػػف تمػػؾ فػػي المصػػادالتجريبػػي بيانػػات البحػػث والتطػػوير  فػػي حصػػوؿ اخػػتالؼٍ يعنػػي  ذلػػؾ كػػاف

مصػػػػؿ هػػػػذ  التعػػػػديالت عمػػػػى ب إذا عجػػػػزت السػػػػمطات الوطنيػػػػة عػػػػف إجػػػػراء صػػػػا ؽ الوطنيػػػػةالموجػػػػودة فػػػػي الو 
ال يمكف إجراء مصؿ هذ   عندماب هاتقديرات إغناءالمنظمات ذات الصمة عمى  ةساعدبم تقوـ ، فقدمسؤوليتها
 :هما نوعيف في ا  ختالفات عمومتتمصؿ االتقديـ المالحظات الفنية الكاممةب  ينبغي، التعديالت

 وصػى وتمػؾ المُ  ،التجريبػيبيف المسوحات الوطنية لمبحث والتطػوير  المقاربةفي الصريحة ختالفات اال
 بها في هذا الدليؿ

  مسػػػوحات االختالفػػػات "ال ػػػمنية" بػػػيف التصػػػنيفات االقتصػػػادية أو التعميميػػػة الوطنيػػػة المسػػػتخدمة فػػػي 
 وصى بها في هذا الدليؿبمُ البمد والتصنيفات الدولية ال

ب عنػػدما واإلبػػالغ عنهػػا فػػي السمسػػمة فاصػػؿٍ وأي  ،مػػف المهػػـ تحديػػد كػػال النػػوعيف مػػف االختالفػػات 6-90
تصػػػميـ العينػػػة وتصػػػنيؼ عمػػػى سػػػبيؿ المصػػػاؿ مػػػف جوانػػػ  عمميػػػة المسػػػح ) يػػػرات فػػػي أي جانػػػ ٍ تػػػؤدي التغ

ا سػػػ مة أو التعريفػػػات( إلػػػى حػػػدوث  إعػػػدادأو  ،وتصػػػميـ أدوات المسػػػح ،جمػػػع البيانػػػات وطرا ػػػؽ ،الوحػػػدة
عمنػػػي ونقمهػػػا إلػػػى  بشػػػكؿٍ تحديػػػد هػػػذ  الفواصػػػؿ  ينبغػػػي، وفػػػة فػػػي سمسػػػمة البيانػػػات التاريخيػػػةفواصػػػؿ معر 

الفاصػؿ )عمػػى سػػبيؿ  النػاجـ عػػفلألصػػر المحتمػػؿ  كػف تػػوفير قيػاسٍ ب كممػا كػػاف مػػف المممسػتخدمي البيانػػات
والمسػتقبمية  غ عنهػا( أو ربػط سمسػمة التقػديرات الحاليػةالبػالمجػاميع التػي يػتـ اإلالمصاؿ النسػبة الم ويػة مػف 

 القياـ بذلؾب فينبغي، بالتقديرات السابقة
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المنشورةب قػد تسػتند هػذ   ا رقاـ اإلجماليةبيانات ية مؤشرات جودة ينبغي أف توفر السمطات الوطن 6-95
ـ  ب المعيارية ومعدالت االستجابةخطاء ا المؤشرات إلى  ممجاالت الفردية لوكذلؾ  ا  ا عالميتوفيره كما قد يت

ـ   ينبغػػيلمتقػػديرب   ينبغػػيكمػػا ب وتقػػدير وصػػيانته  ،بنػػاء مجتمػػع المسػػح أف تت ػػمف بيانػػات التغطيػػة كيػػؼ تػػ
ب قد ا س مة وصياغةهذ  المعدالت في تحديد جودة البيانات  متغيرة، حيث تساعد ت ميفٍ توفير معدالت 

ػػػالمسػػػتجيبيف، عمػػػى  أو صػػػعبة   تكػػػوف بعػػػض المفػػػاهيـ غيػػػر متلوفػػػة   تصػػػميـ  لمراجعػػػة الحاجػػػةا يخمػػػؽ مم 
الحذؼ عمى مستو  الخميػة بسػب  السػرية مراعاة نقاط ال عؼ هذ  بانتظاـب قد يكوف  مف أجؿاالستبياف 

 ينبغػيالتفاصػيؿ المطموبػةب  دعـيػأو شػديد التركيػز ل ا  جػد ا  نػادر الػذي يكػوف فػي إخفػاء هويػة المجتمػع  ا  مفيػد
 ، وكذلؾ معدالت المراجعةبة التوقيتلدق ا خذ باالعتبار

 المالحظات الختامية عمى جودة البيانات -6-11

ية اتفي القطاعات المؤسسالتجريبي لقياس البحث والتطوير  طيفا  مف المقارباتـ هذا الفصؿ قد   6-93
ت المقبولة ييس جودة البياناباستخداـ مقا لر يسة في هذا الدليؿ ولتقديـ نتا ً ذات جودة قابمة لمتكرارا

،  (Snijkers et al., 2013)حوؿ جودة البيانات في مى مناقشاتٍ ب يمكف لمممارسيف العصور عا  عموم
(lyberg et al., 1997)   وأي ا

www.oecd.org/std/qualityframeworkforoecdstatisticalactivities.htm  وhttp: 
//unstats. un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspxهذا الطيؼ الغرض مف  ؿمص  يت ب

تحتية  بنية   تمتمؾالتي  الدوؿجمع البيانات إلى في المستخدميف تقديـ كال الخياريف  في المقاربات مف
ـ   نقاطٍ اإلشارة إلى إحصا ية محدودة و   ة  متطور  ة  إحصا ي أنظمة   التي تمتمؾمع تمؾ الدوؿ  مناقشتها ليت

ـ  والممارسات الداعمة بمرور الوقت والتقاناتإلحصا ية ا الطرا ؽ، تتغير ي جميع الحاالتلمغايةب ف  ، ويت
 لبي تهـ اإلحصا يةبالمال مة تشجيع مستخدمي هذا الدليؿ عمى مراقبة واستخداـ أف ؿ الممارسات 
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 7 الفصل

  عمالمشاريع األقطاع البحث والتطوير التجريبي في 

ومصادر التمويؿ، وتجزئة يو قطاع مشاريع األعماؿ، إرشاداٍت حوؿ قياس البحث والتطوير التجريبي الذي يؤدّ ىذا الفصؿ  ـيقدّ 
اإلحصاءات حسب النشاط االقتصادي األساسي، وحجـ العمالة في مشروع األعماؿ وموقعو الجغرافي. تشمؿ مؤشرات نشاط 

طاع  اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي، وموظفي البحث والتطوير التجريبي، ومصادر البحث والتطوير التجريبي ليذا الق
تمويؿ البحث والتطوير التجريبي، وتوزيع البحث والتطوير التجريبي حسب األبحاث األساسية واألبحاث التطبيقية والتطوير 

تخديميا(  جاؿ المُنتَج أو الصناعة التي يتـّ )م يالصناع وتوجّ الالتجريبي. توجد مناقشة حوؿ تجزئة اإلحصاءات حسب 
(، وحسب األىداؼ FORDمناقشة التوزيع حسب مجاالت البحث والتطوير التجريبي ) وتوضيح سبب دراستيا. ستتـّ 

، لتصميـ االستبياف االجتماعية، والموقع الجغرافي، وحسب المجاالت التقانية المحددة. ينتيي الفصؿ بمراجعةٍ -االقتصادية
البيانات وتقديرىا في ىذا الفصؿ. تدعـ اإلحصاءات الناتجة نقاشات السياسات العامة المتعمقة بالصناعات المسيطرة  وجمع

تخديميا بالبحث والتطوير  وترّكز البحث والتطوير التجريبي في األقاليـ والصناعات والمشاريع، والصناعات التي يتـّ والناشئة، 
   في القطاع.التجريبي الذي تقـو بو المشاريع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260

3 
 

 المقدمة -7-1

بالنسبة لمعظـ الدوؿ الصناعية، يشغؿ قطاع مشاريع األعماؿ الحصة األكبر مف اإلنفاؽ عمى البحث  7-1

لحظ  والتطوير التجريبي وعدد الموظفيف فيو. عند تحميؿ ىذا القطاع والوحدات الموجودة ضمنو، مف الميـّ 

عمى وجو ا الشركات في إدارة أنشطة البحث والتطوير التجريبي. المقاربات المتعددة التي تستخدمي

الخصوص، قد تقوـ المشاريع ذات العبلقة مجتمعًة بتمويؿ المعرفة الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي 

ما تمؾ التي األعماؿ المعقدة، ال سيّ مؤسسات ؿ ُبنى متنوعة ومتعددة. تمثّ  ؽائبطر وليدىا وتبادليا واستعماليا وت

بالنسبة  البحث والتطوير التجريبي. أيضاً  يًا يواجو قياس( تحدّ MNEsستخدميا المشاريع متعددة الجنسيات )ت

ولذلؾ يكوف  ،وليس مستمراً  ،اً ياألعماؿ، يكوف البحث والتطوير التجريبي نشاطًا عرض مؤسسات لبعض

األعماؿ حوؿ دور مؤسسات جمع المعمومات مف  . مف منظور السياسة ، يعدّ تحديده وقياسو أكثر صعوبةً 

وكذلؾ حوؿ التفاعؿ مع القاعدة العامة  ،الحكومة كمزّود لمدعـ المالي مف أجؿ البحث والتطوير التجريبي

لمعموـ والبحث ذا صمٍة خاصة. ومف منظوٍر منيجي، فإّف جمع البيانات مف مشاريع األعماؿ يفرض أيضًا 

ي البحث والتطوير التجريبي والحصوؿ ديد الشركات التي تؤدّ عددًا مف التحديات العممية  التي تتراوح مف تح

كما ىو مطموب في ىذا الدليؿ إلى التعامؿ مع مسائؿ  ،عمى المعمومات حوؿ البحث والتطوير التجريبي

 السرية وتقميؿ عبء االستجابة. 

 مجال تغطية قطاع مشاريع األعمال -7-2

 ريع األعماؿ:بالتفصيؿ، يشمؿ قطاع مشا 3كما بّيف الفصؿ  7-2

  النظر عف مكاف إقامة  جميع الشركات المقيمة، وليس فقط مشاريع الشركات المساىمة القانونية، بغّض

ىذه المجموعة أيضًا جميع األنواع األخرى ألشباه الشركات، أي الوحدات القادرة  المساىميف فييا. تضـّ 

تمييزىا قانونيًا بأنيا كياناٌت قانونية  ي يتـّ والت ،عمى توليد الربح أو غيره مف المكاسب المالية لممالكيف
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تأسيسيا بقصد االنخراط في عمميات اإلنتاج لمسوؽ عند أسعار ميمة  وتـّ  ،منفصمة عف مالكييا

 اقتصاديًا. وتشمؿ ىذه الشركات المؤسسات المالية وغير المالية.

  ّكونيا تنخرط  ثؿ جزءًا مف ىذا القطاعوتم ،اعتبارىا مقيمة الفروع الفردية لممشاريع غير المقيمة التي يتـ

 طويؿ األجؿ. في اإلنتاج في اإلقميـ االقتصادي عمى أساسٍ 

  جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح(NPIs ).تشمؿ  التي تُنتج سمعًا وخدماٍت لمسوؽ أو تخدـ المشاريع

المستقمة وغيرىا مف  الفئة السابقة مف المؤسسات غير اليادفة لمربح معاىد األبحاث والعيادات الطبية

مصممة مف  المؤسسات التي يكوف نشاطيا الرئيس ىو إنتاج السمع والخدمات لمبيع عند مستويات أسعارٍ 

ا الفئة البلحقة مف المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدـ جؿ استعادة تكاليفيا االقتصادية بأكمميا. أمّ أ

تمويميا مف خبلؿ  ويتـّ  ،ة جمعيات األعماؿاألعماؿ فتشمؿ الكيانات التي تخضع لسيطر مؤسسات 

 المساىمات واالشتراكات.

  والفصؿ  5-3القسـ  3ُيستثنى عمى نحٍو خاص الوحدات التابعة لقطاع التعميـ العالي كما يصؼ الفصؿ

تعطي الجامعة  مؤسسات التعميـ العالي، مثبًل نتيجة اتفاقاتٍ  لشركات التجارية الممموكة مف أّف ا. إالّ 9

ـّ تأسيسيا مف فرعية مستقمة مساىمة أساسي في شركة مركز و طبلبيا ينبغي كادر الجامعة و/أ ت

 عماؿ.معاممتيا كمشروع أ

مساىمة عامة مدرجة أـ  )سواء أكانت شركاتٍ  المشاريع الخاصة مف قطاع مشاريع األعماؿ كبّلً  يضـّ  7-3

( التي ُيطمؽ عمييا في ىذا الدليؿ اسـ 5-3القسـ  3ال( والمشاريع الخاضعة لسيطرة الحكومة )انظر الفصؿ 

"المشاريع الخاصة" و "المشاريع العامة"  كمترادفيف مع مصطمح  امصطمح". )ُيستخدـ المشاريع العامة"

 لممشاريع العامة، ُيحدد الحدّ  ة"مشاريع األعماؿ الخاصة" و"مشاريع األعماؿ العامة" عمى التوالي(. بالنسب

أي إذا  ،ؿ وقطاع الحكومة بالمستوى الذي تعمؿ عنده الوحدة عمى أساس السوؽالفاصؿ بيف مشاريع األعما
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بحاث بالنسبة لمعيد األميمة اقتصاديًا.  ما كاف نشاطيا الرئيس ىو إنتاج السمع والخدمات لمسوؽ عند أسعارٍ 

أو ترخيصيا يتو الفكرية كمعقوؿ مف اإليرادات مف بيع مم مبمغٍ  آخر عمىو  يحصؿ بيف حيفٍ الحكومي الذي قد 

فبل ينبغي معاممتو كمشروٍع عاـ في حاؿ يقوـ بالقسـ األعظـ مف أنشطتو في مجاؿ البحث والتطوير 

والذي تعتمد  ،غير تجاري. مف ناحيٍة أخرى، فإّف المعيد الخاضع لسيطرة الحكومة التجريبي عمى أساسٍ 

ي والوصوؿ إلى البنية التحتية عممياتو عمى جباية رسـو مقابؿ تقديـ خدمات البحث والتطوير التجريب

فينبغي تصنيفو كمشروٍع  ،وبحيث تعكس تمؾ الرسـو بالكامؿ التكاليؼ االقتصادية لتمؾ الخدمات ،لؤلبحاث

 عاـ. إّف مفيوـ القطاع "العاـ" ىو أوسع مف مفيوـ "الحكومة".

ي تخضع لسيطرة مشاريع المؤسسات غير الهادفة لمربح التبالتوافؽ مع نظاـ الحسابات القومية، فإّف  7-4

مثؿ الجمعيات التجارية ومعاىد األبحاث التي تخضع لسيطرة الصناعة األعمال أو تخدمها بشكٍل رئيس 

ينبغي تصنيفيا كجزٍء مف قطاع مشاريع األعماؿ حتى في حاؿ كانت المؤسسة تعمؿ عمى أساس  ،وغيرىا

نح الحكومية التي تسمح ليا بالوصوؿ كثيرًا عمى المِ  وتعتمد ،ي تكاليفيا التشغيميةاالشتراكات التي بالكاد تغطّ 

دارتيا مف إلى نقطة التعادؿ. بشكٍؿ عاـ، إّف المؤسسات غير اليادفة لمربح التي يتـّ  جمعيات  تأسيسيا وا 

 ات الزراعية والصناعية والتجاريةتصميـ أنشطتيا لمترويج ليا، مثؿ ُغرؼ التجارة والجمعي والتي يتـّ  ،األعماؿ

األعماؿ المعنية، والتي تقدـ دعمًا أساسيًا أو عمى  مؤسسات مّوؿ مف المساىمات أو االشتراكات مفالتي تُ 

 أساس المشروع لمبحث والتطوير التجريبي الخاص بيا، ينبغي معاممتيا كجزٍء مف قطاع مشاريع األعماؿ.

اع الشراكات وحتى أي بعض أنو لممشاريع الفردية التي تممكها اأُلسر )إّف األنشطة السوقية  7-5

تجريبي التطوير البحث و الالمستشاروف العامموف لحسابيـ الشخصي والمتعاقدوف الذيف يضطمعوف بمشاريع 

تضمينيا في قطاع مشاريع األعماؿ متى كاف ذلؾ  لصالح وحداٍت أخرى عند أسعاٍر ميمة اقتصاديًا( يتـّ 

 عمميًا.
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في متابعة اىتماماتيـ الشخصية وفي أوقاتيـ  ألفرادا، فإّف أنشطة 3ت اإلشارة في الفصؿ كما تمّ  7-6

ىي حاليًا خارج نطاؽ المقاربة المؤسساتية  ،الخاصة وعمى حسابيـ الخاص كباحثيف أو مخترعيف

 ميا ىذا الدليؿ.إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي التي يقدّ 

تأسيس  joint venture المشروع المشترك في نظاـ الحسابات القومية، يتضمف  كما ىو محددٌ  7-7

يكوف فييا كؿ طرؼ يسيطر قانونيًا وبشكؿ مشترؾ عمى أنشطة  ،أو وحدٍة مؤسساتية أخرى أو شراكةٍ  شركةٍ 

قانوني بيف  باستثناء وجود ترتيبٍ  ،الوحدة.  وتشتغؿ الوحدة بالطريقة نفسيا التي تشتغؿ بيا الوحدات األخرى

ينبغي أيضًا تصنيؼ المشاريع المشتركة عمى أساس الوحدات األطراؼ يؤسس لسيطرٍة مشتركة عمى الوحدة. 

التي تخدميا عمى نحٍو دائـ مع األخذ بعيف االعتبار لمممارسات المعموؿ بيا في نظاـ الحسابات القومية 

 متى أمكف ذلؾ.

تأسيس وحدٍة مؤسساتية منفصمة مف أجؿ إدارة مشروٍع مشترؾ، ينبغي أف يكوف ليا  عندما يتـّ  7-8

يؼ الصناعي نفسو لموحدة المؤسساتية التي ليا المصمحة األعظـ في ىذه الشراكة. في بعض التصن

، وفي تمؾ الحالة ينبغي أيضًا رسمية مستقمة الحاالت، قد يكوف لشراكات البحث والتطوير التجريبي حالةً 

 تصنيفيا عمى أساس الوحدات التي تخدميا بشكٍؿ دائـ.

 اإلبالغ الوحدات اإلحصائية ووحدات - 7-3

متنوعة ممكنة مف أجؿ  ـ مشاريع األعماؿ تمويؿ وأداء البحث والتطوير التجريبي عند مستوياتٍ تُنظّ  7-9

تحسيف تحقيؽ أىدافيا الخاصة. يمكف أف تُتخذ القرارات اإلستراتيجية المتعمقة بتمويؿ جيود البحث والتطوير 

لنظر عف الحدود الوطنية، في حيف يمكف أف ا التجريبي واتجاىاتيا عند مستوى مجموعة المشروع، بغّض 

القرارات المتعمقة  التي يمكف أف تضـّ  عمميات البحث والتطوير التجريبي تحدث القرارات اليومية المتعمقة بإدارة

تخصيصيا  وكذلؾ عمى توظيؼ الموارد البشرية التي سيتـّ  ،بنوع اإلنفاؽ عمى أداء البحث والتطوير التجريبي
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 متعددةة. كما قد تحدث أنشطة المشاريع التجريبي عند مستوياٍت مختمفة في المنظم لمبحث والتطوير

مف الصعب يجعؿ الجنسيات المنخرطة في البحث والتطوير التجريبي في أكثر مف بمٍد واحد، األمر الذي 

عمؽ تحديد المسؤوليف عف صنع القرارات ومسحيـ. قد تؤثر ىذه العوامؿ في التصنيفات المحددة فيما يت

 (.6في الفصؿ  ُمعّرؼوتؤثر في خيار وحدة اإلببلغ )كبلىما  ،بالوحدات اإلحصائية

 الوحدة اإلحصائية

ىو الوحدة اإلحصائية بالنسبة لقطاع  6سيكوف في العموـ المشروع كما ىو ُمعّرؼ في الفصؿ  7-10

 مشاريع األعماؿ. 

اخمة في مجتمع مسح البحث والتطوير كمطمٍب عاـ، ينبغي تحديد جميع الوحدات اإلحصائية الد 7-11

مؤسسات التجريبي بشكٍؿ مناسب عمى أساس عدد المتغيرات الوصفية التي تكوف عادًة متاحًة مف سجبلت 

كود /شيفرة(: 3متغيرات التحديد )أو الوسـ كما ىو موصوؼ في الفصؿ  ينبغي أف تضـّ األعماؿ اإلحصائية. 

تغير عف نوع النشاط االقتصادي الُمنّفذ ومتغير الحجـ. قد تكوف التحديد، ومتغير الموقع )الجغرافي(، وم

باإلضافة إلى ممكيتيا مفيدًة جدًا  ،المعمومات اإلضافية عف التنظيـ االقتصادي أو القانوني لموحدة اإلحصائية

 وتجعؿ عممية المسح أكثر فعاليًة وكفاءة.

 وحدة اإلبالغ

شاريع األعماؿ مف بمٍد لبمٍد آخر تبعًا لميياكؿ المؤسساتية، يتغير اختيار وحدات اإلببلغ في قطاع م 7-12

واإلطار القانوني لجمع البيانات، والعادات، واألولويات الوطنية، والموارد المخصصة لممسح، واالتفاقات 

المخصصة مع مشاريع األعماؿ. عندما يكوف المشروع غير متجانٍس فيما يتعمؽ بأنشطتو االقتصادية 

كبير مف البحث والتطوير التجريبي ألنواع متعددة مف األنشطة، فقد يكوف مف المستحسف  ويضطمع بحجـٍ 

، عمى أساس نشاط النوع الواحد أو بلً وحداٍت إحصائية أكثر تفصيبًل، مثجمع البيانات مف )واإلببلغ مف ِقبؿ( 
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تقديـ توصياٍت شاممة حتى عمى أساس المؤسسة عندما يكوف الموقع اإلقميمي ميمًا. ال يستطيع ىذا الدليؿ 

بداًل مف ذلؾ، ينبغي أف تضمف  االستفسار عنيا في كؿ بمٍد بمفرده. حوؿ اختيار وحدة اإلببلغ التي سيتـّ 

 ف فيوموظفيالوعدد  أداء البحث والتطوير التجريبيعف بيانات المكاتب اإلحصاء الوطنية قابمية جمع 

اختيار وحدة  نظر عف مقاربة الجمع المتبعة. ينبغي أف يتـّ ال والمعالجة المبلئمة لبيانات تدفؽ التمويؿ بغّض 

 مف أجؿ تحديد الوحدات اإلحصائية و 6اإلببلغ المبلئمة بالتوافؽ مع اإلرشادات العامة التي يقدميا الفصؿ 

السجبلت  التي ال ُيطمب منيا مسؾببلغ اإلتجّنب جمع البيانات مف وحدة ب ةمع التوصياإلببلغ وحدات 

    الرسمية.  المحاسبية 

فقط عند المستويات األعمى مف التجميع، فقد  بأّف الشركات قد تكوف متاحةً  كونو قد تتوفر معموماتٌ  7-13

يتعيف عمى مكاتب اإلحصاء الوطنية العمؿ مع ىذه الوحدات مف أجؿ ضماف امتثاؿ إحصاءات البحث 

ة، بحيث تقـو بفصؿ أنشطتيا حسب والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ لمبادئ اإلحصاءات الوطني

طًا ميمًا ينبغي القياـ اتوصيؼ مجموعات األعماؿ نش االختصاص القضائي والخطوط المميزة لؤلعماؿ. يعدّ 

في بعض  بو متى أمكف ذلؾ بطريقٍة منّسقة مع الوكاالت والموظفيف المسؤوليف عف سجبلت األعماؿ.

القائموف عمى جمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي أّنو الحاالت، ومف أجؿ التآزر والشمولية، قد يقرر 

  مف جميع المشاريع ضمف المجموعة الموحدة مف المشاريع المقيمة في البمد. مف المبلئـ سحب عيناتٍ 

الموافقة  االستبيانات أو ءمؿبارزًا كوحدة إببلغ ألنو يمكف ي مستوى مجموعة المشروع دورًا قد يؤدّ  7-14

إداري مركزي. في حالة الشركات القابضة، مف الممكف استخداـ عدٍد مف  مكتبٍ  ت مفعمى االستجابا

المقاربات المختمفة، عمى سبيؿ المثاؿ الطمب منيـ اإلببلغ عف أنشطة المشاريع التي تستحوذ عمييا في 

ميًا البحث مجاؿ الصناعات الخاصة بالنشاط الفعمي، أو إعادة توجيو االستبياف إلى الشركة التي تُنّفذ فع

 والتطوير التجريبي بناًء عمى طمب الشركة القابضة.

 التصنيفات المؤسساتية لموحدات اإلحصائية -7-4



266

9 
 

 شيفرات/كود التحديد

 مشمولة في المجتمع المستيدؼ بالمسح. يعدّ الحصائية اإلوحدٍة مؿ كود التحديد رقمًا مميزًا ُيعطى ليمثّ  7-15

استثنائية بالنسبة لئلحصائييف في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي الذيف  توفر شيفرات/كود التعريؼ ذا أىميةٍ 

يتعامموف في العادة مع الُمنفذيف المحتمميف لمبحث والتطوير التجريبي المحدديف عمى أساس طيٍؼ مف 

 ،معالمصادر اإلدارية واإلحصائية المختمفة. ينبغي أف تتجّنب شيفرات/كود التحديد تكرار الوحدات في المجت

بيف الوحدات )إلى درجة أنو ينبغي عمى الوحدات اإلحصائية اإلشارة إلى  ةجزئي توكذلؾ حدوث تداخبل

جؿ ضماف كود التحديد أساسيًا مف أ مختمفة: مؤسسات، مشاريع، مجموعات(. يعدّ التنظيمية المستويات ال

خداـ أيضًا است دما يتـّ مف أجؿ جمع البيانات اإلدارية )عن فعالية عممية المعاينة وعند االقتضاء

جؿ األىداؼ اإلدارية(. مف منظور مستخدمي إحصاءات البحث والتطوير أالشيفرات/األكواد نفسيا مف 

التجريبي، تسمح شيفرات/أكواد التحديد بربط البيانات الجزئية المأخوذة مف مصادر مختمفة، بما فييا مسوحات 

مجموعات البيانات اإلدارية، كما أنيا  األعماؿ أو  اتمؤسس أو بقية مسوحاتالبحث والتطوير التجريبي، 

ُتسّيؿ التحميؿ الطولي عندما تتغير بنية الوحدة عبر الزمف. عندما تمتمؾ سجبلت األعماؿ اإلحصائية 

 فإنو مف المستحسف استخداميا عند جمع بيانات البحث والتطوير التجريبي.جاىزة شيفرات/أكواد تحديد 

 القتصادي األساسيالتصنيف حسب النشاط ا

كوحداٍت مؤسساتية  ي واحد أو أكثر. ُتصّنؼ المشاريعاقتصاد قد يعمؿ مشروع األعماؿ في نشاطٍ  7-16

ي غالبية وحدات اإلنتاج أنشطًة ذات طبيعة تبعًا لنشاطيا الرئيس. في الممارسة العممية، تؤدّ  ،)إحصائية(

( الوثيقة المرجعية United Nations, 2008a) (ISIC) دالموحّ  الدولي التصنيؼ الصناعي مختمطة. يعدّ 

ذات الصمة بالتصنيؼ الدولي لؤلنشطة االقتصادية أو الصناعات. قد تنخرط المشاريع في أي نشاٍط 

 بما فييا الزراعة والتعديف والصناعة والخدمات. ،اقتصادي
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وليس التصنيؼ  ،صناعية وطنية )أو إقميمية( ينبغي عمى الدوؿ التي تستخدـ أنظمة تصنيؼٍ  7-17

د استخداـ جداوؿ مطابقة مف أجؿ تحويؿ بياناتيا المصّنفة صناعيًا إلى التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 

شار إليو د تحقيقًا ألىداؼ اإلببلغ والمقارنة الدولية. كما ينبغي أف يسمح اإلببلغ المُ الصناعي الدولي الموحّ 

مراتب  4واحدة بتقديـ تفاصيؿ عند مستوى "الطبقة" )عف النشاط االقتصادي األساسي لوحدٍة إحصائية 

مراتب رقمية(. ومع  3بالتالي عند مستوى "المجموعة" )و  ،درقمية( مف التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 

 تصنيفاتالي ذلؾ، ال ينبغي توفيرىا عند مستوى أعمى مف مستوى "الفرع" )مرتبتيف رقميتيف(. إّف تبنّ 

أو  في أمريكا الشمالية NAICSمثؿ  –د التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ  تختمؼ عفالتي صناعية ال

NACE  مع  ال يؤثر في إنتاج إحصاءات البحث والتطوير التجريبي طالما أنيا منسجمةٌ  –في أوروبا

توافؽ مباشر مؤكد عند مستوى مرتبة  عادةً د في تعريؼ الصناعات )التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 

 .(مراتب رقمية 4و  3وتوافؽ غير مباشر عند مستوى  ،تيفومرتبتيف رقمي

مف المحتمؿ أّف ينبغي عدـ استثناء أي صناعة مف اإلببلغ عف أنشطة البحث والتطوير التجريبي.  7-18

ي البحث والتطوير التجريبي، ولكف د تؤدّ جميع األنشطة االقتصادية ضمف التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 

مف االحتماؿ  كؿ وحدة تنتمي لكؿ صناعة مستوىً لفة مف االحتماؿ. ليذا، يمكف أف ُيعزى عند مستوياٍت مختم

مبلئمة وتطبيقيا ال منيجياتاللمبحث والتطوير التجريبي. مف ىذا المنظور، سيتوجب تطوير  اً يمؤدّ ألف تكوف 

ي حديدىا كمؤدّ مف أجؿ التعامؿ مع الصناعات التي تكوف مشاريعيا، بالمتوسط، ذات احتماٍؿ منخفض لت

 فحصٍ لمبحث والتطوير التجريبي )مثؿ الزراعة أو الخدمات اأُلسرية(. في مثؿ ىذه الحاالت، ُينصح بإجراء 

 أولي قبؿ تضميف المشاريع مف ىذه الصناعات في مسوحات البحث والتطوير التجريبي الدورية.

ة اإلحصائية ضمف فئة النشاط تحديد النشاط الرئيس أمرًا ضروريًا مف أجؿ تصنيؼ الوحد يعدّ  7-19

االقتصادي األساسي. ومف أجؿ تحديد النشاط الرئيس لموحدة، يجب معرفة حصص قيمتيا المضافة 

في الواقع العممي مف الصعب في  ؿ وجود أكثر مف نشاٍط واحد(. لكفألنشطتيا االقتصادية المختمفة )في حا
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الحصوؿ عمييا مف السجؿ المركزي، ليذا يجب تحديد  الغالب الحصوؿ عمى ىذه المعمومة المفصمة ما لـ يتـّ 

تصنيؼ النشاط باستخداـ معايير بديمة. متى كاف ممكنًا، ينبغي عمى مكاتب اإلحصاء الوطنية التي تجمع 

المعمومات التي  وينبغي أف تستخدـ ،منفصمة بيانات البحث والتطوير التجريبي تجّنب اتخاذ قرارات تصنيؼٍ 

ىذه المعمومة أساسيًة في  اؿ أو بقية المصادر اإلدارية ذات الجودة المماثمة. تعدّ تتيحيا سجبلت األعم

 ممثمة لممشاريع. مسوحات المعاينة مف أجؿ سحب عينةٍ 

تبدأ التحديات العممية بالظيور في سياؽ المشاريع الكبيرة ذات األنشطة االقتصادية المتعددة واليياكؿ  7-20

ـّ المعقدة. يمكف ليذه المشاريع  الكبيرة أيضًا أف تشغؿ حصًة كبيرة جدًا مف البحث والتطوير التجريبي. ت

. 6-7أىمية تصنيؼ الصناعة عند قياس مجاميع البحث والتطوير التجريبي بتوسع الحقًا في القسـ  توضيح

دنى حدٍّ أينبغي أف تجيد مكاتب اإلحصاء الوطنية مف أجؿ الوصوؿ إلى التوازف المبلئـ بيف المحافظة عمى 

واألخذ باالعتبار المستوى الذي يمكف  ،التجانس فيما يتعمؽ بالنشاط االقتصادي لمشاريع األعماؿ درجة مف

 عنده لمشروع األعماؿ تقديـ المعمومات المطموبة عف أنشطتو.

 التصنيف بحسب الحالة العامة أو الخاصة وبحسب حالة التبعية

  ، ُينصح بالتصنيؼ التالي لمشاريع األعماؿ:4-3قسـ ال 3متابعًة لمتوصيات المقدمة في الفصؿ  7-21

  مشاريع األعماؿ الخاصة الخاضعة لمسيطرة المحمية )ال تخضع لسيطرة الحكومة أو الوحدات

 المؤسساتية غير المقيمة(.

 .)مشاريع األعماؿ العامة )تخضع لسيطرة وحدات الحكومة   

 جنبية.الشركات األـ لػِ أو األعضاء في مجموعة محمية أو أ 

  ـّ مقيمة(. المؤسساتية غير الوحدات المشاريع األعماؿ الخاضعة لمسيطرة األجنبية )تخضع لسيطرة ت

 حوؿ عولمة البحث والتطوير التجريبي. 11ع في الفصؿ شرح االىتماـ بيذه الفئة بتوسّ 
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لة القانونية بيانات البحث والتطوير التجريبي أيضًا بتطبيؽ تصنيفاٍت تعكس الحا جامعوقد يرغب  7-22

لخ( مف أجؿ تمبية االحتياجات الخاصة الممشاريع المختمفة )مثبًل، مشاريع عامة مدرجة، أو غير مساىمة ... 

 لممستخدميف ضمف بمدانيـ الخاصة.

 التصنيف بحسب حجم مشروع األعمال

ىا مف تصنيؼ الوحدات تبعًا لمحجـ عمى أساس حجـ العمالة، أو اإليرادات، أو غير  قد يتـّ   7-23

لكف ُمفضؿ، الوليذا فيو  ،الخصائص المالية واالقتصادية. غالبًا ما يكوف حجـ العمالة مقياسًا أقؿ غموضاً 

وصي بو ىذا فقد تفضؿ بعض الدوؿ استخداـ عدد األشخاص العامميف )وىو ما يُ  ،حتى في ىذه الحالة

-دد الفرؽ بينيما بعدد المديريفاستخداـ عدد العامميف، حيث يتح، في حيف قد تفضؿ بعض الدوؿ الدليؿ(

 المالكيف والموظفيف بغير أجر.

المسح ِصيغ استيداؼ التصنيؼ حسب الحجـ مناسبًا مف أجؿ التقسيـ الطبقي والمعاينة وأنواع  يعدّ  7-24

في بعض الدوؿ، تقّيد الموائح التنظيمية اإلحصائية مسح المشاريع الصغيرة جدًا.  وعرض النتائج اإلحصائية.

أّف أداء البحث والتطوير التجريبي يميؿ ألف يكوف نشاطًا عالي الترّكز، فقد ال يترتب عمى التغطية غير  وبما

ولكف قد يشّوه كثيرًا  ،اإلببلغ عنيا ميمة عمى المجاميع اإلجمالية التي يتـّ  يف الصغار تأثيراتٌ الكاممة لممؤدّ 

حث والتطوير التجريبي. ليذا السبب، ينبغي المجوء أنواعًا أخرى مف اإلحصاءات والتحميبلت القائمة عمى الب

 إلى استخداـ كؿ الوسائؿ الممكنة مف أجؿ ضماف التغطية الممكنة األكثر شمواًل.

مف أجؿ تصميـ العينة وتقدير البيانات، وكذلؾ مف  ةساسياألتحديد ال اتمتغير أحد حجـ المشروع  يعدّ  7-25

لمحجـ يستند إلى متوسط عدد األشخاص  ي تعريؼٍ وصى بتبنّ ات. يُ أجؿ اإلدارة المبلئمة ألنشطة جمع البيان

العامميف بسبب بساطتو وقابميتو لمتطبيؽ عمومًا وفائدتو وقابميتو لممقارنة الدولية. يمكف استخداـ متغير الحجـ 

لحجـ أو عتبة ا مف أجؿ االستبعاد المقصود لموحدات مف المجتمع اليدؼ )مثبًل، المشاريع التي تقع تحت حدّ 
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المحدد، إذا كاف ذلؾ قاببًل لمتطبيؽ( أو مف أجؿ تكييؼ طرائؽ جمع البيانات وفؽ حجـ وتنظيـ الوحدات 

 المستيَدفة.

ُينصح باعتبار جميع الوحدات التي تنتمي إلى قطاع مشاريع األعماؿ، بصرؼ النظر عف نشاطيا  7-26

تبعد فييا المشاريع تجريبي. في الدوؿ التي ُتسمحتمؿ لمبحث والتطوير ال مؤدٍّ كوحجميا، االقتصادي األساسي 

متناىية الصغر مف مسوحات البحث والتطوير التجريبي الدورية مف أجؿ االمتثاؿ لموائح الصغيرة أو 

التنظيمية اإلحصائية أو بسبب القيود العممية والفنية، ينبغي بذؿ بعض الجيد مف أجؿ تحديد المساىمة 

  في مجموع البحث والتطوير التجريبي لممشاريع األعماؿ. متناىية الصغريرة أو الية ليذه المشاريع الصغاإلجم

ـّ اقتراح مجموعات الحجـ التالية )عمى أساس عدد األشخاص العامميف( مف أجؿ تصنيؼ مشاريع  7-27 ت

 األعماؿ:

1-4 

5-9 

10-19 

20-49 

50-99 

100-249 

250-499 

500-999 

1000-4999 
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 وما فوؽ -5000

ي مية، ونظرًا لوجود مشاريع أعماؿ ذات حجـ عمالة يساوي الصفر في السجبلت واستحالة أف تؤدّ عم ألسبابٍ 

ىذه المشاريع البحث والتطوير التجريبي، فإنو ُينصح باستبعادىا مف نطاؽ مسوحات البحث والتطوير 

 التجريبي.

ـّ اختيار ىذه الفئات ألسبابٍ  7-28 ـ في تصنيؼ الحجـ الُمتبع مف أجؿ تحقيؽ االنسجا ةً صامتنوعة، وخ ت

 20أو  10أو  5مف  ؿعادًة بالنسبة لممشاريع المتناىية الصغر )التي تشمؿ المشاريع التي يعمؿ فييا أق

متوسطة الحجـ )التي تشمؿ أو بالنسبة لممشاريع الصغيرة و  تبعًا لمممارسات الخاصة بكؿ بمد( شخصًا، وذلؾ

. شخص عامؿ، وذلؾ تبعًا لمممارسات الخاصة بكؿ بمد( 500أو  250المشاريع التي يعمؿ فييا أقؿ مف 

نما لتوفير ىيكؿ تصنيٍؼ يمكف أف ترتكز عميو  اقتراح ىذه الفئات العشر وىكذا، لـ يتـّ  لبلستخداـ المشترؾ، وا 

 9مة عند بحدود فاص عاتٍ و تحافظ جميع الدوؿ عمى مجم أف الممارسات الخاصة بكؿ بمد. ومع ذلؾ، ُينصح

متوسط لممشاريع الصغيرة و بحيث يمكف توفير إحصاءاٍت قابمة لممقارنة الدولية  عامبلً  اً شخص 249و  49و 

 اً شخص 999فاصؿ عند  الحجـ والكبيرة. بالنسبة لبلقتصادات الكبيرة، ُينصح أيضًا بالمحافظة عمى حدٍّ 

 .عامبلً 

 التصنيف بحسب الموقع الجغرافي

تعريؼ مكاف اإلقامة عادًة  قع الجغرافي لموحدة. في حيف يتـّ وىو المو  ،آخر يوجد متغير تصنيؼ ميـّ  7-29

مف حيث "بمد اإلقامة" فإّف الموقع يمكف أف يكوف متاحًا عند مستوياٍت مختمفة مف التفصيؿ وىي: الواليات أو 

عند األقاليـ )بحسب التنظيـ اإلداري عمى مستوى البمد(، المناطؽ المحمية )المدف أو البمديات( أو العناويف. 

 أو وحدات اإلببلغ المتعددة لمشروعٍ  –التعامؿ مع وحدات اإلببلغ التي تختمؼ عف الوحدات اإلحصائية 

 ي الحذر عند تحديد الموقع المحدد المناسب لجمع البيانات.ينبغي توخّ   – دواح
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 مؤشرات نشاط البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعمال -7-5

ريع األعماؿ بحجـ اإلنفاؽ طوير التجريبي التي تقـو بيا وحدات قطاع مشاتُقاس أنشطة البحث والت 7-30

مف البحث والتطوير التجريبي وعمى موظفي البحث والتطوير التجريبي. في الغالب تتوفر ىاتاف  عمى كؿٍّ 

عمى التوالي، كما ويمكف توزيع  5و  4المجموعتاف مف المؤشرات حسب التوصيات المقدمة في الفصميف 

   .  6-7مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي وظيفيًا بحسب اإلرشادات التي يصفيا القسـ  إنفاؽ

 اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي

مف أجؿ ضماف االتساؽ بيف المعمومات الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي والمعمومات غير  7-31

مى مكاتب اإلحصاء الوطنية التي تقوـ بتجميع بيانات البحث الخاصة بو التي يقدميا المستجيبوف، ينبغي ع

أف  بغينيوالتطوير التجريبي مراجعة العبلقات المحاسبية عندما يكوف عمميًا القياـ بذلؾ. عمى سبيؿ المثاؿ: 

تكوف تكاليؼ العمالة الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي أقؿ مف تكاليؼ العمالة الكمية )أو حتى تساوييا في 

ينبغي  بالمثؿدواـٍ كامؿ في البحث والتطوير التجريبي(. في ف يحاؿ كاف جميع األشخاص العامميف منخرط

اإلنفاؽ الرأسمالي   يزيد عفتضميف اإلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي في، وبالتالي أالّ 

تطوير التجريبي الكمية القيمة المضافة  تتجاوز تكاليؼ البحث والاإلجمالي في المشروع. كما ينبغي عمومًا أالّ 

المحددة. بالنسبة لممشاريع التي تقوـ بالبحث والتطوير التجريبي بشكٍؿ المشروع في السنة  يخمقياالتي 

مف القيمة المضافة خبلؿ فترة زمنية متعددة  تاً ثاب ءاً وف البحث والتطوير التجريبي جز متواصؿ، يمكف أف يك

بيانات البحث والتطوير  عف أالعبلقات في تخفيض اإلببلغ الخطمراقبة ىذه بغي أف تساعد نالسنوات. ي

 لمبيانات. وبالتالي ُتحّسف الجودة اإلجمالية ،التجريبي

 البحث والتطوير التجريبي وموظف
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 تقوـ باإلببلغالمجاميع الخاصة بالموظفيف في المشاريع التي  بيف التوافؽمماثمة لتحقيؽ  توجد حاجةٌ  7-32

إّف قياس قوة عمؿ البحث والتطوير التجريبي في  عف البحث والتطوير التجريبي. جمعيا التي يتـّ نات والبيا

)انظر  الوحدة أنشطة البحث والتطوير التجريبي داخؿعماؿ، ومشاركة الموظفيف الخارجييف في مشاريع األ

ي أنشطة البحث والتطوير بتقصّ  يًا. مف المستحسف أف تقوـ وحدة اإلببلغ أوالً (، يمكف أف تمثؿ تحدّ 5الفصؿ 

ف في المشروع. تسيؿ التغطية الكاممة لمساىمتيـ ياألشخاص الموظف فالتجريبي المنفذة في الفترة المرجعية م

إذا استخدمت  –مف حيث كبل الزمف )مكافئ الدواـ الكامؿ( وتكاليؼ العمالة  –في البحث والتطوير التجريبي 

تضميف العماؿ بدواـ جزئي والمتدربيف. في حاؿ توفر ىذه البيانات  بحيث يتـّ  ،الوحدة مباشرًة بيانات رواتبيـ

الوطنية التدقيؽ عمى مف سجبلت المشاريع أو مف المصادر اإلدارية، فإنو ينبغي عمى مكاتب اإلحصاء 

ييف  يتجاوز عدد موظفي البحث والتطوير التجريبي الداخمينبغي أالّ  نسجاـ في مجاميع الموظفيف: مثبلً اال

 .الكمي عدد الموظفيف

 وىي تحديد جميع المساىميف الخارجييف في البحث والتطوير التجريبي داخؿ ،أخرى توجد خطوةٌ  7-33

: المستشاروف العامموف لحسابيـ الشخصي، المناصب، والذيف قد يشمموف طيفًا واسعًا مف الخصائص/الوحدة

الُمستأَجروف وغيرىـ.  فو ، والموظفالوحدة داخؿ يعمموف كمستشاريف فقديف الذيلحساب المتعاوالعامموف 

التقدير )مف  يتطّمب مف المستجيبيف بذؿ جيٍد كبير مف أجؿ تحديد الموظفيف الذيف يساىموف بجيٍد يستحؽّ 

 الوحدة. يوالوحدة الذي تؤدّ  داخؿ( في البحث والتطوير التجريبي 3-5القسـ  5انظر الفصؿ  –حيث الوقت 

فنيوف، وموظفوف يع موظفي البحث والتطوير التجريبي حسب الوظيفة )باحثوف، و مناقشة توز  تتمّ  7-34

ميا ذلؾ الفصؿ التوصيات التي يقدّ  فّ إحيث ، 5مف موظفي الدعـ( بإسياب في الفصؿ  ـمكافئوف، أو غيرى

يجب جمع البيانات المعمقة بعدد الموظفيف وبمكافئ الدواـ  كبيرة بقطاع مشاريع األعماؿ. ذات صمةٍ 

كامؿ/العمؿ المتفرغ، وكذلؾ التوزيعات الديمغرافية اإلضافية ليذه المجاميع مف أجؿ معرفة خصائص مثؿ ال

(. ينبغي أف يرتكز التوزيع الوظيفي لموظفي البحث 4-5الجنس والعمر ومستوى التأىيؿ وغيرىا )انظر القسـ 
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ألفراد المنخرطوف في البحث والتطوير يو فعبًل اوالتطوير التجريبي عمى المشاىدة المباشرة لمدور الذي يؤدّ 

كإجراٍء عاـ، ال في المشروع.  ونو يؤدّ ، وذلؾ بشكٍؿ مستقؿ عف الدور الرسمي الذي داخؿ الوحدةالتجريبي 

مباشرة بيف مستوى الميارة الرسمي )التعاقدي( )حتى لو كاف موصوفًا مف حيث  يمكف ضماف وجود عبلقةٍ 

. ُيبلحظ بشكٍؿ شائع، الوحدة داخؿ و في البحث والتطوير التجريبيمتالوظيفة( لمشخص العامؿ ونوع مساى

 أنشطة البحث والتطوير التجريبي داخؿ ف" فييباحثكؤلفراد الذيف يشاركوف "ل أنو يكوفعمى سبيؿ المثاؿ، 

 وليس "كباحثيف". ا "كفنييف" أو "كمديريف"مركز عمٍؿ رسمي إمّ في المشروع  الوحدة

 البحث والتطوير التجريبي داخلعمى  مشاريع األعمال إلنفاق التوزيعات الوظيفية -7-6

 الوحدة

( البياف اإلحصائي األساسي BERDإنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي ) يعدّ  7-35  

ؿ مكّوف اإلنفاؽ المستخدـ في وصؼ أداء البحث والتطوير التجريبي في قطاع مشاريع األعماؿ، وىو يمثّ 

( الذي تتحّممو الوحدات في 4( )انظر الفصؿ GERDإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي )المحمي ا

ضمف قطاع مشاريع  الوحدة ؽ عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿقطاع مشاريع األعماؿ. إّف مقياس اإلنفا

جمع االستفادة مف يوجد عدٌد مف المتغيرات التي يمكف مف أجميا محددة. المرجعية ال فترةالالعماؿ خبلؿ 

تحظى  ( وتوزيعيا واإلببلغ عنيا.BERDبيانات إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي )

بعض التوزيعات باالىتماـ والتطبيؽ عمى نطاٍؽ عالمي واسع؛ في حيف يكوف بعضيا ذا صمٍة بدوٍؿ محددة 

 ،بيا ىصو الحقًا قائمة بالتوزيعات التي يُ  يوجدمف أجؿ تحقيؽ أىداٍؼ تتعمؽ بالتحميؿ وصنع السياسات. 

والتي يجب عمى مكاتب اإلحصاء الوطنية جمعيا مف أجؿ تمبية احتياجات قابمية المقارنة الدولية عمى أكمؿ 

وصى بيا ممكنًة فقط مف خبلؿ تحديد النشاط بشكٍؿ منفصؿ ضمف الوحدات معظـ التوزيعات المُ  تعدّ وجو. 

تجميع التفاصيؿ الموزعة حسب الوحدة لمقطاع بأكممو )مثبًل، البحث والتطوير  ومف ثـ ،اإلحصائية الفردية
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ا بقية توزيعات إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي التجريبي حسب مصدر التمويؿ(. أمّ 

(BERD ّالتي يتـ )  وحدات البحث والتطوير التجريبي الكمي لم تجميعاإلببلغ عنيا فيي مشتقة طبيعيًا مف

اإلحصائية عمى أساس معاييرىا في التصنيؼ المؤسساتي األولي )مثاؿ ذلؾ، البحث والتطوير التجريبي 

بحسب النشاط االقتصادي األساسي وحجـ المشروع(. ينبغي تنفيذ المسوحات وغيرىا مف جيود جمع البيانات 

 مع تذّكر ىذه التوصيات.

( حسب مصادر تمويل البحث BERDوير التجريبي )توزيع إنفاق مشاريع األعمال عمى البحث والتط

 والتطوير التجريبي

ُينصح بأخذ خمسة مصادر أساسية عند جمع مصادر تمويؿ إنفاؽ  3-4القسـ  4كما يصؼ الفصؿ  7-36

ينشأ  الذي( واإلببلغ عنيا، وذلؾ بحسب القطاع BERDمشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي )

تمقيو مف مشاريع  شاريع األعماؿ )الذي يشمؿ كبل التمويؿ الداخمي والخارجي الذي يتـّ : موىي التمويؿفيو 

 (.1-7والقطاع الخاص غير اليادؼ لمربح، وبقية العالـ )الجدوؿ أخرى(، والحكومة، والتعميـ العالي، 

 ألعمالفي قطاع مشاريع ا الوحدة تمويل لمبحث والتطوير التجريبي داخلتحديد مصادر ال 1-7الجدوؿ 

 مصادر التمويؿ 
 قطاع مشاريع األعماؿ

 المشروع نفسو )تمويؿ داخمي( 
 مشاريع أخرى في المجموعة نفسيا 
 مشاريع أخرى غير تابعة 

 1قطاع الحكومة

 المركزية أو االتحادية 
 المقاطعة أو الوالية 
 غيرىا مف ىيئات القطاع الحكومي 

 قطاع التعميـ العالي
 غير اليادؼ لمربحالقطاع الخاص 

 بقية العالـ
 مشاريع األعماؿ 
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 مشاريع في المجموعة نفسيا  
 مشاريع غير تابعة أخرى  
 قطاع الحكومة 
 قطاع التعميـ العالي 
 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح 
 المنظمات الدولية )بما فييا المنظمات فوؽ الوطنية( 

 لتطوير التجريبي بشكٍؿ منفصؿ عف تحويبلت تمويؿ البحث والتطوير التجريبيُينصح بتحديد تبادؿ تمويؿ البحث وا 1
 

 التمويل من قطاع مشاريع األعمال

تباع مقاربٍة محددة في جمع بيانات عف مصادر تمويؿ إنفاؽ مشاريع األعماؿ اال ينصح ىذا الدليؿ ب 7-37

ر مجموع البحث والتطوير التجريبي (. قد تقوـ بعض الدوؿ بتقديBERDعمى البحث والتطوير التجريبي )

ـّ تقوـ بتحديد المصادر الفردية لمتمويؿ. في مثؿ ىذه الحاالت، مف الممكف قياس تمويؿ  ،الوحدة داخؿ ومف ث

بعد االنتياء مف احتساب جميع المصادر الخارجية  residual متبؽٍّ األعماؿ الداخمي كمبمٍغ مؤسسات 

. وقد تقوـ دوٌؿ أخرى بالطمب إلى المستجيبيف الوحدة داخؿ تجريبيي جيود البحث والتطوير الالمساىمة ف

داخمي والبحث  المدفوعة تكاليفو بتمويؿٍ  داخؿ الوحدة باإلببلغ بشكٍؿ منفصؿ عف البحث والتطوير التجريبي

راج البيانات مف ممية استخع تمبيةجؿ وذلؾ مف أ ،مصادر أخرى الممّوؿ مف داخؿ الوحدة والتطوير التجريبي

قد ُتسّيؿ المقاربة الثانية عممية اإلببلغ مف مشاريع األعماؿ التي تحافظ عؿ الفصؿ الحسابات المالية. 

والبحث  ،خمياً ؿ داالمموّ  الوحدة مجاؿ البحث والتطوير التجريبي داخؿ المادي والمالي بيف نشاطيا في

وذلؾ  ،ألنشطة المتعمقة بالدفاع)مثؿ، حالة ا اآلخرالمتعاقد عميو مع  الوحدة داخؿوالتطوير التجريبي 

 العتبارات تتعمؽ باألمف(.

لمحتفظ بيا )أي األرباح أو األرباح ا اتفي قطاع مشاريع األعماؿ، يشمؿ التمويؿ الداخمي االحتياطي 7-38

إعادة توزيعيا كأرباح أسيـ(، ومبيعات الوحدة مف منتجاتيا العادية )غير البحث والتطوير  تـّ تالتي لـ 

(، ورأس الماؿ المتحقؽ مف بيع األسيـ أو الديوف أو غيرىا مف األدوات المختمطة )مثؿ، األمواؿ التجريبي
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أيضًا  داخمية أمواالً  تعدّ أسواؽ الماؿ، والقروض مف المصارؼ، ورأس ماؿ المخاطرة وغيرىا(.  فيالمتحققة 

مشجعة لمبحث والتطوير التجريبي المتحققة نتيجة الحوافز الحكومية الضريبة الدخؿ  التزاماتاالقتطاعات مف 

ـّ في الماضي، حيث ال توجد حاجة الستخداميا في تمويؿ البحث والتطوير التجريبي في الفترة  الذي ت

المرجعية الحالية. نظرًا لؤلىمية الكبيرة ليذه الفئة، فقد تختار دوٌؿ فردية االستفسار عف مصادر التمويؿ 

حديد، عمى سبيؿ المثاؿ، تأثيرات سياسات محددة لمبحث والتطوير وذلؾ مف أجؿ ت ،الداخمية المحددة ىذه

 محدد ليذه األمواؿ. تقسيـٍ تباع االتجريبي، لكف ال ينصح ىذا الدليؿ ب

في ظؿ بعض الظروؼ، قد يحتاج المشروع إلى طمب الحصوؿ عمى قرض/االقتراض مف أجؿ  7-39

سع، يمثؿ القرض دينًا تقدمو وحدٌة ما )مؤسسة أو بالمعنى الواتمويؿ نشاطو في البحث والتطوير التجريبي. 

 تجريبيالتطوير البحث و الذ ى مشروع ينفّ عندما يتمقّ  رى عند سعر فائدة معيف. وبالتاليأسرة( إلى وحدٍة أخ

لمشروع مبمغًا ما مف النقود مف المقرض لتمويؿ أنشطتو في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي، فإّف ا كمقترضٍ 

عمى  تعويٌض سيقوـ في وقٍت الحؽ بإعادة تسديد مبمغ النقود نفسو مضافًا إليو  وأنه المقرض يمـز نفسو تجا

كجزٍء مف التمويؿ الداخمي طالما في  يجب تضميف مبالغ القروضشكؿ فائدة عمى الديف مقابؿ الخدمة. 

ؼ اقتراض األمواؿ إعادة تسديده. ال تدخؿ تكالي يتوقع المصدر الخارجي بأّف المبمغ المقرض سيتـّ  الواقع

ضمف البحث والتمويؿ التجريبي. ينطبؽ المنطؽ نفسو عند تقديـ وحداٍت خارجية ضماناٍت لمحصوؿ عمى 

مصادر تمويؿ أخرى )كما ىي الحاؿ أحيانًا بالنسبة لقروض  الفوائد كميًا أو جزئيًا مف القروض أو عند تغطية

 تضميف مثؿ ىذا الدعـ كجزء مف التمويؿ الداخمي. تـّ البحث والتطوير التجريبي المدعومة حكوميًا(، حيث سي

تابعة بشكٍؿ منفصؿ عف التمويؿ الخرى غير األمحمية المشاريع الُينصح بتحديد التمويؿ المتحقؽ مف  7-40

كمتا فئتي المشاريع مصدر  تعدّ عممًا أنو  ،مية نفسياشاريع تابعة تمثؿ جزءًا مف المجموعة المحالمتحقؽ مف م

لمجزء األكبر مف اإلببلغ الدولي عف إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير  بالنسبة. يتمويؿ خارج

(، يتمثؿ مصدر التمويؿ لقطاع مشاريع األعماؿ بمجموع التمويؿ الداخمي لمشاريع BERDالتجريبي )
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جزءًا مف  لتابعة التي تعدّ زائدًا التمويؿ مف المشاريع ا األعماؿ زائدًا التمويؿ مف المشاريع المحمية غير التابعة

 .الوحدة خارجغ عف البحث والتطوير التجريبي حوؿ اإلببل 7-7المجموعة المحمية نفسيا. انظر أيضًا القسـ 

ويجب أف  ،في حالة المشاريع التابعة وغير التابعة الموجودة في الخارج، ينبغي طمبيا بشكٍؿ منفصؿ 7-41

 عرضيا كجزء مف بقية العالـ. يتـّ 

 يل من قطاع الحكومةالتمو 

المتحّصؿ مف الحكومة، مف الميـ ضماف  الوحدة تمويؿ البحث والتطوير التجريبي داخؿ في حالة  7-42

دوف توّقع حصوؿ بحث وتطوير تجريبي يعوضو )مثؿ التمويؿ تجيبيف بتحديد التمويؿ المتحّصؿ قياـ المس

لمتحّصؿ عميو مقابؿ القياـ بالبحث والتطوير المتحّصؿ عميو مف خبلؿ الِمنح( بشكٍؿ منفصؿ عف التمويؿ ا

جد بعض المشاريع صعوبًة يؤسسات الحكومة. قد التجريبي، والذي يكوف عادًة بصيغة عقود مشتريات مف م

وذلؾ الذي تشتريو وحدات الحكومة.  ،في التفريؽ بيف البحث والتطوير التجريبي الذي تشتريو المشاريع العامة

في الواقع العممي التمييز بيف تبادؿ التمويؿ وتحويؿ التمويؿ، وذلؾ تبعًا لتخصيص  كما قد يكوف صعبًا أيضاً 

مف  في النتائج غير المؤكدة لمبحث والتطوير التجريبي الذي يقوـ بو المشروع بتمويؿٍ  المخاطرة والحؽّ 

. عمى 3-4سـ الق 4ؿ الغاية القصوى ىنا في التمييز بيف الفئتيف المعروضتيف في الفصؿ الحكومة. تتمثّ 

سبيؿ المثاؿ، ليس مستغربًا أف يستخدـ مشروع أعماؿ مصطمح "العقد" في سياؽ اتفاقات المنح، لكف ينبغي 

 لتصنيؼ ىذا التمويؿ بدقة حسب الفئات.بذؿ كؿ الجيد 

قد ترغب بعض الدوؿ في جمع المعمومات عف المستوى الحكومي الذي يقدـ التمويؿ لمبحث والتطوير  7-43

في العادة  ، ويمكف حتى عف المؤسسات والبرامج المحددة. عمبًل بالممارسات األكثر انتشارًا، يتـّ التجريبي

ي التمييز بيف التمويؿ المركزي/االتحادي والتمويؿ اإلقميمي/عمى مستوى الوالية )غالبًا بشكٍؿ مشترؾ مع تبنّ 

 عقود المشتريات(. التقسيـ بيف تحويؿ التمويؿ مثؿ الِمنح وتبادؿ التمويؿ مثؿ إيرادات
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لى الحدّ  ،تتعمؽ بعممية اإلببلغ مف أجؿ غاياتٍ  7-44 الذي يكوف عمميًا، ينبغي تحديد المصدر األصمي  وا 

لمتمويؿ حتى عندما تكوف مؤسسة وسيطة عامة أو خاصة ىي المسؤولة عف التحويؿ الفعمي لمتمويؿ. في 

المؤسسة الوسيطة، أي المصدر المباشر جدًا حاالٍت كثيرة يستطيع المشروع المستفيد اإلببلغ فقط عف 

 لمتمويؿ.

مخصصة لئلعفاء الضريبي بيدؼ تشجيع تمويؿ البحث والتطوير  اً ـ بعض الحكومات صيغتقدّ  7-45

إرشاداٍت عف القياس المنفصؿ ليذا النوع مف الدعـ. كما ىو مشروح  12ـ الفصؿ التجريبي أو القياـ بو. يقدّ 

نصح ىذا الدليؿ أّنو ينبغي اإلببلغ عف تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي ( ي3-4)القسـ  4في الفصؿ 

عمى أساس توقعات الحصوؿ عمى إيراداٍت مستقبمية أو إعفاء مف الضريبة، أو المطاليب المتحققة "الممّولة" 

    حكومي. وليس كمصادر دعـٍ  ،سابؽ، عمى أنيا تمويؿ داخميالداء األ والتي تخّص  ،في الفترة الحالية

 التمويل من بقية العالم

عند جمع البيانات عف التمويؿ مف الخارج، يكوف مف الميـ غالبًا تحديد القطاعات التي ينشأ منيا  7-46

عمى نحٍو خاص تحديد  ت اإلشارة سابقًا، مف الميـّ التمويؿ، كما في حالة مصادر التمويؿ المحمية. كما تمّ 

موجودة في الخارج بشكٍؿ منفصؿ عف الشركات األخرى غير التابعة عماؿ التابعة الالتمويؿ مف مشاريع األ

وغير المقيمة. ستقوـ بمداٌف مختمفة بتحديد منظمات ووكاالت تمويٍؿ دولية وفوؽ دولية مختمفة عمى أنيا 

مصادر تمويٍؿ ميمة. بالنسبة لمدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي، قد يكوف أحد مصادر التمويؿ ىذه 

 التحاد األوروبي وىيئاتو األخرى"."مؤسسات ا

( حسب نوع البحث والتطوير BERDعمال عمى البحث والتكوير التجريبي )توزيع إنفاق مشاريع األ

 التجريبي
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كما بالنسبة لجميع القطاعات، ُينصح بجمع البيانات مف مشاريع األعماؿ عف تجزئة اإلنفاؽ عمى  7-47

وُموضح فيما  2كما ىو محدد في الفصؿ  ،والتطوير التجريبي البحث والتطوير التجريبي حسب نوع البحث

 يمي:

 الفعؿ بذلؾوىي تقوـ ب األبحاث األساسية "البحتة"تنفيذ : تستطيع مشاريع األعماؿ يالبحث األساس .

دوف شؾ تضطمع ىذه المشاريع بشكٍؿ أكبر في األبحاث بنظرة مفادىا اإلعداد لمجيؿ القادـ مف لكف، 

مثؿ ىذا البحث  . يعدّ تجاري فوري محدد أو تطبيؽٌ  لو لـ يكف في الذىف استخداـٌ وحتى  ،التقانات

نما عدٌد غير محدد مف  أساسيًا حسب التعريؼ، كونو ال يتضمف في الذىف استخدامًا محددًا، وا 

وبما أنو  ،"ُيشار بشكٍؿ شائع إلى ىذا البحث بأنو "بحٌث أساسي موّجوالتطبيقات المستقبمية المحتممة. 

ف المفترض أّف حصة صغيرة فقط مف البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ ُيحتمؿ أف تكوف م

أبحاثًا أساسية، ُينصح أف تتقصى مكاتب اإلحصاء الوطنية بحذر فيما إذا كاف المستجيبوف الذيف 

قد فيموا بدقة  ،ألساسيةاعمى األبحاث  الوحدة داخؿمياٍت كبيرة نسبيًا مف اإلنفاؽ يبمغوف عف وجود ك

 كما ىو محدد في ىذا الدليؿ. ،معنى البحث األساسي

 مشكمٍة محددة أو تحقيؽ ىدٍؼ تجاري محدد. في الغالب  : تيدؼ ىذه األنشطة إلى حؿّ البحث التطبيقي

يكوف التمييز بيف األبحاث األساسية والتطبيقية محددًا بخمؽ مشروٍع جديد مف أجؿ استكشاؼ نتائج 

إلى منظوٍر طويؿ األجؿ  ساسية )في الغالب يتضمف االنتقاؿ مف منظورٍ األبحاث ألاواعدة لبرنامج 

. أيضًا، تحتاج المشاريع غالبًا إلى دعـ أنشطتيا الرامية إلى "تطوير المنتج" (متوسط أو قصير األجؿ

اسعًا محتمبًل بمعرفٍة جديدة تتوّلد مف أنشطة األبحاث التطبيقية، وبدورىا فإّف لنتائج ىذه األنشطة طيفًا و 

 مف التطبيقات.  

 ؿ عمومًا المكّوف األكبر مف البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ، : يمثّ التطوير التجريبي

نيف بشكٍؿ تتمثؿ غاية التطوير التجريبي باستنتاج خطٍة أو تصميـ لمنتٍج أو عممية جديديف أو ُمحسّ 
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كما بالنسبة لجميع القطاعات، ُينصح بجمع البيانات مف مشاريع األعماؿ عف تجزئة اإلنفاؽ عمى  7-47

وُموضح فيما  2كما ىو محدد في الفصؿ  ،والتطوير التجريبي البحث والتطوير التجريبي حسب نوع البحث

 يمي:

 الفعؿ بذلؾوىي تقوـ ب األبحاث األساسية "البحتة"تنفيذ : تستطيع مشاريع األعماؿ يالبحث األساس .

دوف شؾ تضطمع ىذه المشاريع بشكٍؿ أكبر في األبحاث بنظرة مفادىا اإلعداد لمجيؿ القادـ مف لكف، 

مثؿ ىذا البحث  . يعدّ تجاري فوري محدد أو تطبيؽٌ  لو لـ يكف في الذىف استخداـٌ وحتى  ،التقانات

نما عدٌد غير محدد مف  أساسيًا حسب التعريؼ، كونو ال يتضمف في الذىف استخدامًا محددًا، وا 

وبما أنو  ،"ُيشار بشكٍؿ شائع إلى ىذا البحث بأنو "بحٌث أساسي موّجوالتطبيقات المستقبمية المحتممة. 

ف المفترض أّف حصة صغيرة فقط مف البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ ُيحتمؿ أف تكوف م

أبحاثًا أساسية، ُينصح أف تتقصى مكاتب اإلحصاء الوطنية بحذر فيما إذا كاف المستجيبوف الذيف 

قد فيموا بدقة  ،ألساسيةاعمى األبحاث  الوحدة داخؿمياٍت كبيرة نسبيًا مف اإلنفاؽ يبمغوف عف وجود ك
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 مشكمٍة محددة أو تحقيؽ ىدٍؼ تجاري محدد. في الغالب  : تيدؼ ىذه األنشطة إلى حؿّ البحث التطبيقي
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 مف التطبيقات.  

 ؿ عمومًا المكّوف األكبر مف البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ، : يمثّ التطوير التجريبي

نيف بشكٍؿ تتمثؿ غاية التطوير التجريبي باستنتاج خطٍة أو تصميـ لمنتٍج أو عممية جديديف أو ُمحسّ 
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تخداـ الذاتي. استنادًا إلى األبحاث السابقة أو التجربة كبير، سواء أكاف القصد مف ذلؾ البيع أـ االس

اء النماذج نـ، وتصميـ بدائؿ المنتج واختبارىا، كما يمكف أف يشمؿ بيىاالعممية، فيو يشمؿ صياغة المف

ال يتضمف التطوير التجريبي  (.7-2القسـ  2التجريبي لممعامؿ )انظر الفصؿ  تشغيؿالاألولية و 
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يث ال تحقؽ ح ،لتجريبيأولي لمبحث والتطوير ا مف اإلنتاج الكبير عمى أنيا نموذجٌ  الذي يعمؿ لسمسمةٍ 

اعتبارىا كتطويٍر تجريبي، يجب أف تتطّمب  ىذه األنشطة صراحًة معايير الحداثة وعدـ اليقيف. وليتـّ 

األنشطة معرفة/خبرات "الباحثيف". أكثر مف ذلؾ، ينبغي عمى جامعي البيانات مساعدة المستجيبيف عمى 
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 عض الحياف أنشطة اإلنتاج األولية عند مستوًى منخفض. إالّ وحتى في ب ،المستخدـ /تطبيقاتوشروحات

 ـ قد ال تكوف واضحًة جدًا.أّف الحدود بيف ما تقدّ 

مقابل  يه الصناعتوج  ال ( حسبBERDتوزيع إنفاق مشاريع األعمال عمى البحث والتطوير التجريبي )

   تصنيف النشاط االقتصادي

      صادي األساسي لمشروع األعمالالبحث والتطوير التجريبي حسب النشاط االقت

نا سابقًا، يمكف استخداـ متغيرات التصنيؼ المؤسساتي لتوزيع إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى ظكما الح 7-48

إنتاج مؤشرات اإلنفاؽ عمى البحث  (. عمى سبيؿ المثاؿ، غالبًا ما يتـّ BERDالبحث والتطوير التجريبي )

ينبغي أف  باإلشارة إلى طيٍؼ واسع مف الصناعات. ،لتطوير التجريبيوالتطوير التجريبي وموظفي البحث وا

 (United Nations, 2008aد )يكوف متغير التصنيؼ حسب نشاط التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 



282

25 
 

-7متوفرًا لجميع المشاريع المشمولة بالمجتمع المستيدؼ في مسح البحث والتطوير التجريبي )انظر القسـ 

لممشاريع الفردية باإلببلغ عف مستوى البحث  الوحدة داخؿر التجريبي لبحث والتطوي(. يسمح تجميع ا4

تتمثؿ ميزة ىذا النوع مف  والتطوير التجريبي الذي تقـو بو جميع الوحدات التي تنتمي إلى صناعٍة محددة.

قائمة عمى المؤشرات القائمة عمى الوحدة في إمكانية ربطيا بسيولة مع باقي اإلحصاءات االقتصادية ال

فة عمى أساس النشاط األساسي، عمى أف تكوف معايير تحديد مشاريع األعماؿ كوحداٍت عرّ الصناعة المُ 

  .فيما بينيا متسقةإحصائية ونسبيا إلى الصناعات 

لممشروع عادًة باإلشارة إلى النشاط االقتصادي الذي يشغؿ الجزء  يُيعّرؼ النشاط االقتصادي األساس 7-49

بقياس البحث والتطوير  ىذا التصنيؼ لممشاريع ذا صمٍة أيضاً  خرجاتو االقتصادية. يعدّ األكبر مف م

بغي اإلببلغ عف موارد البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ نعمى سبيؿ المثاؿ، ي .التجريبي

الحقًا د وفؽ ذلؾ. ُتعرض في التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ  72مف الفرع  4المصّنفة ضمف اإلصدار 

مجاؿ منتج مقاربات البحث والتطوير التجريبي القائمة عمى المحتوى التي تتوافؽ مع التوزيع الوظيفي حسب 

 .تخديميا بو أو الصناعة التي يتـّ  البحث والتطوير التجريبي

 يتوّجو الصناعالالتوزيع الوظيفي لمبحث والتطوير التجريبي حسب  و ُينظر إلىىذا الدليؿ أنّ  يعترؼ 7-50

وأنو ال يمكف البحث والتطوير التجريبي، عف مشاريع األعماؿ إببلغ بعض الدوؿ عمى أنو األكثر صمًة بفي 

مف حيث النشاط االقتصادي  ،ضماف التوافؽ التاـ مع تصنيؼ الوحدات التي تقوـ بالبحث والتطوير التجريبي

يجيات الوطنية لئلببلغ عف البحث األساسي. ينبغي مقارنة األولويات المختمفة مف أجؿ تحديد اإلسترات

ـّ التأكيد عمى تشجيع الدوؿ لتبنّ  دة لؤلنشطة ي التصنيفات الدولية الموحّ والتطوير التجريبي ونشره، إال أنو ت

  االقتصادية في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي أيضًا. 

ه الصناعالالبحث والتطوير التجريبي حسب   تخديمها( تي يتم  )مجال المنتج أو الصناعة ال يتوج 
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مبحث والتطوير التجريبي الذي تقوـ بو الوحدات في قطاع مشاريع ل التوّجو الصناعيال يمكف قياس  7-51

 نشاطيا االقتصادي األساسي. يوجد سبباف لذلؾ ىما: لحظِ ببساطة مف خبلؿ األعماؿ 

  ًحالية أو  خطوط إنتاجٍ  عدة في استكشاؼفي الوقت نفسو يمكف أف تكوف مشاريع األعماؿ نِشطًة  -أوال

مستقبمية ممكنة. قد تكوف الشركة تطور منتجًا جديدًا مف أجؿ التحضير لدخوؿ سوٍؽ جديدة، والتي قد 

أكثر مف ذلؾ، قد يقود التنّوع في السياسات الوطنية لتصنيؼ  تكوف خارج محفظة تخصصيا الحالية.

لعدة أسباب، قد بيانات النشاط األساسي.  ادىي ُتجمع عنالتفاصيؿ التمشاريع األعماؿ إلى اختبلفاٍت في 

تتشّوه الصورة اإلجمالية نتيجة عدـ لحِظ التوزيع الوظيفي الداخمي لمبحث والتطوير التجريبي )الذي قد ال 

 .يتطابؽ مع تركيب القيمة المضافة أو المبيعات مف حيث السمع والخدمات المنتجة(

  ًاالقتصادي األساسي لمبحث والتطوير التجريبي ُينجز بأكممو النشاط  بأفّ  الضمنيإّف االفتراض  -ثانيا

غير مبلئـ. قد  مشاريعبالنسبة لكثيٍر مف ال ىو ،داخميًا وُيستخدـ في األنشطة الخاصة بمشروع األعماؿ

تتخصص بعض المشاريع في تقديـ خدمات البحث والتطوير التجريبي لمشاريع أخرى تستخدـ البحث 

قد تقـو مشاريع أخرى بأداء البحث والتطوير التجريبي نشاطيا االقتصادي؛  والتطوير التجريبي لدعـ

وتختار عدـ استخداـ البحث والتطوير التجريبي بنفسيا بؿ  ،بمواردىا الداخمية عمى أساس المضاربة

عوضًا عف ذلؾ السماح لآلخريف بالتسويؽ التجاري ليذا البحث والتطوير التجريبي مقابؿ مدفوعات 

  . حقوؽ الممكية الفكرية الناتجة عف البحث والتطوير التجريبيالتاـ لبيع الرسـو الترخيص، أو العوائد و 

عمى أساٍس عممي أكثر، ببساطة قد ال يعكس التصنيؼ حسب النشاط االقتصادي األساسي المجاؿ  7-52

مشروع ُمصّنؼ  كمثاٍؿ عمى ذلؾ، قد يكوف األساسي لنشاط البحث والتطوير التجريبي في مشروع األعماؿ.

ضمف تجارة الجممة ما يزاؿ مضطمعًا في بيع سمٍع مف تصنيعو، وقد تكوف أنشطتو في مجاؿ البحث والتطوير 

مف المحتمؿ أيضًا أف تتطور ممارسات  التجريبي مترّكزة كميًا عمى تحسيف عممياتو في اإلنتاج الصناعي. 

محددة عف كيفية التعامؿ مع ال رشاداتاإلية بتطبيؽ التصنيؼ العامة مستقببًل مع قياـ مكاتب اإلحصاء الوطن
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(. تؤكد ىذه اإلرشادات كثيرًا عمى UNECE, 2014)أنواع مختمفة مف المنتجيف الذيف ال يممكوف معامؿ )

 ( بما فييا األصوؿ القائمة عمى البحث والتطوير التجريبي.IPPsدور منتجات الممكية الفكرية )

شويو المحتمؿ في القياس الناتج بسبب ىذه النماذج المختمفة لتمويؿ البحث لتقميؿ الت توجد مقاربةٌ  7-53

نجازه واستعمالو وىي سؤاؿ المؤديف ليذا البحث عف  الفعمي لمبحث  يتوّجو الصناعالوالتطوير التجريبي وا 

رنات مع مر مف إغناء بعض أنواع المقاينبغي أف يزيد ىذا األوالتطوير التجريبي الُمنّفذ. مف حيث المبدأ، 

عمى أساس إمكانية التطابؽ بيف مدخبلت المعرفة والنشاط االقتصادي ذي الصمة الذي  إحصاءات اإلنتاج

   يستخدـ المعرفة. 

توجد مفاىيـ مختمفة ذات صمة محتممة مع فكرة التوّجو الصناعي لمبحث والتطوير التجريبي وطرائؽ  7-54

. يمكف تحديد التوّجو ى مف خبلليا استقاء ىذه المعمومةيمكف لمبحث والتطوير التجريبي أف يسع ،مختمفة

 الصناعي مف حيث:

 ( الذي ُيتوقع أف السمعة أو الالُمخرج أو الُمنتج )نتائج البحث والتطوير التجريبي، بغّض  ُيجّسدخدمة 

 .النظر الصناعة المنتجة لو

 وتطوير  ا كبحثٍ لتجريبي )إمّ الصناعة التي ُيحتمؿ أف تستخدـ النتائج المتوقعة مف البحث والتطوير ا

 .(وخدمات جديدة مجّسد في سمعٍ مثؿ براءات االختراع أو  مدّوفتجريبي 

بشكٍؿ وثيؽ وليس مف السيؿ التمييز بينيما مف منظور المستجيب. أكثر مف  ةمترابطا المقاربتيف تكم 7-55

 مف نظاـٍ أكثر تعقيدًا، أو خاصٍّ  ًا فرعياً بُمنتج يمثؿ مكون مخصصاً ذلؾ، قد يكوف البحث والتطوير التجريبي 

تسويقيا تجاريًا أو دمجيا في إنتاج سمٍع وخدماٍت أخرى. قد يكوف البحث والتطوير التجريبي  بعممية سيتـّ 

موجيًا لبلستخداـ الداخمي في صناعٍة ما، أو في نياية األمر مف أجؿ استخدامو في الصناعات التي يتكامؿ 

 معيا عموديًا.
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ذه التحديات، ينبغي تطبيؽ الحموؿ العممية. يتمثؿ أحد القيود الرئيسة في أّف المستجيبيف في ضوء ى 7-56

تخديميا" األكثر ترجيحًا  قد ال يكونوف واعيف عند إنجاز البحث والتطوير التجريبي "بالصناعة التي يتـّ 

قد يتطور عبر الزمف ية. بوساطة السمع والخدمات المستقبمية، وخصوصًا في حالة األبحاث األساسية والتطبيق

األعماؿ  مؤسسات استخداـ السمع والخدمات التي ُتجّسد نتائج البحث والتطوير التجريبي بالتوازي مع ظروؼ

مستنيرة بتجارب جيود البحث والتطوير  اإلببلغ عنيا إلى معطياتٍ  وفرصيا. قد ترتكز التقسيمات التي يتـّ 

فييا حاالت األعماؿ لمشاريع البحث والتطوير التجريبي. بالنسبة التجريبي السابقة والسجبلت الداخمية بما 

لؤلبحاث األساسية غير الموجية أو األبحاث ذات التطبيقات المعروفة المتعددة، قد ينظر المستجيبوف في 

    تفاصيؿ تستند إلى خطوط العمؿ التي يتبعيا المشروع.

دة مف المرشحيف ت الُمنتج والصناعة الدولية الموحّ تصنيفا فيما يتعمؽ باختيار نظاـ التصنيؼ، تعدّ  7-57

د مصممًا لقياس بيانات المنتج عند أي مستوى مفصؿ. المحتمميف. ليس التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 

 the Centralوىو التصنيؼ المركزي لممنتجات  ،ألجؿ ىذا اليدؼ، يوجد تصنيؼ لؤلمـ المتحدة منفصؿ

Product Classification CPC  ((United Nations, 2008b ٍفي التصنيؼ  . بالرغـ أّف كؿ فئة

في األساس  حيث يتـّ  ،دصناعي الموحّ المركزي لممنتجات يرافقيا إشارة إلى الصناعة في التصنيؼ الدولي ال

)معيار أصؿ الصناعة( ال يعني ذلؾ أّف جميع الوحدات التي تُنتج ىذه السمع أو  نتاج السمع أو الخدماتإ

ىناؾ. يرتكز تصنيؼ المنتجات عمى الخصائص الجوىرية المتأصمة لمسمع أو طبيعة  ُمصّنفةٌ  الخدمات

تصنيؼ عف الييكؿ المستخدـ في التصنيؼ الصناعي الىيكؿ اختبلؼ ا يقود إلى الخدمات المقدمة، ممّ 

ج أو القائمة عمى التصنيفات المقررة لممنتد. في حالة البحث والتطوير التجريبي، يطرح استخداـ الدولي الموحّ 

تراخيص مف أجؿ استخداـ منتجات المعرفة. الالسمع عدة تحديات، طالما أّف التصنيؼ يتضمف عناصر مثؿ 

قد تعكس ىذه الفئات في األساس نموذج األعماؿ البلـز مف أجؿ تنفيذ نتائج البحث والتطوير التجريبي 

اٍؽ واسع باستخداـ التصنيؼ المركزي لممنتجات واستغبلليا بداًل مف محتواه. ليذا السبب، ال ينصح عمى نط
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عمى الرغـ مف احتماؿ أف ترغب الدوؿ باستخداـ فئاٍت محددة مف التصنيؼ المركزي لممنتجات عمى أساٍس 

 محددة عند المستخدميف. مخصص مف أجؿ تمبية احتياجاتٍ 

ي الطرائؽ األكثر تناسبًا مع عمى الرغـ مف عدـ إمكانية تقديـ توصياٍت محددة )مف أجؿ السماح بتبنّ  7-58

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ توزيع البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ بحسب ظروؼ الدوؿ الفردية(، 

مبسطة بالصناعات )باالستناد إلى التصنيؼ الصناعي الدولي  التوّجو الصناعي، مف الممكف استخداـ قائمةٍ 

تخديميا أو عمى مجاؿ  ا عمى الصناعة التي يتـّ التركيز إمّ  د أو تصنيٍؼ مكافئ(، واالختيار بيفالموحّ 

لعدٍد مف األسباب العممية، فإّف بعض الدوؿ قد تستخدـ مقارباٍت مختمطة  يعترؼ ىذا الدليؿ أنوالمنتج. 

 ( لكف ينبغي تجّنب ىذا األمر متى أمكف ذلؾ.2-7)الجدوؿ 

، 72(، يتضّمف "الفرع 4د )اإلصدار موحّ مف التصنيؼ الصناعي الدولي ال 2008في تصنيؼ عاـ  7-59

البحث والتطوير العممي" أنشطًة لنوعيف مف البحث والتطوير كما ىو ُمعّرؼ في ىذا الدليؿ ىما: العموـ 

وىذا  72د والعموـ االجتماعية واإلنسانيات. )يستثني التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ  ،ليندسةالطبيعية وا

يمحظ (. 4اإلصدار  د، التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 7320الفقرة انظر  –الدليؿ أبحاث السوؽ 

منخرطة بالدرجة األولى في تقديـ خدمات البحث والتطوير ال وحداتال 72د التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 

ثمة ـ بعضًا مف ىذه الوحدات إلى الصناعة خدماٍت متماقد تقدّ ثالثة.  التجريبي إلى الشركات التابعة أو أطراؼٍ 

منخرطة في تطوير  غير قابمة لمتمييز؛ وفي بعض الحاالت يمكف أف تكوف ىذه الوحدات عبارة عف شركاتٍ 

تنظيمية لعمبلئيا. في العموـ، ُينصح في توزيع التوّجو  منتجاٍت جديدة أو في تقديـ تقاناٍت جديدة أو معرفةٍ 

الصناعي، أف ُينسب البحث والتطوير التجريبي الذي تقوـ بو مشاريع يكوف نشاطيا االقتصادي األساسي 

)في العادة تخديميا  التي يتـّ  ذات الصمة إلى الصناعة 72د ضمف التصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ 

ينطبؽ األمر ذاتو  .غالبية عمبلئو( اي ينتمي إلييتد الصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ لتالصناعات الواردة في ا
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، التصنيؼ الصناعي الدولي 774تأجير الممكية الفكرية )المجموعة  في عمى الشركات التي تتخصص

 (.4، التنقيح دالموحّ 

 ألعمالقائمة عمى النشاط من أجل قطاع مشاريع االمقترحة ال التصنيفات - 2-7الجدوؿ 

السمات األخرى والقيود  تطبيؽ معيار التصنيؼ المعيار والتصنيؼ أساس التصنيؼ التصنيؼ
 المحتممة

النشاط االقتصادي 
 األساسي

)ُينصح بو لجميع 
الوحدات في جميع 

 القطاعات المؤسساتية(

مؤسساتي: يخصص 
كؿ اإلنفاؽ عمى 
البحث والتطوير 

 التجريبي أو موظفيو
الوحدة غ عنيـ بمّ تُ  الذيف

اإلحصائية عمى 
الصناعة التي تتوافؽ 
 مع تصنيؼ الوحدة 

النشاط األساسي 
لموحدة اإلحصائية، كما 

في التصنيؼ 
الصناعي الدولي 

الموحد أو التطبيؽ 
الوطني/اإلقميمي ليذا 

 التصنيؼ الصناعي

المبيعات، أو القيمة 
المضافة اإلجمالية، أو 

غيرىا مف المعايير 
. ايةالوثيقة بما فيو الكف

يمكف لمف يقـو بتجميع 
البحث والتطوير 

التجريبي االعتماد عمى 
التصنيفات المستخدمة 

في بقية إحصاءات 
األعماؿ، وفؽ المتاح 

في السجبلت. في تمؾ 
الحالة، ال توجد حاجة 

 لممزيد مف األسئمة. 

في معظـ الحاالت 
يساعد ذلؾ في تحسيف 

االنسجاـ مع 
اإلحصاءات 

 االقتصادية )لؤلعماؿ(
 حوؿ اإلنتاج والعمالة.
قد يبالغ التصنيؼ في 

تخصيص وحدات 
وموارد البحث والتطوير 

التجريبي عمى 
خدمية  صناعاتٍ 

محددة )بصورة رئيسة، 
تجارة الجممة( في 

المشاريع النَِّشطة في 
عدة أنشطة اقتصادية 
وحيث يكوف تركيب 
المبيعات أو القيمة 
المضافة )أو بقية 

معايير التصنيؼ( ال 
بؽ توزيع نشاط يطا

البحث والتطوير 
التجريبي ضمف 

 المشروع.
ه الصناعي  التوج 

 )الصناعة التي يتـّ 
 تخديميا/مجاؿ الُمنَتج(
)ُينصح بو في مشاريع 

التوزيع الوظيفي: توّزع 
الوحدة اإلحصائية 
مواردىا الخاصة 
بالبحث والتطوير 

باالعتماد عمى التوّجو 
الصناعي لمبحث 

والتطوير التجريبي، 
والذي يمكف أف يستند 

ُيطبؽ بالضرورة مف 
خبلؿ سؤاؿ/أسئمة 
 استبياف مخصص.

توجد طرائؽ مختمفة 

ذو أىمية كبيرة 
لمسياسة والمستخدميف 

األنشطة بفيما يتعمؽ 
االقتصادية التي 
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عماؿ، باإلضافة األ
إلى مقاربة النشاط 

 االقتصادي األساسي(

التجريبي عبر خطوط 
مختمفة مف األعماؿ 

التي يكوف البحث 
والتطوير التجريبي 

 ميمًا ليا.

إلى فكرة الصناعة التي 
تخديميا أو نوع  يتـّ 

المنتج الذي يجسد 
نتائج البحث والتطوير 

التجريبي )في نياية 
ألمر ُيعاد التصنيؼ ا

وفؽ أحكاـ التصنيؼ 
الصناعي الدولي 

 د( الموحّ 

ممكنة لصياغة السؤاؿ 
بحيث يمتقط المفيـو 

 المقصود.

تستفيد مف يحتمؿ أف 
البحث والتطوير 

 التجريبي.
يترتب عميو بعض 

العبء اإلضافي عمى 
المشاريع فيما يتعمؽ 

 يمتمؾباإلببلغ. قد 
 اً محدود اً وعي يـبعض

االستخداـ النيائي لما ب
بو مف بحث  يقـو

وتطوير تجريبي خاصًة 
لؤلبحاث  بالنسبة

 األساسية والتطبيقية.
 المقاربات المختمطة

إال عند )ال ُينصح بيا 
 آخر( عدـ توفر بديؿٍ 

وظيفي يترافؽ مع 
مؤسساتي. بالنسبة 

لبعض الشركات، تكوف 
مواردىا الخاصة 
بالبحث والتطوير 
عمى  التجريبي مقسمةً 

أساٍس وظيفي، بينما 
في الشركات األخرى 

يكوف كؿ البحث 
والتطوير التجريبي 

لقطاع  اً مخصص
 معيف.

ُتطبؽ مقاربة التوزيع 
مف  الوظيفي لمجموعةٍ 

الشركات، في حيف 
بالنسبة لمبقية ُيطبؽ 

 معيار النشاط الرئيس.

 مقاربات مختمفة:
بسيط  توسيعٌ  -

لتصنيؼ النشاط 
األساسي، مع 

تطبيؽ التصنيؼ 
التوزيعي عمى 
قطاع البحث 

والتطوير 
 التجريبي فقط.

التوزيع الوظيفي  -
لمشركات  ممزـٌ 

الكبيرة، ولـ يوجو 
إلى الشركات 

الصغيرة سؤاؿ 
يع عف توز 

المنتجات لتخفيؼ 
 العبء.

ُيستخدـ التوزيع  -
 الوظيفي كبديؿٍ 

لمنشاط 
االقتصادي 
 األساسي. 

ىذه المقاربة مبررة فقط 
عندما ال تكوف 

المعمومات الموثوقة 
عف النشاط  متوفرةً 

االقتصادي األساسي 
لوحدات البحث 

والتطوير التجريبي 
)مثبًل، مف سجبلت 
األعماؿ( أو عندما 

ت تمنع االعتبارا
الخاصة بالعبء توجيو 

سئمة حوؿ التوّجو األ
الصناعي. تكوف 

 مقارنة النتائج أصعب
تباع ادوليًا بسبب 

 معايير تجميع مختمفة.
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توزيع  ُينصح بتصنيؼ جميع مشاريع األعماؿ حسب النشاط االقتصادي األساسي، وُيقترح بقوة أف يتـّ  7-60

النظر عف حجميا  عمى أساس التوّجو الصناعي بغّض  حدةالو  يا عمى البحث والتطوير التجريبي داخؿإنفاق

ونشاطيا. مبدئيًا، ينبغي استثناء اإلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي مف التصنيؼ حسب مجاؿ 

توزيع فقط اإلنفاؽ الجاري عمى البحث والتطوير  تخديميا، وبالتالي يتوقع أف يتـّ  الُمنَتج أو الصناعة التي يتـّ 

يعمؿ ذلؾ بأّنو فقط أداء البحث والتطوير التجريبي الحالي ىو ما ينبغي ربطو جريبي وفؽ ىذه المعايير. الت

مع بعض النتائج المتوقعة ومع المستفيديف المحتمميف مف ىذه النتائج. مف الناحية العممية، قد تجد المشاريع 

طوير التجريبي. مف أجؿ ضماف االنسجاـ أنو مف األسيؿ عمييا اإلببلغ عف إنفاقيا الكمي عمى البحث والت

بيف مجموعة البيانات التي تقدميا دوٌؿ مختمفة، ُينصح باإلببلغ بوضوح ضمف البيانات الوصفية لمبحث 

والتطوير التجريبي عف المقاربة المستخدمة في جمع ىذه البيانات وتوزيعيا. متى كاف ممكنًا، بالنسبة لتمؾ 

( سيكوف مفيدًا BERDفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي )الدوؿ التي تُبّمغ عف جميع إن

اري عمى طبؽ فقط عمى اإلنفاؽ الجختمؼ بمقداره عف التوزيع الذي سيُ إلشارة إلى المبمغ الذي يمكف أف يا

البحث والتطوير التجريبي، والذي يعتمد عمى نسبة اإلنفاؽ الرأسمالي مف مجموع اإلنفاؽ عمى البحث 

 لتطوير التجريبي في الصناعة المحددة.وا

 الجمع بين معمومات النشاط األساسي والتوج ه الصناعي

بالنسبة لبعض األىداؼ التحميمية، قد يكوف ميمًا تقديـ تبويباٍت متقاطعة لتقسيمات التوّجو الصناعي  61 -7

بات األساس البلـز لبناء ي البحث والتطوير التجريبي. فقد توفر ىذه التبويحسب النشاط األساسي لمؤدّ 

ي البحث االستخداـ المخصصة لمبحث والتطوير التجريبي التي تعرض العبلقة بيف مؤدّ -مصفوفات العرض

وقد ُتستخدـ ىذه المصفوفات في والتطوير التجريبي والمستخدميف المحتمميف ليذا البحث والتطوير التجريبي. 

كاف ذلؾ عمميًا، فإّنو مف المشجع أف تقوـ الدوؿ بإعداد ىذه تحميبلت تأثير البحث والتطوير التجريبي. إذا 
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ميا والتي يمكف أف ُتستخدـ أيضًا كمساعٍد في تقدير جودة البيانات التي يقدّ  ،التجميعات التحميمية

 المستجيبوف. 

 البحث والتطوير التجريبي تتوزيع إنفاق مشاريع األعمال عمى البحث والتطوير التجريبي حسب مجاال

البحث  تتوزيع  إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي عمى أساس مجاال يعدّ  7-62

شائعًا فقط في عدٍد صغير مف الدوؿ. بينما ينبغي أف تكوف تجزئة  إجراءً ( FORDوالتطوير التجريبي )

ث والتطوير التجريبي البح ت"أساسية" أو "تطبيقية" ممكنًة وفؽ مجاال معظـ األنشطة المحددة سمفًا كأبحاثٍ 

(FORDفإّف توزيع التطوير التجريبي عبر فئات مجاال ،)ت ( البحث والتطوير التجريبيFORD يمكف أف )

لمشاريع األعماؿ. في كثيٍر مف الدوؿ، قمما تحافظ مشاريع األعماؿ عمى سجبلت  ةيكوف إشكاليًا بالنسب

و مف المحتمؿ أف نّ إات، ويمكف القوؿ فؽ تمؾ الفئمشاريعيا وأنشطتيا الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي و 

األعماؿ مجاالٍت تقانية متعددة االختصاصات وخميطًا مف المجاالت  مؤسسات فيالتطوير التجريبي  يتضمف

نظرًا ليذه الصعوبات، ال يمكف ليذا الدليؿ أف ينصح بالتحديد المتعددة التي ليس مف السيؿ تحديدىا فرديًا. 

مجاالت مياديف ( عبر BERDـ إلنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي )بمثؿ ىذا التقسي

البحث  ت(. لكف إذا اختارت الدوؿ بالفعؿ اإلببلغ عف توزيع مجاالFORDالبحث والتطوير التجريبي )

تجريبي البحث والتطوير ال تى فئات مجاالمف المستحسف عمييا أف تتبنّ  و(، فإنّ FORDوالتطوير التجريبي )

(FORD المحددة في القسـ )؛ كما يمكف الحصوؿ عمى تصنيٍؼ أكثر تفصيبًل عمى 3مف الفصؿ  4-3

 .  http://oe.cd/frascatiاإلنترنت في ممحؽ اإلرشادات الخاص بيذا الدليؿ المتاح عمى الرابط 

 االجتماعي-حسب الهدف االقتصادي (FORDالبحث والتطوير التجريبي ) تتوزيع مجاال

( فييا BERDحاليًا توزيع إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي ) دوؿٍ تحاوؿ عدة  7-63

مف البحث والتطوير التجريبي  االجتماعية. وبالرغـ مف إمكانية توزيع كثيرٍ -عبر فئات األىداؼ االقتصادية
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مشاريع  تنظرالمحتمؿ أف ؿ األىداؼ االجتماعية، إال أّنو مف غير عمى أساٍس مخصص إلى فئاٍت تمثّ 

ـ ىذا الدليؿ توصياٍت مخصصاتيا مف البحث والتطوير التجريبي عمى ىذا النحو. لذلؾ، ال يقدّ  إلى األعماؿ

محددة تيدؼ إلى التأثير في  صريحة لتوفير مثؿ ىذا التقسيـ. مف جيٍة أخرى، في الدوؿ حيث توجد سياساتٌ 

في مشاريع األعماؿ )مثبًل مف أجؿ الصحة أو البيئة أو الطاقة أو التوّجو الوظيفي لمبحث والتطوير التجريبي 

جمع المعمومات عف مساىمة البحث والتطوير التجريبي لؤلعماؿ في تحقيؽ  الدفاع(، قد يكوف مف الميـّ 

مثؿ ىذه المجموعات   ألنو مف المحتمؿ أف تعكسأىداٍؼ محددة ذات أىميٍة اجتماعية أو سياسية. ونظرًا 

 ي الحذر عند مقارنة البيانات الناتجة عمى المستوى الدولي.صة جدًا بكؿ بمد، ُينصح بتوخّ ظروفًا خا

 توزيع إنفاق مشاريع األعمال عمى البحث والتطوير التجريبي حسب الموقع الجغرافي

قد تجد الدوؿ مفيدًا أف تقوـ بتجميع المجاميع المنفصمة لتوزيع إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث  7-64 

تصنيؼ كامؿ إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث  والتطوير التجريبي حسب الموقع/اإلقميـ. عندما يتـّ 

ـّ  ،والتطوير التجريبي في الوحدة وفقًا لموقعيا أو مركز أعماليا الرئيس فإّف ذلؾ قد يخفؽ في عرض أيف ت

عماؿ أنشطًة في مواقع متعددة. بالفعؿ إنجاز البحث والتطوير التجريبي. ومف الشائع أف يمتمؾ مشروع األ

كؿ وحدٍة إحصائية متغير تصنيؼ لمموقع الجغرافي، وقد يكوف ل أف يكوففإنو ينبغي  ،4-7كما يصؼ القسـ 

قد ميمًا مف أجؿ تحديد مكاف حدوث البحث والتطوير التجريبي الخاص بالمشروع. ىذا المتغير أو ال يكوف 

والتطوير التجريبي في موقٍع خارج الموقع الجغرافي لمنشآتو  يمتمؾ المشروع قسمًا/فرعًا مخصصًا لمبحث

اإلنتاجية التي تحدد متغير تصنيفو. أكثر مف ذلؾ، قد يقـو المشروع بإنجاز البحث والتطوير التجريبي )بما 

فيو البحث والتطوير التجريبي الَعرضي( في مواقع )مؤسساٍت( متعددة تنتشر عبر مواقع جغرافية متعددة. 

الحصوؿ عمى إرشاداٍت حوؿ توزيع  فخيار التوزيع الجغرافي وفقًا االحتياجات الوطنية والدولية. يمك يتحدد

البحث والتطوير التجريبي حسب اإلقميـ عمى اإلنترنت في ممحؽ اإلرشادات الخاص بيذا الدليؿ وىو متاح 

 .http://oe.cd/frascatiعمى الرابط 
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 توزيع إنفاق مشاريع األعمال عمى البحث والتطوير التجريبي حسب المجال التقاني المحدد

مف اإلرشادات حوؿ جمع وتجميع بيانات البحث والتطوير التجريبي في  مزيداليمكف الحصوؿ عمى  7-65 

حؽ اإلرشادات مشاريع األعماؿ خارج نطاؽ التوصيات الدقيقة المحددة في ىذا الفصؿ عمى اإلنترنت في مم

. تشمؿ األمثمة أسئمًة حوؿ تمكيف البحث http://oe.cd/frascatiالخاص بيذا الدليؿ المتاح عمى الرابط 

والتطوير التجريبي والتقانات ذات األىداؼ العامة. ويشمؿ اىتماـ المستخدميف بيذه األسئمة عممية توليد 

 التقانات الجديدة ونشرىا وأنماط تطبيقيا.

 OECDمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي الذي تقوـ بو  معظـ العمؿ اإلحصائييرتكز  7-66

ـّ تطويرىا مف أجؿ قياس الظواىر المرتبطة ب فيما يتعمؽ جراءات وتصنيفات ت قياس التقانات عمى منيجياٍت وا 

ة المعمومات واالتصاالت ت معالجة العبلقة بيف تقانبتقانة المعمومات واالتصاالت وبالتقانات الحيوية. تمّ 

حصاءات البحث والتطوير التجريبي مف خبلؿ تطوير مؤشراٍت لتقانة المعمومات واالتصاالت ترتكز عمى  وا 

تصنيؼ البحث والتطوير التجريبي حسب النشاط األساسي ومجاؿ الُمنَتج. جرت متابعة الجيود الحديثة في 

تقانات الحيوية، ويوجد اىتماـٌ واسع في تسجيؿ تأثير مجاؿ تقانات النانو، التي تطبؽ النموذج العاـ لم

في  1-4برمجيات البحث والتطوير التجريبي عبر طيٍؼ مف الصناعات ومجاالت البحث )انظر الصندوؽ 

. تقوـ (مف أجؿ الحصوؿ عمى اإلرشادات المقترحة حوؿ جمع برمجيات البحث والتطوير التجريبي 4الفصؿ 

ؿ البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ أسئمًة حوؿ ىذه المجاالت عدة دوؿ بتضميف مسوحاتيا حو 

الذي يسمح بنسب مورد البحث  التقانية، وذلؾ بالرغـ مف اختبلؼ منيجياتيا، عمى سبيؿ المثاؿ، إلى الحدّ 

حث والتطوير التجريبي نفسو إلى تقاناٍت مختمفة، طالما أنيا يمكف أف تتقاطع بسيولة )مثاؿ، أنشطة الب

   .النانوية(-والتطوير التجريبي الحيوية

ى منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي إرشاداٍت محددة حوؿ إنتاج ، تتبنّ 2005منذ عاـ  7-67

ـّ إطبلؽ مشروٍع  (، ومؤخراً OECD, 2005)إحصاءات البحث والتطوير التجريبي الخاص بتقانة النانو ) ت
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عف البحث والتطوير التجريبي الخاص بتقانة النانو عمى المستوى الدولي. إحصائي مف أجؿ جمع البيانات 

جؿ جمع ىذا النوع مف المعمومات أقامت عدة دوٍؿ بتكييؼ مسوحاتيا حوؿ البحث والتطوير التجريبي مف 

 مف مشاريع األعماؿ وتطبع منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي بشكٍؿ منتظـ موجزًا إحصائيًا.

أبدى مستخدمو البيانات اىتمامًا قويًا بمجاالت تطبيقات التقانة )مثؿ الصحة أو الطاقة أو الزراعة  7-68

و المرتبط بتخفيض انبعاثات الكربوف(. ترتبط ىذه الفئات أالحيوية أو البحث والتطوير التجريبي األخضر 

أكثر مف ذلؾ، يوجد عديدة.  مع أىداؼٍ اجتماعية محددة، لكنيا غالبًا ما تتقاطع -عمومًا بأىداؼ اقتصادية

بينما  بطريقٍة متسقة.ا ىو ممكف عادًة مف أجؿ جمعيا في المسوحات اىتماـٌ بإدخاؿ تفاصيؿ أكبر بكثير ممّ 

أف تفكر مكاتب اإلحصاء الوطنية الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي في أفضؿ ُسبؿ توفير  مف الميـّ  يعدّ 

 يات المجتمعية، ال يمكف تقديـ أيذليا مشاريع األعماؿ ذات الصمة بالتحدالمعمومات عف الجيود التي تب

إرشاداٍت أو توصيات عامة في ىذه المرحمة. ينبغي تطوير التعريفات واإلستراتيجيات البلزمة لجمع بيانات 

صائييف البحث والتطوير التجريبي المتعمقة بمجاالٍت تقانية محددة مف خبلؿ عقد مشاوراٍت مكثّفة بيف اإلح

   صيف بالموضوع.    تخومستخدمي البيانات والخبراء الم وصانعي السياسات

في قطاع مشاريع  خارج الوحدةالتوزيعات الوظيفية لمبحث والتطوير التجريبي  -7-7

 األعمال

نجاز البحث والتطوير إجؿ أمف  لمشاريع أخرىقد تقوـ مشاريع األعماؿ أيضًا بتوفير التمويؿ  7-69

؛ أكثر مف ذلؾ، قد تقـو مشاريع األعماؿ بشراء وبيع البحث والتطوير التجريبي مف الوحدة خارج التجريبي

لى  ت تغطية ىذه الحاالت التي تؤثر في الوحدات اإلحصائية في جميع القطاعات تمؾ المشاريع. تمّ وا 

خارج التجريبي حوؿ قياس التمويؿ مف أجؿ البحث والتطوير  3-4)بدقة في القسـ  4بالتفصيؿ في الفصؿ 

االىتماـ مف  وحوؿ مبيعات ومشتريات البحث والتطوير التجريبي(. بما أّف المشروع ىو الوحدة محؿّ  الوحدة
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أجؿ إحصاءات البحث والتطوير التجريبي، فإّنو ينبغي اإلببلغ عف تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف 

العضو  ٌؿ مفلمجموعة نفسيا عمى أنو تموي" في اB" في مجموعة المشروع إلى العضو اآلخر "Aالعضو "

"A لمعضو " خارج الوحدة" لؤلداءB ُينصح بالتوزيع المختصر 4". بالتوافؽ مع التوصيات الواردة في الفصؿ ،

جؿ أومف  خارج الوحدةإنجازه  التالي مف أجؿ تمويؿ مشاريع األعماؿ لمبحث والتطوير التجريبي الذي يتـّ 

 وير التجريبي ومبيعاتو:تتبع مشتريات البحث والتط

 محميًا:

 :قطاع مشاريع األعماؿ 

 المشاريع في المجموعة نفسيا 

 بقية المشاريع غير التابعة 

 قطاع الحكومة 

 قطاع التعميـ العالي 

 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح 

 بقية العالـ:

 :قطاع مشاريع األعماؿ 

 المشاريع في المجموعة نفسيا 

 بقية المشاريع غير التابعة 

 طاع الحكومةق 

 قطاع التعميـ العالي 
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 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح 

 المنظمات الدولية 

 تصميم المسح: وضع إطار مجتمع البحث والتطوير التجريبي

تحديد المجتمع المرجعي )اليدؼ( الخطوة األولى في أي نشاٍط إحصائي. فيما يتعمؽ بجمع  يعدّ  7-70

ي األعماؿ التي تؤدّ  مؤسسات ؿ مجتمع البحث في جميعماؿ، يتمثّ بيانات البحث والتطوير التجريبي لؤلع

مف  3-4في القسـ  كما ىو محددٌ  ،البحث والتطوير التجريبي )أو تقـو بتمويؿ البحث والتطوير التجريبي

والتي تقع في إقميـٍ محدد )عادًة  ،(خارج الوحدةالمتعمؽ بقياس تمويؿ البحث والتطوير التجريبي  4الفصؿ 

وتتضمف  التجريبي لقطاع مشاريع ، ينبغي أف تحدد مسوحات البحث والتطوير3-6كما ينصح القسـ . البمد(

تقوـ  ياأو مف المحتمؿ جدًا أن أنيا معروؼال ،األعماؿ التي تقع في إقميـٍ محددمؤسسات في مجتمعاتيا كؿ 

ىذا المجتمع مف  وره، يعدّ بد فترٍة واحدة مف الزمف. خبلؿبأداء )أو بتمويؿ( البحث والتطوير التجريبي 

حث والتطوير التجريبي قوـ بأداء )أو بتمويؿ( البيأو مف المحتمؿ جدًا أنو  أنو األعماؿ المعروؼمؤسسات 

األعماؿ النَِّشطة، والتي مف المحتمؿ أف يكوف كؿ منيا يقوـ بالبحث مؤسسات يًا مف عالـ عمجتمعًا فر 

بمسح عينٍة مف جميع الشركات األخرى مف أجؿ تحديد الشركات  والتطوير التجريبي. بالنتيجة، ُينصح أيضاً 

إذا ما كانت بالفعؿ تقويـ بالبحث  بشكٍؿ مسبؽوالتي ال ُيعرؼ  ،ي البحث والتطوير التجريبيالتي تؤدّ 

المحتمؿ جدًا في كثيٍر مف الدوؿ مف غير والتطوير التجريبي أو مف المحتمؿ جدًا أف تفعؿ ذلؾ. في الحقيقة، 

 –التي تشمؿ في الغالب القسـ األكبر مف مجتمع مشاريع األعماؿ –متناىية الصغر ف المشاريع تكو أف 

معاممة تمؾ المشاريع  . لذلؾ، عمى المستوى العممي، غالبًا ما تتـّ تموؿ( البحث والتطوير التجريبيي )أو تؤدّ 

ف" لمبحث والتطوير التجريبي. يف "المحتممي)لغاياٍت إحصائية( عمى أنيا خارج نطاؽ المؤدّ  متناىية الصغر

" واحد يشمؿ جميع مكاتب اإلحصاء الوطنية في استخداـ "سجؿ أعماؿٍ  ؿ إحدى اإلجراءات الشائعة مفتتمث

 الشركات النَِّشطة في سنٍة محددة مف أجؿ جميع مسوحات األعماؿ التي ُتجرييا.
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 سجالت األعمال

إحصاءات البحث والتطوير التجريبي، إال أنيا قد  رئيسة مف أجؿ تجميع جبلت األعماؿ أدواتس تعدّ  7-71

مسحو حوؿ البحث والتطوير التجريبي. عمى الرغـ أنيا توفر  ال تكوف كافيًة لتحديد المجتمع ذي الصمة ليتـّ 

نة مسح البحث والتطوير إلى عيّ  التي ُيحتمؿ أف ُتضـّ معموماٍت ضرورية عف الخصائص األساسية لممشاريع 

لؾ، الحجـ، والصناعة، والممكية، والعمر وغيرىا(، ال تشتمؿ في الغالب سجبلت األعماؿ التجريبي )مثاؿ ذ

عمى معموماٍت حوؿ البحث والتطوير التجريبي الفعمي في تمؾ المشاريع أو احتمالية إنجاز البحث والتطوير 

عٍة جزئية منو، مف نتيجًة لذلؾ، يتمثؿ اإلجراء الشائع في مسح كامؿ مجتمع المشاريع )أو مجمو التجريبي. 

استكشافية، أي مف أجؿ إبراز أو  تحديدىا مف حيث الحجـ والصناعة( وذلؾ فقط ألىداؼٍ  الممكف أف يتـّ 

  الكشؼ عف المشاريع التي مف المحتمؿ أف تقـو بالبحث والتطوير التجريبي. عند جمع بيانات البحث

لبحث والتطوير إمكانية اعمى  دلةاأل بعض مؾوالتطوير التجريبي، ُينصح باستيداؼ فقط المشاريع التي تمت

 ، وذلؾ مف أجؿ تخفيؼ تكاليؼ وعبء جمع البيانات عمى المستجيبيف.المحتممة عمى األقؿ جريبيالت

مئوية  نسبةً أّف بما أّف أداء البحث والتطوير التجريبي في قطاع مشاريع األعماؿ ىو حدٌث نادر )أي  7-72

جؿ أجريبي(، ينبغي بذؿ كؿ الجيود مف عادًة في البحث والتطوير الت صغيرة مف مشاريع األعماؿ تنخرط

تحديد ومراقبة المشاريع التي لدييا القدرة عمى البحث والتطوير التجريبي. في ىذا الخصوص، قد ال تكوف 

الطريقة األكثر موثوقية في تحديد شركات البحث والتطوير التجريبي التي  ىي المعاينة العشوائية البسيطة

ستراتيجيات بحث وتطوير إمسوؽ فقد تكوف لدييا في الحقيقة مف حيث ما تقدمو ل ،تظير عمى أنيا متماثمة

 موثوقًة بما فيو الكفاية. تعطي المعاينة العشوائية تقديراتٍ تجريبي مختمفة جدًا، وقد ال 

 دليؿ بالشركات التي مف الشركات ال سجبلت أعماؿ شاممة ومحّدثة وال متمؾ كثيرٌ يمف جيٍة ثانية، ال  7-73

  -قبؿ إطبلؽ المسح  – ي البحث والتطوير التجريبي. وحتى عند وجود سجؿ أعماؿ، يكوف مف الميـّ تؤدّ 

فقط الشركات النَِّشطة، وأنيا تستبعد الشركات الوىمية  التأكد مف تحديثيا عمى النحو المناسب، وأنيا تضـّ 
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اثمة بمشاريع األعماؿ(، لف يكوف ممكنًا حساب تقديراٍت مكتمؿ )أو قوائـ مم دوف سجؿ أعماؿٍ والخاممة. 

 دقيؽ لمبحث والتطوير التجريبي.  فحصٍ موثوقة مف التعداد أو العينات، أو حتى تنفيذ مسح 

ا مف سجؿ األعماؿ تامة بشكٍؿ كاٍؼ عف كامؿ مجتمع المشاريع النَِّشطة )إمّ  بافتراض توفر معموماتٍ  7-74

ي ُيقصد منو تحديد مؤدّ  )غير عشوائي( ف السيؿ جدًا إجراء مسٍح ىادؼيكوف مأو مف مصدٍر آخر(، 

ـّ استخراج البيانات المطموبة منيـ مباشرًة. ،البحث والتطوير التجريبي يفترض ذلؾ مسح جميع  ومف ث

ي البحث والتطوير التجريبي أو مف المحتمؿ جدًا أف تكوف كذلؾ. مف أجؿ تنفيذ الشركات المعروفة بأنيا تؤدّ 

ي البحث والتطوير )أو دليؿ( مخصص بالشركات التي تؤدّ  لمسح اليادؼ، ينبغي وضع سجؿ أعماؿٍ ا

التجريبي. يستغرؽ استخراج ىذه المعمومة وتجميعيا وقتًا طويبًل ويمثؿ استثمارًا ميمًا في المسوحات 

 المستقبمية.

 ين المحتممين لمبحث والتطوير التجريبيتجميع أدلة بالمؤد  

ي البحث والتطوير التجريبي في قطاع األعماؿ، قد يتوّجب بمؤدّ  ال يتوفر بشكٍؿ مسبؽ دليؿٌ عندما  7-75

ٍـّ  جؿ وضع قائمٍة أو جرٍد أكبير مف العمؿ قبؿ إطبلؽ مسح البحث والتطوير التجريبي مف  القياـ بَك

د تكوف العناصر ي البحث والتطوير التجريبي. قالتي مف المحتمؿ جدًا أف تكوف مف مؤدّ  ألعماؿامؤسسات ل

 :ىذه األعماؿ مؤسساتالتالية مصادر مفيدة لممعمومات عف سموؾ الشركات التي يمكف أف تساعد في تحديد 

  ّي البحث ُغرؼ التجارة/الصناعة، والجمعيات التجارية، والجمعيات المينية، وجمعيات الشركات التي تؤد

ا تعرفو ة وسؤاؿ مكاتب المعمومات فييا عمّ البحث عف ىذه الجمعيات المتنوع والتطوير التجريبي. يعدّ 

ذا كاف مسموحًا ليا  عف أنشطة البحث والتطوير التجريبي في الشركات المشتركة في الجمعية )وا 

يف قادرًة عمى تشارؾ قد تكوف جمعيات المؤدّ  جيدة. اإلفصاح عف معمومات الشركات الفردية( نقطة بدايةٍ 

 ات والمعمومات المتعمقة بيا.ة إلى الجمعياألدلة بالشركات المنضمّ 
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  ّالعمؿ عمى الشركات المدرجة  قوائـ الشركات المطروحة لمتداوؿ العاـ مثؿ أسواؽ البورصة الوطنية. يعد

 في قوائـ أسواؽ البورصة الرئيسة ميمًة ضرورية.

 قائمٍة  تقارير الشركات السنوية، والمجبلت التجارية، وأدلة مخابر البحث والتطوير التجريبي. يمكف وضع

أساسية بالشركات المؤدية لمبحث والتطوير التجريبي مف خبلؿ مراجعة اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير 

جب أيضًا مراجعة ىذه المصادر التجريبي الُمتضّمف في التقارير المالية أو أنظمة المحاسبة المنتظمة. ي

وخاصًة بناء النماذج  ،لتجريبيجؿ الحصوؿ عمى معموماٍت محددة تتعمؽ بأنشطة البحث والتطوير اأمف 

قامة المنشآت التجريبية وغيرىا.   األولية، وا 

  ِجؿ البحث والتطوير التجريبي. في البيئات أحث الممّولة مف القطاع العاـ مف نح/عقود البسجبلت م

الممّوؿ عادًة ما تكوف  –األكثر تعقيدًا، قد تتوفر لدى الوزارات التي تتعامؿ مع العموـ والتقانة أو البحث 

نح االبتكار. األعماؿ المستفيدة مف البحث أو مِ مؤسسات ب مةقائ –األكثر أىميًة لممنح البحثية الوطنية 

 كذلؾ مف السيؿ الوصوؿ إلى قوائـ المساىميف في برامج البحث الدولية.

 ي. كذلؾ قوائـ المشاريع التي تطالب بإعفاءاٍت ضريبية مف أجؿ أنشطة ومشاريع البحث والتطوير التجريب

قد يساعد التعاوف الوثيؽ بيف مديري مسوحات األعماؿ واألقساـ الحكومية المسؤولة عّما يتعمؽ بالبحث 

والتطوير التجريبي مف حوافز ضريبية، وتسييبلت االستيراد، وتحفيز الصادرات وضوابط األسعار في 

 ي البحث والتطوير التجريبي.تحديد الشركات التي تؤدّ 

 التي أبمغت عف أنشطة البحث والتطوير التجريبي في المسوحات السابقة لمبحث   قوائـ بالمشاريع

 والتطوير التجريبي، أو في مسوحات االبتكار، أو المسوحات الييكمية لمؤسسات األعماؿ.

 مرًة  ؿ السنوات العديدة الماضية. ىذاقوائـ المشاريع التي قدمت طمبات مف أجؿ استمارة براءة اختراع خبل

 ممكف لمبحث والتطوير التجريبي. عمى نشاطٍ  مؤشرٌ  ثانية،
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  أو ما يماثميا مف سجبلٍت إدارية. المعتمدةسجبلت التجارب الطبية 

مف خبلؿ استشارة ىذه المصادر  يمكف وضع إطار المسح لممشاريع التي لدييا بحث وتطوير تجريبي 7-76

لتطوير التجريبي. ينبغي أف ُترّكز الجيود ي البحث واوالتفاعؿ المباشر مع المؤسسات المعروؼ أنيا تؤدّ 

ي فعميًا البحث والتطوير التجريبي أواًل عمى الشركات الكبيرة في الرامية إلى تحديد المؤسسات التي تؤدّ 

ي الصناعات التي ُتظير عادًة مستوًى عاليًا مف كثافة البحث والتطوير التجريبي. وعند محاولة تحديد مؤدّ 

متدرجة، بتحديد مجاالت  تنفيذ عمميةٍ  مف الشركات الكبيرة، قد يتـّ  يبي بيف عدة مئاتٍ البحث والتطوير التجر 

ـّ التركيز عمى الروابط بيف المؤدّ  ،يف األكثر احتمااًل لمبحث والتطوير التجريبياألولوية لممؤدّ  يف ومف ث

ما لـ تؤكد المعمومات  المحدديف وبقية المشاريع المرتبطة معيا عبر سبلسؿ التوريد، والمنافسيف وغيرىا.

لمتفاعؿ المباشر مع الشركات مف أجؿ التحقؽ مف  توجد حاجةٌ المنشورة وجود البحث والتطوير التجريبي، 

أواًل تحديد  مف مرحمتيف ليتـّ  ؿ إحدى المقاربات في إجراء مسحٍ تتمثّ وجود أنشطة البحث والتطوير التجريبي. 

قصير جدًا، ومف الممكف أف يكوف مدمجًا في بقية  استبيافٍ ي البحث والتطوير التجريبي باستخداـ مؤدّ 

ـّ استيداؼ تمؾ الشركات التي تُبمّ  غ عف أنشطة البحث والتطوير التجريبي بوساطة مسوحات األعماؿ، ومف ث

 أكثر شمواًل. استبيافٍ 

 إستراتيجيات المسح

التجريبي في مؤسسات التطوير ؼ الدوؿ طيفًا واسعًا مف الممارسات في تنفيذ مسوحات البحث و توظّ  7-77

ي البحث والتطوير التجريبي تحديد مجتمع مشاريع األعماؿ التي تؤدّ  في جميع األحواؿ، يعدّ  األعماؿ. لكف

أو مف المحتمؿ أف تقوـ بو الخطوة األساسية األولى في عممية جمع البيانات. بخبلؼ حالة القطاعات 

سات التعميـ العالي ومؤسسات الحكومة، فإّف مسوحات البحث حيث تتوفر أدلة معروفة تمامًا لمؤس ،األخرى

ر وموثوقيتو في منع حدوث مبالغة والتطوير التجريبي لمشاريع األعماؿ تعتمد كثيرًا عمى جودة اإلطار المتوفّ 

  أو نقص في اإلببلغ عف أنشطة البحث والتطوير التجريبي.



300

43 
 

نة. مف ا تعداد أو مسح عيّ تب اإلحصاء الوطنية إمّ موثوؽ جدًا، قد ُتجري مكا بافتراض توفر إطارٍ  7-78

أجؿ األخذ باالعتبار مسألة الترّكز الكبير ألنشطة البحث والتطوير التجريبي )مف حيث اإلنفاؽ وعدد 

في مجموعة صغيرة نسبيًا مف فئات الحجـ والصناعات، ُينصح عادًة بإجراء التعداد ليذه الموظفيف( 

أعمى أف تكوف قامت بأنشطة البحث والتطوير  ، طالما أنو لدييا احتماؿٌ المجموعة مف مشاريع األعماؿ

ي البحث والتطوير تشميؿ المؤسسات المعروفة الكبيرة جدًا التي تؤدّ  التجريبي في السنة المرجعية. يتـّ 

 جميع الوحدات" ىذه.   التجريبي في مجموعة المسح "التي تضـّ 

ت االحتماؿ الضعيؼ أف تكوف مضطمعة بالبحث والتطوير بدورىا، يمكف مسح تمؾ المشاريع ذا 7-79

تقوـ ىذه المقاربة عمى افتراض أّف جميع المؤسسات التي التجريبي في السنة المرجعية إما بالتعداد أو العينة. 

يف وأّف احتماؿ العثور عمى مؤدّ  ،ي البحث والتطوير التجريبي ىي فعميًا ُمضّمنة في اإلطاريحتمؿ أف تؤدّ 

 الصغر. متناىيةرة أو فقط المشاريع الصغي ميمؿ القيمة، أو يمكف أف يضـّ يكوف ف خارج ىذا اإلطار إضافيي

ي البحث والتطوير موثوؽ )دليؿ بالمشاريع المحتمؿ أف تؤدّ  في حاؿ عدـ وجود إطار مسحٍ  7-80

ال ُيستياف بو مف  التجريبي(، تظير الحاجة لتوظيؼ مقاربٍة مختمفة. في ىذه الحالة، مف الممكف أّف عدداً 

ي البحث أو أّف بعض المؤسسات الكبيرة التي تؤدّ  وحدات البحث والتطوير التجريبي قد ال تزاؿ غير محددةٍ 

مسح  استكماؿوالتطوير التجريبي لـ يتـ تضمينيا في اإلطار حتى اآلف. في ظؿ ىذه الظروؼ، ينبغي 

التجريبي )مف األفضؿ بوساطة التعداد( عبر مسح ي البحث والتطوير المؤسسات الكبيرة المعروفة أنيا تؤدّ 

مماثؿ( حيث يمكف افتراض أّف غالبية الوحدات  فرعي مف سجؿ األعماؿ اإلجمالي )أو سجؿٍ  العينة لمجتمعٍ 

بدرجة احتماؿ معينة )غالبًا عمى أساس التصنيؼ المتقاطع حسب الحجـ والصناعة(. أيضًا  المفقودة مشمولةٌ 

ي أداء البحث والتطوير التجريبي وف مف المستحسف إجراء مسٍح مف مرحمتيف )تقصّ في ىذه الحالة، قد يك

 زائدًا جمع البيانات( مف أجؿ تخفيض تكاليؼ جمع البيانات والعبء اإلحصائي عمى المشاريع.
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/عتبة دنيا لمحجـ ميمًا عندما يكوف مسح البحث والتطوير التجريبي في مشاريع وضع حدّ  يعدّ  7-81

و إذا حققت المؤشرات المحددة حسب يتضميف المشاريع الفردية ف حيث يتـّ  ،موثوؽ ئمًا عمى إطارٍ األعماؿ قا

البمد لؤلنشطة المحتممة لمبحث والتطوير التجريبي. مف جيٍة ثانية، عند سحب عينٍة مف سجؿ األعماؿ 

ريبي، ُينصح باستبعاد تجاإلجمالي بيدؼ تحديد المؤسسات الجديدة التي يحتمؿ أنيا تقـو بالبحث والتطوير ال

يف المحتمميف يف لممؤدّ توجد موارد كافية لمقياـ بمراجعٍة وتدقيؽ شاممَ  ما لـنة الصغر مف العيّ  متناىية المشاريع

تستند ىذه التوصية إلى الحاجة لتفادي مخاطر تضخيـ عدد المؤسسات المؤدية لمبحث والتطوير التجريبي. 

عف العدد الكبير لممشاريع متناىية الصغر في المجتمع الكمي. ينبغي أف والتي مف الممكف أف تترتب  ،لمبحث

 كمي.الستجابة االعبء تراجع في تكاليؼ المسح و  انخفاٌض ينتج عف ىذه التوصية أيضًا 

 تصميم االستبيان

، وينبغي أف تكوف قابمة لمفيـ وسيمة االستخداـ يانات أدوات مصممة لجمع البياناتؿ االستبتمثّ  7-82

طيٍؼ واسع مف  مفاإلجابة عمى استبيانات مسوحات األعماؿ، وىي عادًة ُتدار ذاتيًا،  الة ومرنة. تتـّ وفعّ 

األفراد الذيف يعمموف ألنواع مختمفٍة جدًا مف المشاريع. في ىذا الخصوص، تحتاج االستبيانات أف تكوف قابمًة 

 لمتكييؼ وفؽ حاجات وظروؼ االستخداـ المختمفة جدًا.

التي تصبح ممكنًة مف  –االستبيانات اإللكترونية القدرة عمى المعالجة المسبقة لمبيانات المقدمة توفر  7-83

جراءات ي الوحدات غير ذات الصمةا يسمح لممستجيبيف بتخطّ ممّ  ،خبلؿ استخداـ أسئمة التصفية/الفمترة ، وا 

ؿ مع المستجيبيف كونيا تمنع تسمح ىذه االستبيانات اإللكترونية بحصوؿ تفاعٍؿ فّعا. التدقيؽ المتضّمنة

متعددة الوسائط في  ستراتيجياتٍ إي قد يكوف ضروريًا تبنّ حصوؿ األخطاء وعدـ االتساؽ في البيانات المقدمة. 

سيؿ إلى شبكة اإلنترنت  جمع البيانات عندما ال يمكف افتراض أّف عددًا كبيرًا نسبيًا مف المشاريع لديو وصوؿٌ 

مختمفة  جيات اتصاؿٍ  االستبياف بسيولة مفإلدارة نبغي األخذ باالعتبار الحاجة أو وصواًل بتكمفة مقبولة. ي
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عمى البحث والتطوير التجريبي في  خبرات ومعارؼ مختمفة فيما يتعمؽ باإلنفاؽالتي تمتمؾ ) الشركةداخؿ 

 (.فيووعدد الموظفيف  هعقودالمشروع و 

رئيس مف خبلؿ دمج مسوحات البحث والتطوير  بشكؿٍ  المجّمعة" مسوحاتالقامت دوٌؿ عديدة بتنفيذ " 7-84

التجريبي لمشاريع األعماؿ مع مسوحات االبتكار في مشاريع األعماؿ، كما يصؼ دليؿ أوسمو 

(OECD/Eurostat, 2005 ّتعد .)  ًولكف ال ُينصح بيا، كونيا قد تؤثر  ،في ىذا الدليؿ ىذه المقاربة مقبولة

سئمة حوؿ البحث والتطوير األمف خبلؿ توجيو  :بحث والتطوير التجريبيلنتائج ال في قابمية المقارنة الدولية

المستجيبوف صعوبًة في التفريؽ بيف البحث والتطوير التجريبي  دبتكار في استبياٍف واحد، فقد يجالتجريبي واال

 اء مسحٍ نسبة لمدوؿ التي تختار إجر (. بال2مف األنشطة األخرى المرتبطة باالبتكار )انظر الفصؿ  وأي عددٍ 

أو، عمى األقؿ،  ( تسميـ المستجيب استبياناتٍ a، ُينصح بػ: )يتجريبالتطوير البحث و ال –بتكارلبل ُمجّمع

نما  ،ف بوضوح أّف المفيوميف اإلحصائييف ليسا متتاميف ومتكامميفا يبيّ ممّ  ،بقسميف متمايزيف استبيافٌ  وا 

( اإلببلغ بطريقٍة cاألدنى لزيادة قابمية فيمو؛ ) ( تخفيض حجـ االستبياف الُمجّمع إلى الحدّ b؛ )فمتداخبل

ـّ تبنّ  ييا )في الغالب عند مقارنة نتائج البحث منتظمة عف المعمومات حوؿ مقاربة جمع البيانات التي ت

( dُمجّمعة(؛ و )المسوحات الوالتطوير التجريبي مع النتائج المحصمة مف بقية الدوؿ التي ال تستعمؿ 

إحصائي لكبل مسح االبتكار والبحث والتطوير التجريبي في مشاريع  حد كإطارٍ وا استخداـ سجؿ أعماؿٍ 

األعماؿ )وفقًا لئلجراءات الموصوفة أعبله(. تساعد ىذه الخطوات أيضًا في ضماف االنسجاـ مع إرشادات 

 (.OECD/Eurostat, 2005) وتوصيات دليؿ أوسمو

 ممارسات جمع البيانات

خاصة بالنسبة لمسوحات البحث  لي ىدؼ أي مسٍح إحصائي، ولو أىميةٌ معدؿ االستجابة العا يعدّ  7-85

ألّف البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ ىو نشاٌط نادر )أي تقوـ نسبيًا عدة  ،والتطوير التجريبي

 مشاريع مف كامؿ قطاع مشاريع األعماؿ بأداء البحث والتطوير التجريبي، ولذلؾ يصعب العثور عمييـ(. يتـّ 
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التأكيد عمى ىذه النقطة في كؿٍّ مف التعدادات )طالما أنو مف الصعب جدًا وضع افتراضاٍت عف المؤسسات 

حيث قد يقود  ،نةوفي مسوحات العيّ  ي فعميًا البحث والتطوير التجريبي مف ضمف غير المستجيبيف(التي تؤدّ 

مثاليًا، ينبغي  إلى زيادة خطأ المعاينة(.كبيرة )باإلضافة  معدؿ االستجابة المنخفض إلى حدوث تحّيزات قياسٍ 

األدنى. مف أجؿ المحافظة عمى معايير  ممكف مف أجؿ تصغير معدؿ عدـ االستجابة إلى الحدّ  بذؿ كؿ جيدٍ 

والتي ال يمكف  ،ينبغي أف تقـو المكاتب اإلحصائية بتحديد معدال ت االستجابة الدنيا المقبولةجودة البيانات، 

المقبوؿ ينبغي إجراء تحميؿ  وعندما ينخفض معدؿ االستجابة تحت الحدّ المجتمع؛ تحتيا حساب تقديرات 

محدد مع عدـ االستجابة.  متابعة تحّيز عدة االستجابة. ال يمكف ليذا الدليؿ أف ينصح بمستوى تسامحٍ 

 .التطوعيأعمى مقارنًة بالمسح  بوضوح، مف المحتمؿ أف يحقؽ المسح اإللزامي معدؿ استجابةٍ 

كف، مف الناحية العممية، قد ال يكوف المتوسط المرّجح لمعدؿ االستجابة ىو المؤشر األفضؿ لقياس ل 7-86

اىرة البحث والتطوير التجريبي التي حققيا مسح األعماؿ. في الحقيقة، تقترح حالة التبايف ظة لمعدؿ التغطي

ير التجريبي أّف، بالنسبة لمعظـ ية لمبحث والتطو العالي الذي يمكف مبلحظتو منيجيًا بيف المؤسسات المؤدّ 

ية لمبحث والتطوير التجريبي ستمثؿ الدوؿ، التغطية الكاممة لمجموعٍة صغيرة مف المؤسسات الكبيرة المؤدّ 

عماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي )وأيضًا بالنسبة نسبًة مئوية كبيرة جدًا مف اإلنفاؽ الكمي لمؤسسات األ

ف كاف لحدٍّ لموظفي البحث والتطوير التجري  أقؿ(. بي، وا 

وىو زيادة معدؿ  ،جؿ تحقيؽ اليدؼ المزدوجأمحددة مف  ستراتيجياتٍ إلذلؾ، ينبغي تطبيؽ  كنتيجةٍ  7-87

لممؤسسات الرائدة في مجاؿ تأدية البحث والتطوير االستجابة اإلجمالي وضماف التغطية شبو الكاممة 

دعـ أنشطة جمع  لمصادر المتاحة لممعمومات مف أجؿالتجريبي. يعزز ىذا األمر الحاجة إلى استغبلؿ كؿ ا

وذلؾ  ،بيانات عف اإلعفاءات الضريبية لمبحث والتطوير التجريبي أحد األمثمة عمى ذلؾالتوفر  يعدّ البيانات. 

استيدافيا بالتحديد خبلؿ  ية ليتـّ باعتبار أّف ىذه المعمومة قد تكوف مفيدًة في تحديد المؤسسات الرئيسة المؤدّ 

 ة جمع البيانات.عممي
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مف األنشطة األخرى، باإلضافة إلى تحسيف اإلطار، مف أجؿ تحسيف جودة عممية  ؼٍ ينبغي تنفيذ طي 7-88

جمع بيانات البحث والتطوير التجريبي. ينبغي أف يكوف المستجيبوف مدركيف، في كؿ األوقات، أنيـ يشاركوف 

ذا ما كاف  ،، ومف ىو المسؤوؿ عف المسحفي مسٍح إحصائي: وينبغي إعبلميـ بموضوع المسح وطبيعتو وا 

ليـ اختيار طريقة نقؿ البيانات المطموبة )أو حتى إذا كانت لدييـ فرصة االستبعاد مف المسح(. بمعنًى  يحؽّ 

بشكٍؿ دائـ لئلجابة عمى أسئمة المستجيبيف وتقديـ الدعـ  جاىزاً أوسع، ينبغي أف يكوف فريؽ جمع البيانات 

دًا في معظـ وكاالت اإلحصاء الوطنية، وينبغي عمى كؿ مؤسسٍة موحّ  إجراءً ؿ ذلؾ الفني والمشورة. يمثّ 

تطبيقو إذا كانت تيدؼ إلى إنتاج بياناٍت عف البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ تكوف قابمًة 

 لممقارنة الدولية.

إّف مكاتب اإلحصاء الوطنية مف أجؿ تقويـ مستوى نجاح تنفيذ المسح وتغطية المجتمع ذي الصمة، ف 7-89

(. CRومعدالت التغطية ) (WRR( ومعدالت االستجابة المرّجحة )RRمدعّوة لحساب معدالت االستجابة )

مختمفة تبعًا لمجانب موضع االىتماـ. بالنسبة لممجتمعات  تقيس ىذه المؤشرات الجودة وتقدـ منظوراتٍ 

بسيط جدًا في المقاييس الثبلثة. لكف بما أّف  د اختبلؼٍ مف حيث المتغيرات الُمقاسة، يحتمؿ وجو  ،المتجانسة

س يعماؿ، تكوف المقايومتركز جدًا في قطاع مشاريع األغير متكافئ البحث والتطوير التجريبي ىو نشاٌط 

 .(1-7)انظر الصندوؽ  الثبلثة ميمةً 

 أهمية المقاييس المتعددة لجودة عممية جمع البيانات 1-7الصندوؽ 

البحث والتطوير التجريبي  بيانات د جمععنددة مف أجؿ قياس معدالت االستجابة والتغطية. توجد طرائؽ متع

 لقطاع مشاريع األعماؿ، توجد عدة مقاييس قد تكوف مناسبًة لجودة المسح. الوحدة داخؿ

ضمف أحد قطاعات التصنيؼ الصناعي الدولي  وحدةٍ  1000مف  عمى سبيؿ المثاؿ، في حاؿ وجود مجتمعٍ 

 1000000( ولدييا مقاييس البحث والتطوير التجريبي كما يمي ISICلجميع األنشطة االقتصادية )الموحد 



305

48 
 

المتبقية، وقاـ مكتب اإلحصاء  998لكؿ وحدة مف الوحدات الػ  1؛ و لوحدة واحدة 1000لوحدة واحدة؛ و 

 1000و  1000000وحدات بما فيو االختيار اليادؼ )غير العشوائي( لموحدات ذات  10مف  بسحب عينةٍ 

 .1وحدات لكؿ منيا  8وعينة عشوائية مف 

وحدات في  10مف  7% )أي 70سيناريوىات لجمع البيانات لكٍؿ منيا معدؿ استجابة  4يوجد في األسفؿ 

 7انطباعًا مختمفًا بحسب الوحدات المستجيبة )بافتراض أّف  العينة تستجيب لممسح(. لكف، يعطي كؿ مقياسٍ 

 المعروضة فيما يمي: ةاألربعفي كؿ مف السيناريوىات وحدات تستجيب(  10مف 

 مقاييس االستجابة    مقياس وعدد الوحدات المستجيبة
 RR WRR CR    1 1000 1000000 السيناريو

1 0 0 7    70.0% 87.3% 0.0% 
2 0 1 6    70.0% 75.0% 0.1% 
3 1 0 6    70.0% 75.0% 99.8% 
4 1 1 5    70.0% 62.6% 99.9% 

معدالت االستجابة المرّجحة مف حيث وكأنو األفضؿ نسبيًا  3 سيناريوالبدو يفي ىذا المثاؿ غير الواقعي: 

(WRR )مف حيث  ،المركز الثانيفي عدد أفراد المجتمع بالرغـ مف عدـ استجابة الوحدة المعروؼ أّنيا ب

( يشير CRطية اإلجمالي )معدؿ التغ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي في القطاع. فيما يخّص 

  (.  BERDإلى أفضؿ تغطية لمجموع إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي ) 4السيناريو 

 

 التثقيل والتقدير

تتمثؿ الخطوة األخيرة في معالجة عممية جمع بيانات البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ  7-90 

ية عمى مستوى نشاط البحث والتطوير التجريبي الذي تقوـ بو المشاريع في البمد في إنتاج النتائج اإلحصائ

الذي ُيجّمع البيانات )مف حيث اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي وعدد موظفيو(. بالنسبة لمسوحات 
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بعة في تحديد عماؿ، تعتمد عممية التقدير كثيرًا عمى اإلجراءات المتالبحث والتطوير التجريبي في مشاريع األ

 المجتمع المرجعي. تُناقش ىنا عدة حاالت محددة وقضايا ذات صمة.

المعدالت السابقة بلت الخارجية )مثؿ تطبيؽ عامِ وصي ىذا الدليؿ بعدـ توظيؼ المُ أولي، يُ  كبيافٍ  7-91

قدير كوسيمٍة لت (لمبيعات البحث والتطوير التجريبي عمى مستوى القطاع إلى المبيعات الكمية لمشركات

مجامعي البحث والتطوير التجريبي لمشاريع األعماؿ عمى مستوى القطاع. بينما أنو في ظؿ بعض الشروط 

قطاعات البلت في تقدير أنشطة البحث والتطوير التجريبي لممؤسسات الموجودة في عامِ المحددة قد تساعد المُ 

(، ولكف ىذه ليست حالة قطاع 9لفصؿ خرى )مبدئيًا مف أجؿ قطاع التعميـ العالي؛ انظر ااألقتصادية اال

لى أي حدٍّ   كانت، تواجو المشاريع باستمرار مسألة اختيار إذامشاريع األعماؿ.  تنخرط في أنشطة البحث س وا 

، قد بالمخاطر، وفي أي وقتٍ  اً ومحفوفمكمفًا  داخؿ الوحدةالبحث والتطوير التجريبي  يعدّ  والتطوير التجريبي.

مبحث والتطوير التجريبي الداخمي ويتحوؿ إلى شراء خدمات ل الداخمي ف مشاريعويختار المشروع التخمي ع

المستوى العالي  البحث والتطوير التجريبي الخارجية أو إلى اكتساب المعرفة المدّونة في الممكية الفكرية. يعدّ 

ير التجريبي، عبر ستراتيجيات المرتبطة بالبحث والتطو ستراتيجيات األعماؿ، بما فييا اإلمف التبايف في إ

بلت في إنتاج عامِ الصناعات وفئات الحجـ السبب األساسي وراء امتناع ىذا الدليؿ عف التوصية باستخداـ المُ 

 إحصاءات البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ.

لعثور قبؿ البدء بإجراءات التقدير، ينبغي تحرير بيانات المسح والتحقؽ مف صحتيا بدقة، وينبغي ا 7-92

ي البحث المشاريع الكبيرة التي تؤدّ  أجؿ تصحيح عدـ االستجابة مف عمى القيـ المتطرفة وتصحيحيا. مف

استنادًا إلى المعمومات المساعدة )مثؿ تقارير  –ؿ المجوء إلى التنسيب/التعويض والتطوير التجريبي، ُيفضّ 

  بيانات بقية المستجيبيف. وليس إلى إعادة ترجيح/تثقيؿ –ية واالستجابات التاريخالشركة( 

متجانس مف  تتعمؽ اإلرشادات اإلضافية بتجميع نتائج مسح البحث والتطوير التجريبي لمجتمعٍ  7-93

مسحوبة مف سجؿ األعماؿ(. بما أّف المجتمع الفرعي لممشاريع التي يحتمؿ أف تكوف  المشاريع )مثاؿ عينةٍ 
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نادر، ُينصح أواًل قبؿ تجميع نتائج المسح  إلحصائي، مجتمعٌ ية لمبحث والتطوير التجريبي ىو ، بالمعنى امؤدّ 

بداًل مف ذلؾ، ينبغي المجوء إلى استعماؿ الطرائؽ اإلحصائية مف  أولي لموحدات غير المؤىمة. إجراء تحقؽٍ 

نتيجة المبالغة في تقدير مجموع نشاط البحث والتطوير  اتتحّيز الأجؿ تصغير إمكانية التسبب بحصوؿ 

 (. 6شاريع األعماؿ )انظر الفصؿ التجريبي لم

 ضبط الجودة المتعمقة باستجابات البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات األعمال

 مالحظة تحذيرية تتعمق بسجالت المحاسبة المالية

التقارير السنوية لمشركة في العادة مصدرًا جيدًا لممساعدة في تحديد  ت اإلشارة أعبله، تعدّ كما تمّ  7-94

في  لمبحث والتطوير التجريبي. وقد تساعد أيضًا ىذه المجاميع المنشورة يةً المحتمؿ أف تكوف مؤدّ المشاريع 

في الوقت  .(6)انظر الفصؿ  تقدير جودة مجاميع المسح الُمبّمغ عنيا ومعالجة قضايا عدـ استجابة العنصر

ير التجريبي المنشورة وفقًا لممعايير المتعمقة بأنشطة البحث والتطو  األرقاـ، يحذر ىذا الدليؿ بصراحة بأّف نفسو

تجميعو  واإلرشادات المحاسبية المالية الوطنية والدولية قد تختمؼ عف البحث والتطوير التجريبي الذي يتـّ 

رسممة بعض تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي في  يقد يتـّ حسب التوصيات المقدمة في ىذا الدليؿ. 

عرض تكاليؼ أخرى عمى أنيا نفقات )بما في ذلؾ االىتبلكات، انظر  يتـّ  وقد ،الميزانيات الختامية لمشركات

تتعمؽ باإلببلغ العاـ، تقوـ بعض الشركات بتضميف  التكاليؼ. لغاياتٍ -( في بيانات الدخؿ4الفصؿ 

"الخدمات الفنية" التي يقـو بيا موظفو البحث والتطوير التجريبي مع البحث والتطوير التجريبي )انظر الفصؿ 

 يات الوظيفية لمموظفيف(.حوؿ الُمسمّ  5

، 2بو الفصؿ  الذي ينصحمع التعريؼ  حتى عندما يتطابؽ تعريؼ البحث والتطوير التجريبي بدقةٍ  7-95

ـّ تجميعيا  فقد يختمؼ تركيب المجاميع القائمة عمى المحاسبة عف مجاميع البحث والتطوير التجريبي التي ت

يؿ المثاؿ، إذا لـ يكف البحث والتطوير التجريبي "جوىريًا" بالنسبة لمجموع بما يتوافؽ مع ىذا الدليؿ. عمى سب
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حساب البحث والتطوير التجريبي  تحديد تمؾ التكاليؼ بصراحة. أيضًا، قد ال يتـّ  تكاليؼ المشروع فقد ال يتـّ 

ميًا؛ بالفعؿ، الممّوؿ داخ داخؿ الوحدةؿ مف اآلخريف بشكٍؿ منفصؿ عف البحث والتطوير التجريبي الذي يموّ 

وتطوير تجريبي  كبحثٍ  النظر إليوحسابو أو  قد ال يتـّ  ى بموجب عقدٍ إّف البحث والتطوير التجريبي الذي ُيؤدّ 

عف  داخؿ الوحدةتمييز تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي  (. قد ال يتـّ 4في السجبلت المالية )الفصؿ 

ًة في تقارير المشاريع الكبيرة. بالتوافؽ مع معظـ ، خاصخارج الوحدةتكاليؼ البحث والتطوير التجريبي 

المعايير المحاسبية، فإّف التقارير المالية السنوية ليذه المشاريع حوؿ نفقات البحث والتطوير التجريبي قد 

خارج البحث والتطوير التجريبي و  داخؿ الوحدة تجمع التمويؿ الداخمي لكٍؿ مف البحث والتطوير التجريبي 

نجاز البحث والتطوير التجريبي ىو "في مصمحة" المشروع الذي يقـو بالتبميغ. بالنسبة إا أّف طالم الوحدة

لممشاريع متعددة الجنسيات عمى وجو الخصوص، قد تشمؿ المجاميع المنشورة لمبحث والتطوير التجريبي 

 فردييف.( وليس لؤلعضاء ال12عة العالمية )انظر الفصؿ و نفقات البحث والتطوير التجريبي لممجم

   خارج الوحدةالبحث والتطوير التجريبي عن  الوحدة البحث والتطوير التجريبي داخلتمييز 

 سواءيوجد عدد مف الصعوبات المحتممة في جمع تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي بدقة،  9-96

مجاميع مف كجزٍء الوحدة أو  داخؿ الوحدة الذي تقـو بوالبحث والتطوير التجريبي عناصر مف  كعنصرٍ 

 . خارج الوحدةتمويميا ألداء البحث والتطوير التجريبي 

قبؿ الوصوؿ إلى الوحدة  عند تدفؽ التمويؿ عبر )تتدفؽ ضمف وعبر( عدة وحداتٍ قد تظير المشاكؿ  9-97

التعاقد لمبحث والتطوير التجريبي مف الباطف، كما قد يحدث عمى نحٍو  المؤدية. قد يحدث ذلؾ عندما يتـّ 

ية اإلببلغ فقط عف تكاليؼ مشاريع البحث خاص في قطاع مشاريع األعماؿ. ينبغي عمى الوحدة المؤدّ 

ـّ تنفيذىا بالفعؿ خبلت البحث والتطوير التجريبي لوحدٍة دوليس التي تمت كأحد م ،والتطوير التجريبي التي ت

لتطوير التجريبي. انظر القسـ الممكف، إلى المصدر األصمي لتمويؿ البحث وا أخرى، وأف تشير، إلى الحدّ 
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مف أجؿ البحث والتطوير التجريبي مف أجؿ الحصوؿ عمى المزيد مف اإلرشادات حوؿ تفريؽ التمويؿ  4-3

 .الوحدة خارج التجريبيعف التمويؿ مف أجؿ البحث والتطوير  الوحدة داخؿ

 ر التجريبياإلفراط أو النقص المحتمل في اإلبالغ عن أنشطة المشاريع في البحث والتطوي

عماؿ، خاصًة إذا يمكف أف تكوف عممية إنتاج إحصاءات البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األ 7-98

ا تتوفر تقارير مفصمة عف الجودة، مأخذنا باالعتبار اإلجراءات المختمفة الخاصة بكؿ بمد، معقدًة. حتى عند

اإلببلغ عف نشاط البحث والتطوير التجريبي في  تتعمؽ باحتماؿ المبالغة أو التقصير في أسئمةٌ مثارًة تبقى 

لى التوصيات إباإلضافة  –مؤسسات األعماؿ. عمى أساس خبرة البمد، يمكف اقتراح بعض أفضؿ الممارسات 

مف أجؿ التقميؿ مف خطر حدوث خطأ في قياس البحث والتطوير التجريبي في  –الرسمية ليذا الدليؿ 

( تحديد المجتمع المرجعي iباف أىميًة خاصة في ىذا المجاؿ ىما: )عماؿ. توجد قضيتاف تكتسمؤسسات األ

)مما ُيجّنب المبالغة أو التقصير في  المناسب لمسوحات البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات األعماؿ

( تحديد أنشطة البحث والتطوير التجريبي الفعمية التي قاـ بيا المستجيبوف ii( و )المؤديفالتغطية مف حيث 

 .(ا ُيجّنب المبالغة أو التقصير في التغطية مف حيث األداءممّ سح )لمم

ينتج التقصير في تغطية وحدات البحث والتطوير التجريبي عف المعرفة غير الكافية بقطاع مشاريع  7-99

 األعماؿ. في العادة، يمكف بحكـ التعريؼ استبعاد النقص في تغطية المشاريع الكبيرة ألنيا تمثؿ جزءًا صغيراً 

نقص التغطية قضيًة ذات صمٍة  مف قطاع مشاريع األعماؿ ويمكف تحديدىا بسيولة. مف جيٍة ثانية، يعدّ 

بمجتمع الوحدات المؤدية ذات الحجـ الصغير. نظرًا لكوف أي عممية تحقؽ مف مجتمع األعماؿ مف خبلؿ 

مصادر البيانات اإلدارية المسوحات اإلحصائية ىي في أفضؿ األحواؿ تقدير، ُينصح باالستغبلؿ المنيجي ل

المشاركة في و الحوافز الضريبية لمبحث والتطوير التجريبي، و )التمويؿ العاـ لمبحث والتطوير التجريبي، 

مئوية  لممساعدة في تحديد نسبةٍ  تسجيؿ براءات االختراع وغيرىا(و مشاريع البحث والتطوير التجريبي العاـ، 

تطوير التجريبي مف بيف المشاريع الصغيرة والمتناىية في الصغر. يف المحتمميف لمبحث والعالية مف المؤدّ 
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ية لمبحث والتطوير التجريبي مفقودًة، وحتى في ىذه الحالة، مف المحمؿ جدًا أف تبقى بعض المشاريع المؤدّ 

الوحدات الصغيرة المؤدية عند تفسير بيانات  محتمؿ )في حده األدنى( في تغطيةالنقص الويجب قبوؿ 

مف حيث  ،إلى تأثير مثؿ ىذا النقص في التغطية في معظـ الدوؿ لتطوير التجريبي. لكف، ُينظرالبحث وا

  مجموع اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي وعدد موظفيو عمى أنو ميمؿ. 

كاف ضعؼ تقدير أداء البحث والتطوير التجريبي لمشاريع األعماؿ مصدر قمٍؽ دائـ. يمكف أف  7-100

بعض التوصيات المنيجية المقدمة في ىذا الفصؿ في تصغير ىذا الخطر )عمى سبيؿ المثاؿ، ي يساعد تبنّ 

مف  مف خبلؿ تحديد جية االتصاؿ الصحيحة ضمف المشروع المشموؿ بالمسح(. ويمكف أف تساعد مجموعةٌ 

 أفضؿ ممارسات جمع البيانات في تشجيع المستجيبيف ومنيا:

  والتطوير التجريبي الُمنّفذة داخؿ الوحدة اإلحصائية، وحتى تمؾ األخذ باالعتبار لجميع أنشطة البحث

الُمنّفذة خارج األقساـ المحددة لمبحث والتطوير التجريبي، مثؿ النشاط الذي يركز عمى االختبار 

 التطوير العاـ لمتقانة.و التحضير لئلنتاج، و التجريبي، 

 ف عقود التطوير )الكبيرة في العادة( أف يشمؿ البحث والتطوير التجريبي "غير الواضح" المدمج ضم

 المتعمقة بأنظمة/منتجات محددة )المعرفة الُمجّسدة في المنتجات(.

  عمى أساس المشروع المحدد. ءالعمبل جريبي الممولة مفالتأف يشمؿ أنشطة البحث والتطوير 

التجريبي عف الخطأ  ية لمبحث والتطويرالمشاريع المؤدّ في معظـ األحياف تنتج المبالغة في تغطية  7-101

في تفسير المعمومات المجموعة مف بقية مسوحات األعماؿ أو مف قواعد البيانات اإلدارية. كؿ ىذه 

أساسيًة مف أجؿ تحديد المجتمع المرجعي لمسوحات البحث والتطوير التجريبي، يجب  المصادر، التي تعدّ 

ت مفاىيـ البحث صادر المرجعية قد تبنّ مف الم كوف كثيرٌ ييا بحذر: حيث مف غير المحتمؿ أف استخدام

 اً ضريبي ائتماناً في ىذا الدليؿ. تمثؿ قوائـ المشاريع التي تطمب  فةٌ عرّ والتطوير التجريبي نفسيا بدقة كما ىي مُ 
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مثااًل عمى ذلؾ، باعتبار أّف مفيوـ "نشاط البحث والتطوير التجريبي" الذي تستخدمو السمطات الضريبية قد 

وأيضًا تمويؿ البحث والتطوير التجريبي الذي تؤديو  ،داخمي لمبحث والتطوير التجريبييتضمف األداء ال

وحداٌت أخرى. لذلؾ تحتاج المسوحات اإلحصائية لتزويد المستجيبيف بتعريفاٍت واضحة لمبحث والتطوير 

ة التجريبي )وتتحقؽ مف دقة اإلجابات( مف أجؿ تصغير خطر خطأ المستجيبيف في تفسير ماىية أنشط

  البحث والتطوير التجريبي. 

يمكف أف تنجـ مبالغة مشاريع األعماؿ في تقدير أداء البحث والتطوير التجريبي عف عوامؿ  7-102

 مختمفة ومتنوعة مثؿ:

  ّاإلببلغ عنيا عدـ كفاية المعرفة باألنشطة التي يتـ 

 لمتعمقة باالبتكار أو الصعوبة الموضوعية في تفريؽ أنشطة البحث والتطوير التجريبي عف األنشطة ا

 بالتقانة.

  ا )ممّ  الوحدة متضّمنًا في مجاميع األداء داخؿحيازة البحث والتطوير التجريبي مف وحداٍت أخرى ويكوف

 . (المزدوج وىو اإلببلغ ،يضيؼ خطرًا إضافياً 

بالمسح  مف الصعب المبالغة في تقدير مخاطر اإلفراط في اإلببلغ باعتبار أّف المشاريع المشمولة 7-103

تتردد غالبًا في تكييؼ فيميا لظاىرة البحث والتطوير التجريبي )والذيف يتأثروف في الغالب بمتطمبات اإلببلغ 

المحاسبية والمالية والتنظيمية( مع التعريفات المقدمة في ىذا الدليؿ مف أجؿ الغايات اإلحصائية. تتضمف 

رة أعبله  الفحص الدقيؽ لمبيانات المجموعة مف أفضؿ الممارسات الممكنة لمتعامؿ مع القضايا الُمثا

مشروع نتيجًة لحجمو ونشاطو االقتصادي مف العف السموؾ المتوقع المستجيبيف )مثاليًا، تحديد أي انحراؼ 

 األساسي( والمعالجة المناسبة لمقيـ المتطرفة.

 مؤسسات األعمالمجاميع البحث والتطوير التجريبي في ضبط جودة 
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عف الجودة في  صى بشدة باستخداـ معايير اإلببلغ، ُيو 6و المشار إليو في الفصؿ عمى النح 7-104

في ىذا الخصوص، ليس البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات  إحصاءات البحث والتطوير التجريبي.

ومع ذلؾ، توحي التباينات المنيجية  األعماؿ مختمفًا عف البحث والتطوير التجريبي في بقية القطاعات.

 مشاىدة في مسوحات البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات األعماؿ التي تُنفذىا دوٌؿ منفردة بوجود حاجةٍ ال

   لمعايير مشتركة حوؿ اإلببلغ عف جودة المسح/البيانات.

 ف والتنمية في الميداف االقتصاديفيما عدا توصيات اإلببلغ عف الجودة المقدمة مف منظمة التعاو  7-105

(OECD, 2011) أو تمؾ التوصيات التي تقدميا، عمى سبيؿ المثاؿ، األمـ المتحدة (United Nations, 

تُقدـ فيما يمي بعض التوصيات العممية مف أجؿ تحسيف فيـ إحصاءات البحث والتطوير التجريبي ، (2012

مستوى دقة  في مؤسسات األعماؿ وزيادة قابميتيا لممقارنة الدولية. تركز توصيات اإلببلغ ىذه عمى مؤشرات

 مع بقية إحصاءات األعماؿ.  اتساقهاتقديرات بيانات البحث والتطوير التجريبي في مشاريع األعماؿ وعمى 

نادرة وأّف مجتمع  بما أّف أداء البحث والتطوير التجريبي في قطاع مشاريع األعماؿ ىو حالةٌ  7-106

دقيؽ وحديث أحد  وجود إطارٍ  يعدّ ، الٍت كبيرةينطوي عمى اختبليف الفعمييف لمبحث والتطوير التجريبي المؤدّ 

أىـ العوامؿ في تحديد إذا ما كاف مسح البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات األعماؿ سينجح ويقدـ نتائج 

ذات جودة عالية. تعتمد جودة إحصاءات البحث والتطوير التجريبي المجّمعة في جزٍء كبير منيا عمى تحديد 

والذي ىو إلى حدٍّ كبير تقريبي. بدوره  ،تطوير التجريبي الفعمييف أو المحتمميف بشدةي البحث والمجتمع مؤدّ 

ي بالفعؿ البحث والتطوير التجريبي عدـ اليقيف ىذا فيما يتعمؽ بعدد مؤسسات األعماؿ المحتمؿ أنيا تؤدّ  يعدّ 

يف أو معدؿ لمؤدّ حصاءات حساب عدد ااإلأو ُيقدر بأنيا تقوـ بذلؾ، ىو السبب الرئيس في عدـ إنتاج 

 يف مف مجموع مجتمع المشاريع.المؤدّ 

، ينبغي أيضًا BERDعند إطبلؽ بيانات إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي  7-107

مف المستحسف أف توفير تقارير مفصمة حوؿ المنيجية المستخدمة  في إنتاج البيانات. بشكٍؿ أكثر تحديدًا، 
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بحث والتطوير التجريبي في مؤسسات  األعماؿ عمى المستوى الوطني نشر البيانات يشمؿ نشر إحصاءات ال

ي البحث والتطوير التجريبي المحتمميف(، )مؤدّ  عدد الوحدات الموجودة في المجتمع المرجعيالوصفية: مثؿ 

معدؿ و  وعدد الوحدات التي شممها مسح التعدادوالممكف تحديدىـ مف خبلؿ نشاطيـ االقتصادي األساسي؛ 

 ومعدؿ االستجابة. نةوعدد الوحدات في العي  االستجابة؛ 

ؿ أحد المبلمح األساسية إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي في مؤسسات األعماؿ في يتمثّ  7-108

إمكانية دمجيا مع بقية إحصاءات األعماؿ خاصًة في حاؿ كوف معايير المعاينة والتصنيؼ في مسوحات 

 بي ىي نفسيا المعتمدة في جمع بقية المتغيرات االقتصادية لمؤسسات األعماؿ.البحث والتطوير التجري

كمؤشٍر جزئي عمى مستوى اتساؽ تقديرات اإلنفاؽ وعدد موظفي البحث والتطوير التجريبي مع بقية المؤشرات 

الوطنية أماـ المستخدميف كبياناٍت وصفية بالتوازي مع نشر البيانات  معدالت عدةاإلحصائية، يمكف توفير 

( إلى مجموع األشخاص FTEمعدل مجموع موظفي البحث والتطوير التجريبي )ومف ىذه المعدالت: 

  حسب النشاط االقتصادي األساسي )لجميع القطاعات(. العاممين
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 2015دليل فراسكاتي 
 إرشادات خاصة بجمع بيانات البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنيا

 2015 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي© 
 

 8الفصل 

 البحث والتطوير التجريبي في قطاع الحكومة

أجل البحث والتطوير التجريبي الذي يُنجز في م ىذا الفصل إرشاداٍت حول قياس الموارد المالية والبشرية المخصصة من يقدّ 
وىو بذلك يؤسس لروابط مع العمل  ،قطاع الحكومة. كما يتعامل الفصل مع قطاع الحكومة كممّوٍل لمبحث والتطوير التجريبي

حول اإلعفاء الضريبي  13( والفصل GBARDالحكومة لمبحث والتطوير التجريبي )موازنة حول اعتمادات  12في الفصل 
(. يبني ىذا الفصل عمى نظام الحسابات القومية من أجل وصف قطاع GTARDلمبحث والتطوير التجريبي ) حكومي لإلنفاقال

الحكومة الذي ال يقتصر فقط عمى الحكومة بل أيضاً المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخضع لسيطرة الحكومة. يصف ىذا 
، والتوزيع (GOVERD) داخل الوحدة مى البحث والتطوير التجريبيالفصل مقارباٍت من أجل قياس اإلنفاق الحكومي ع

لى حاالٍت خاصة تستحق إ، ويشير 4وذلك وفقًا لتوصيات الفصل  ،الوظيفي لمبحث والتطوير التجريبي حسب أنواع التكاليف
حسب مصادر التمويل، وحسب نوع  داخل الوحدة االنتباه. كما يناقش توزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي

االجتماعية، ووظائف -جال التقانة، واألىداف االقتصاديةمالبحث والتطوير التجريبي، ومجال البحث والتطوير التجريبي، و 
عامة حول المسائل التي تظير عند قياس التمويل الحكومي لمبحث والتطوير  الحكومة، والموقع الجغرافي. أخيرًا، توجد لمحةٌ 

 وذلك من منظور الممّول.  ،ريبيالتج
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 المقدمة -8-1

ليذا الدليل  ثابتةل سمًة يزال االىتمام بقياس دور قطاع الحكومة في البحث والتطوير التجريبي يمثّ  ما 8-1
ي الحكومات دورًا ميمًا سواء كممّوٍل ألنشطة البحث والتطوير تؤدّ . 1963منذ اإلصدار األول في عام 

منّفٍذ ليا، محميًا وفي بقية العالم. يركز ىذا الفصل بشكٍل أساسي عمى قياس أداء وأفراد البحث التجريبي أو 
وصي بيا ىذا الدليل لقياس والتطوير التجريبي ضمن قطاع الحكومة، وذلك بالتوافق مع المقاربة التي يُ 

بين المقاربة القائمة  وصلٍ يحاول أيضًا توفير صمة  أنو إالّ الموارد المخصصة لمبحث والتطوير التجريبي. 
لمبحث  كممّولٍ والمقاربة القائمة عمى الممّول المتممة في قياس دور الحكومة  عمى الُمنّفذ الُموصى بيا 

مع تقدم الدول في استخداميا ألدوات سياسة البحث والتطوير  والتطوير التجريبي عبر االقتصاد بأكممو.
اإلحصاء الوطنية التي تجمع بيانات البحث والتطوير التجريبي التجريبي عبر الزمن، توّجب عمى مكاتب 

م ىذا الفصل إرشاداٍت التفكير في كيفية التضمين األمثل لتمك الممارسات ضمن ىذا اإلطار اإلحصائي. يقدّ 
، المخصصين عمى التوالي لقياس 13و  12أساسية حول ىذا األمر، باإلضافة إلى رسم روابط مع الفصمين 

لمبحث  ( واإلعفاء الضريبي الحكوميGBARDالحكومة لمبحث والتطوير التجريبي ) وازنةماعتمادات 
 (.GTARDوالتطوير التجريبي )

 نطاق قطاع الحكومة من أجل أهداف قياس البحث والتطوير التجريبي  -8-2

 تعريف ونطاق قطاع الحكومة

الوظائف الرئيسة لمحكومة ىي افتراض  إحصائية واسعة، يشير نظام الحسابات القومية أنّ  ألىدافٍ  8-2
مسؤوليتيا عن تقديم السمع والخدمات لممجتمع أو لأُلسر الفردية وتمويل تقديم تمك السمع والخدمات من عوائد 

أن تقوم بإعادة توزيع الدخل والثروة من خالل التحويالت، واالضطالع و الضرائب أو مصادر دخميا األخرى، 
 ق.  باإلنتاج غير المخصص لمسو 

وُمتضّمن في ( 4.117 .الفقرة   :EC et al., 2009كما ىو ُمعّرف في نظام الحسابات القومية ) 8-3
تأسيسيا  يتمّ  ،من الكيانات القانونية فريدةً  اً ل وحدات الحكومة أنواع(، تمثّ 4-3القسم  3ىذا الدليل )الفصل 

تمتمك السمطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية عمى الوحدات المؤسسية  وىي ،بوساطة العمميات السياسية
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قطاع الحكومة كيانًا  لكن، بالتوافق واالنسجام مع نظام الحسابات القومية، يعدّ األخرى ضمن منطقٍة محددة. 
مربح التي ليس فقط ىذه الوحدات "األساسية" الحكومية، بل يشمل أيضًا المؤسسة غير اليادفة ل أوسع يضمّ 

 –، إّن التعريف المستخدم في ىذا الدليل لقطاع الحكومة 3كما تّم شرحو في الفصل  تسيطر عمييا الحكومة.
عن تعريف )"الحكومة العامة"( في  يختمف –وكذلك في اإلبالغ عن إحصاءات البحث والتطوير التجريبي 

العالي التي تحقق خصائص المؤسسات نظام الحسابات القومية، ألّن األول ال يتضمن مؤسسات التعميم 
نطباق االالحكومية الواردة في نظام الحسابات القومية. ما عدا ىذا االستثناء الوحيد، فإّن القصد ىو تحقيق 

 تام في باقي التعريفات.ال

انسجامًا مع نظام الحسابات القومية، فإّن المشاريع الخاضعة لسيطرة الحكومة )التي ُيطمق عمييا  8-4
من قطاع الحكومة؛  "المشاريع العامة" أو بشكٍل متبادل "مشاريع األعمال العامة" في ىذا الدليل( ىي ُمستبعدةٌ 

واإلرشادات الالحقة  7تضمين المشاريع العامة في قطاع مشاريع األعمال )انظر الفصل  وبداًل من ذلك، يتمّ 
 شاريع األعمال(.حول الحدود بين الوحدات التي ىي جزٌء من قطاعي الحكومة وم

وىكذا يشمل قطاع الحكومة كل وحدات الحكومة المركزية )االتحادية( واإلقميمية )الوالية( والبمدية  8-5
)المحمية( بما فييا صناديق الضمان االجتماعي، باستثناء تمك الوحدات التي ينطبق عمييا وصف مؤسسات 

، وكذلك جميع المؤسسات غير 9أكبر في الفصل  والموصوف بتوّسعٍ  3م في الفصل التعميم العالي المقدّ 
اليادفة لمربح التي ال تُنتج لمسوق التي تخضع لسيطرة الحكومة، والتي ليست بذاتيا جزءًا من قطاع التعميم 

 العالي. 

عمومًا من مجموعٍة مركزية من األقسام أو الوزارات التي  الحكومة المركزية )أو االتحادية(تتألف  8-6
ُيشار في الغالب ليذه الوحدة بالحكومة الوطنية والوحدة المغطاة بحساب  –تؤلف وحدًة مؤسساتية وحيدة 

قد تكون األقسام مسؤولًة عن إضافًة إلى، في كثيٍر من الدول، وحداٍت مؤسساتية أخرى.  –الرئيس  الموازنة
البحث  و الوحدة داخللبحث والتطوير التجريبي ريبي )ارة من اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجمبالغ كبي

 اإلجمالية لمحكومة، لكنيا في الغالب ليست وحداتٍ  الموازنة( ضمن إطار الوحدة خارجوالتطوير التجريبي 
لخ واالنخراط في الصفقات... إطاليب مؤسساتية منفصمة قادرة عمى امتالك الصول وتحّمل االلتزامات/الم
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نفاقيا والتحّكم بيا من وزارة  بشكٍل مستقل عن الحكومة المركزية ككل. يتمّ  عادًة تنظيم إيراداتيا ونفقاتيا وا 
 العامة التي تُقرىا السمطة التشريعية. الموازنةالمالية أو المكافئ الوظيفي ليا بوساطة 

مثل  ،حكومية أخرى هيئاتٍ قطاع الحكومة أيضًا  ، يضمّ الحكومة ووزاراتياباإلضافة إلى أقسام  8-7
كبيرة، بما فييا السمطة التقديرية عمى حجم وتركيب  واستقالليةً  منفصالً  اً قانوني اً التي تمتمك كيان الوكاالت

 ،مباشرة. ىذه ىي وحداٌت حكومية منفصمة وأنيا من الممكن أن تمتمك مصادر إيراداتٍ نفقاتيا ومصاريفيا، 
عممية  منفصمة،  وأّن أي موازناتوذلك ألنيا تمتمك  ،الموازنةبالوحدات من خارج وغالبًا ما ُيشار إلييا 
استكمالو بتحديد مصدر إيراداتيا، مثل تخصيص الضرائب أو الرسوم  الرئيس يتمّ  الموازنةتحويل من حساب 
بما فييا إمكانية تمويل البحث تنفيذ وظائف محددة  تأسيس ىذه الوحدات من أجل يتمّ عمى الخدمات. 

قد تستحوذ ىذه الوكاالت  لتجريبي أو كمييما. في بعض الدولوالتطوير التجريبي، أو تنفيذ البحث والتطوير ا
ومن المحتمل  ،والمراكز والمعاىد عمى نسبٍة كبيرة من أداء البحث والتطوير التجريبي ضمن الحكومة

 جزٌء من قطاع الحكومة. االقتصاد بأكممو. ىذه المؤسسات ىي أيضاً 

وىي تُنتج لكن ليس لمسوق  ،المؤسسات غير الهادفة لمربحتتضمن "الييئات الحكومية األخرى"  8-8
إذا كانت حالتيا القانونية تصفيا بأنيا تأسست مستقمًة عن  االنظر عمّ  وتخضع لسيطرة وحدٍة حكومية، بغّض 

مثل مراكز األبحاث  ،المنّفذة لمبحث والتطوير التجريبي يقع ضمن ىذه الفئة عدٌد من المؤسساتقد الحكومة. 
، قد يكون من الصعب تحديد السيطرة االقتصادية عمى ىذه 3الفصل  ما ينّص  حسبوالمتاحف وغيرىا. 

حيث تنطوي ىذه العممية عمى فروٍق دقيقة كثيرة قد ينتج عنيا اختالفاٌت دولية في التنفيذ العممي.  الكيانات؛
عمى بسط سيطرتيا بوساطة قرارات التمويل، ولكن ال ينبغي  الحاالت، قد تكون الحكومات قادرةً في كثيٍر من 

أن يكون ذلك ىو المعيار الوحيد المستخدم في تحديد إذا ما كانت ىكذا مؤسسة تخضع فعميًا لسيطرة 
ن قد ال تمتمك من الممكن أن تكون غالبية تمويل المؤسسة غير اليادفة لمربح من الحكومة، لكالحكومة. 

 الحكومة القدرة عمى توجيو أنشطتيا البحثية. 

من الحكومات المحمية أو حكومات الواليات التي  الحكومة اإلقميمية )أو الوالية(الفرعي  القطاعيتألف  8-9
 التي ال تعمل لمسوق ل وحداٍت مؤسساتية منفصمة، باإلضافة إلى الوكاالت والمؤسسات غير اليادفة لمربحتمثّ 

التي تخضع لسيطرة حكومة اإلقميم )الوالية(. يمارس ىذا القسم الفرعي بعضًا من وظائف الحكومة عند 
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من مستوى الحكومة المركزية/االتحادية وأعمى من مستوى الوحدات المؤسساتية الحكومية  مستوى أقلّ 
المالية والتشريعية ي سمطتيا مؤسساتية تغطّ  ىذه الوحدات ىي وحداتٌ  الموجودة عند المستوى المحمي.

والتنفيذية فقط "الواليات" الفردية التي يمكن أن يكون البمد بأكممو مقسٌم إلييا. يمكن وصف مثل ىذه "الواليات" 
 مثل "األقاليم" أو "المقاطعات". مصطمحاتٍ أي باإلشارة إلى  ،مختمفة في البمدان المختمفة بمصطمحاتٍ 

ل من الحكومات المحمية )أو البمدية( التي تمثّ  مية )أو البمدية(الحكومة المحيتألف القطاع الفرعي  8-10
 ،وحداٍت مؤسساتية منفصمة، باإلضافة إلى الوكاالت والمؤسسات غير اليادفة لمربح التي ال تعمل لمسوق

ل وحدات الحكومة المحمية )أو البمدية( والتي تخضع لسيطرة الحكومات المحمية. من حيث المبدأ، تمثّ 
أصغر المجاالت الجغرافية المتمايزة تيا المالية والتشريعية والتنفيذية ي سمطالتي تغطّ  المؤسساتيةالوحدات 

مقارنًة بالحكومة المركزية )أو  يكون نطاق سمطة ىذه الحكومة عمومًا أقلّ لألغراض اإلدارية والسياسية. 
  االتحادية( أو الحكومات اإلقميمية )أو حكومة الوالية(.

 قطاع الحكومة وحدودهاتحديد وحدات 

األنشطة االقتصادية المختمفة، بما فييا  حدات في قطاع الحكومة في طيٍف منيمكن أن تنخرط الو  8-11
اإلدارة العامة، والصحة والعمل االجتماعي، والدفاع، والتعميم )باستثناء الوحدات الموجودة في قطاع التعميم 

، مثل مؤسساتٍ  ىذه الوحدات يمكن أن تضمّ و العالي(، باإلضافة إلى العديد من الخدمات العامة األخرى، 
 والمحميات، والمواقع التاريخية، وحدائق النباتات والحيوانات، / األرشيف ظاتوأقسام المحفو  المتاحف

خدمات البحث والتطوير لتستخدميا الحكومة نفسيا أو بتقديم الطبيعية، أو حتى المؤسسات المتخصصة 
 غيرىا من القطاعات.

معينة ضمن قطاع  رئيسة تساعد في تحديد إذا ما كان ينبغي تصنيف أي وحدةٍ  توجد ثالث سماتٍ  8-12
ذا ما كانت الوحدات الحكومية تسيطر  الحكومة وىي: إذا ما كانت تبيع إنتاجيا بأسعارٍ  ميمة اقتصاديًا، وا 

ذا ما كان من المالئم اعتبار ىذه الوحدة جزءًا من قطاع التعميم العالي، وذلك في ضوء  عمى المؤسسة، وا 
يد ذلك القطاع. تّم تمخيص تنفيذ ىذه المعايير في القواعد الخاصة المطبقة في ىذا الدليل من أجل تحد

 . 1-8الجدول 
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يمكن أن تأخذ وحدات الحكومة األساسية طيفًا واسعًا من المسميات القانونية التي تختمف  8-13
مصطمحاتيا وتطبيقاتيا عبر الواليات القضائية. ويمكن أن يشمل ذلك الوزارات أو األقسام ذات اإلشراف شبو 

لوكاالت، والمؤسسات والييئات العامة غير اإلدارية ذات المواثيق الخاصة. تّم تقديم ىذه الوزاري، وا
 المصطمحات بغرض التوضيح.

 مكونات وحدود قطاع الحكومة في دليل فراسكاتي -1-8الجدول 
 ]تّم تحديد مكونات قطاع الحكومة بالخط الغامق[

 
 مستوى
 الحكومة

 القطاع الحكومي
 

 وحدات
 الحكومة

 المؤسسات الخاضعة لسيطرة وحدات الحكومة
 الُمنتجون المؤسسات غير اليادفة لمربح التي ال تُنتج لمسوق

 التعميم العالي ليس في التعميم العالي لمسوق
 المركزي/االتحادي

 
 

 اإلقميمي/الوالية
 
 

 البمدي/المحمي

الوزارات، واألقسام 
 والوكاالت ...

 
األقسام والوزارات 

والوكاالت عمى مستوى 
 اإلقميم/الوالية

 السمطات المحمية

المؤسسات غير الهادفة 
التي ال تُنتج  1لمربح

لمسوق والخاضعة 
لسيطرة الحكومة )مثل 
بعض مراكز األبحاث، 

 (...والمراكز، والمتاحف

مؤسسات التعميم 
  2(HEIsالعالي )

التي ال تعمل لمسوق 
التي تخضع لسيطرة 

 الحكومة

مشاريع األعمال العامة 
)بما فييا المؤسسات غير 

اليادفة لمربح التي 
تخدميا( ومؤسسات 

 HEIsالتعميم العالي 
 3التي تعمل لمسوق

مالحظات عمى 
 التصنيف

تكون وحدات الحكومة 
عند المستويات  الرئيسة

 القضائية المختمفة
بشكٍل رئيس  مخصصةً 

لألنشطة اإلدارية العامة 
في السمطات التنفيذية 

القضائية. والتشريعية و 
يمكن أن تشمل أيضًا 

وحدات من خارج 
 .الموازنة

من قطاع الحكومة  جزءٌ 
في دليل فراسكاتي 

والحكومة العامة في نظام 
الحسابات القومية، 
من  وبالتالي فيي جزءٌ 

 القطاع العام

من  اً ليست جزء
لحكومة في قطاع ا

دليل فراسكاتي 
من  ولكنيا جزءٌ 

 القطاع العام، وجزءٌ 
من الحكومة العامة 
في نظام الحسابات 

 القومية.
من قطاع  جزءٌ 

التعميم العالي في 
 دليل فراسكاتي.

من قطاع  اً ليست جزء
الحكومة في دليل 

فراسكاتي أو قطاع 
الحكومة العامة في نظام 

 الحسابات القومية. 
من قطاع مشاريع  جزءٌ 

األعمال أو قطاع التعميم 
العالي في دليل 

 فراسكاتي، وأيضًا جزءٌ 
 من القطاع العام

 
فقط تمك المؤسسات الخاضعة إنما ال تتضمن ىذه المجموعة جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي ال تنتج لمسوق،  1

لسيطرة الحكومة. يشمل الجزء المقابل ليا خارج القطاع العام جميع المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح بما فييا المؤسسات 
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والمؤسسات غير اليادفة لمربح التي تعمل لمسوق المصّنفة في قطاع مشاريع  يقطاع اأُلسر الغير اليادفة لمربح التي تخدم 
 ل )قطاع الشركات في نظام الحسابات القومية(.األعما

نما فقط المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة. يشمل المقابل ليا  2 ال تتضمن ىذه المجموعة جميع مؤسسات التعميم العالي، وا 
 خارج القطاع العام جميع مؤسسات التعميم العالي الخاصة التي ال تعمل لمسوق.

باإلضافة إلى مؤسسات التعميم  ،ن لمسوق خارج القطاع العام جميع مشاريع األعمال الخاصةيشمل المقابل ليؤالء المنتجي 3
 العالي الخاصة القائمة عمى السوق.  
 الحكومة وفي القطاع الخاص غير الهادف لمربح الحدود بين الوحدات في قطاع

السيطرة المعيار الرئيس لمتحديد بشكٍل واضح إذا ما كانت المؤسسة غير اليادفة لمربح ذاتية  تعدّ  8-14
متحف أو مركز المعيد أو المن نظام الحكومة اإلداري. يمكن أن يكون تحديد إذا ما كان  اً اإلدارة أو جزء

يكن ممكنًا االعتماد عمى ذاتو أو غيرىم يخضع لسيطرة الحكومة أمرًا صعبًا خاصًة إذا لم  بحاث بحدّ األ
ال الذي  مع التعميم العالي اترسمية موثوقة ُمتضّمنة في السجالت اإلحصائية. ما عدا التقاطع تصنيفاتٍ 

تصنيفات نظام الحسابات  بشكٍل منفصل في نظام الحسابات القومية، تعدّ محددًا  يمثل قطاعًا مؤسساتياً 
ص الوحدات عمى قطاع الحكومة. تّم تقديم إرشاداٍت واسعة عن أولى معيارًا مالئمًا لتخصي القومية من بابٍ 

 .10و  3كيفية تطبيق معيار السيطرة في الفصمين 

ىيمنة التمويل الحكومي عمى مصادر التمويل األخرى لتحديد سيطرة الحكومة،  كفيتفي العموم، ال  8-15
أخذه باالعتبار، جنبًا إلى جنب بقية المعمومات حول طبيعة ذلك  لكن يمكن أن يكون عاماًل أساسيًا يتمّ 

التمويل )مثاًل، ُيمنح عمى أساٍس تنافسي أم ال، وعضوية المجمس، والحصص الذىبية وغيرىا( عند تقرير إذا 
ما كانت الحكومة تمتمك سمطة صنع القرار )أي السيطرة( في الوحدات الُمنّفذة لمبحث والتطوير التجريبي 

 (.1-8نظر الصندوق )ا

 سيطرة الحكومة عمى المؤسسات غير الهادفة لمربح -1-8الصندوق 

ُتعّرف السيطرة عمى المؤسسات غير اليادفة لمربح بأنيا القدرة عمى تحديد السياسة العامة أو البرنامج العام 
ح تخضع لسيطرة لممؤسسة غير اليادفة لمربح. من أجل تحديد فيما إذا كانت المؤسسة غير اليادفة لمرب

 ُتستخدم عادًة مؤشرات السيطرة الخمسة التالية: ،الحكومة

 القدرة عمى إمالء تعيين الموظفين أو مجالس اإلدارة. .1
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ا يسمح لمحكومة بتحديد الجوانب الميمة لمسياسة أو البرنامج العام القدرة عمى فرض البنود األخرى، ممّ  .2
أو االعتراض عمى التعيينات  ،في إبعاد الموظفين الرئيسين لممؤسسة غير اليادفة لمربح، مثل الحقّ 

أو الترتيبات المالية، أو  ،الموازناتالمقترحة، أو طمب الحصول عمى الموافقة المسبقة من الحكومة عمى 
 نفسيا. أو حلّ  ،منع المؤسسة غير اليادفة لمربح من تغيير قانونيا األساسي

 شروط مثل تمك المذكورة أعاله.الفي فرض  وجود اتفاقيات تعاقدية ُتعطي الحقّ  .3

منع المؤسسة غير اليادفة لمربح من تحديد يي قد ذال الحدّ درجة التمويل من الحكومة ونوعو، إلى  .4
 سياستيا أو برنامجيا الخاص بيا.

لمخطر، إذا سمحت الحكومة لنفسيا عمنًا لتكون معرضًة لجميع، أو إلى نسبة كبيرة  وجود حالة تعّرضٍ  .5
 لمخاطر المالية المرتبطة بأنشطة المؤسسة غير اليادفة لمربح.من، ا
   IMF (2014), Government Finance Statistics Manual. www.imf.org/external/np/sta/gfsmالمصدر: 

     

ضطمع بأدواٍر ومسؤولياٍت مختمفة. في بعض لعموم الوطنية ضمن عدة دول، وقد تتوجد أكاديميات ا 8-16
مراكز بحث عممية، لكن في كثيٍر من الحاالت األخرى يمكن أن يكون دورىا مرتبطًا أكثر  الحاالت، قد تضمّ 

بنشر المعرفة والتحفيز العام لمبحث العممي. يمكن أن تتغير حالة ىذه المنظمات عبر الزمن، خاصًة في 
لحكومة لتصبح جزءًا من القطاع حيث يمكن أن تتغير من كونيا جزءًا من قطاع ا ،االقتصادات االنتقالية

 عامة وخاصة. الذي يشمل مشاريع أعمالٍ  ، أو يمكن من قطاع مشاريع األعمالالخاص غير اليادف لمربح

 مشاريع األعمالقطاع الحكومة و  الحدود بين الوحدات في قطاع

الحكومة" ومفيوم ، من الضروري عدم الخمط بين مفيوم "قطاع 1-8كما ُذكر سابقًا في الجدول  8-17
"القطاع العام". يمكن إنتاج مؤشرات مجموع القطاع العام بتجميع قطاع الحكومة والمكونات الخاضعة لسيطرة 

عمال الخاضعة الحكومة في قطاعي مشاريع العمال والتعميم العالي. تقع الشركات وبقية أنواع مشاريع األ
وبالتوافق مع  7و  3ت اإلشارة في الفصمين ا تمّ لسيطرة الحكومة خارج نطاق تعريف قطاع الحكومة. كم

العامة ىذه  ]األعمال[الفاصل بين مشاريع  ل الخطّ اإلرشادات القياسية لنظام الحسابات القومية، يتمثّ 
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ميمة  والوحدات في قطاع الحكومة في أّن األولى تيدف بالدرجة األولى إلى بيع معظم إنتاجيا عند أسعارٍ 
 ة المصطمحات(، ويشمل ذلك ىامش ربح ألنشطتيا.اقتصاديًا )انظر قائم

مثل مراكز البحث، والمتاحف، واألكاديميات  ،ي البحث والتطوير التجريبيتؤدّ  قد توجد مؤسساتٌ  8-18
مة تحصّ العممية التي تحقق إيرادات تجارية ميمة، عمى سبيل المثال، من خالل ترخيص الممكية الفكرية المُ 

بي السابق أو من خالل تقديم خدمات البحث واالستشارة وفق شروط السوق. متى من البحث والتطوير التجري
 حدث لمرةٍ تربما  التي يةكان ممكنًا، من الضروري أاّل يكون محرك قرارات التصنيف ىو الظروف غير العاد

 تجارية استثنائية نتيجة التخمص من أحد األصول.  واحدة مثل عندما تتحقق إيراداتٌ 

 وحدات في قطاعي الحكومة والتعميم العاليالحدود بين ال

من التحديات التي تواجو عممية التمييز بين أنشطة الحكومة وأنشطة قطاع التعميم العالي.  يوجد عددٌ  8-19
وعمى  ،واسع مؤسساتي ية ببعض التفصيل. قد يحدث تقاطعٌ مع ىذه القضايا الحدّ  9و  3يتعامل الفصالن 
وكذلك روابط بين مؤسسات التعميم العالي كما ىي معّرفة في ىذا الدليل والوحدات في  ،مستوى الموظفين

 قطاع الحكومة العامة كما ىي معّرفة في نظام الحسابات القومية.

في كثيٍر من الدول، قد تمتمك وحدات الحكومة القدرة عمى توجيو والسيطرة عمى أنشطة عدة  8-20
يكن جميعيا. ال يجعل ىذا النوع من السيطرة مؤسسات التعميم العالي جزءًا  عالي إن لمالتعميم في المؤسسات 

 من قطاع الحكومة كما ىو معّرف في ىذا الدليل، ولكن مايزال يؤىميم ليكونوا جزءًا من القطاع العام.

مؤسسات التعميم أخرى، خاصًة  مرتبطون بمؤسساتٍ أبحاث  وقد يعمل في وحدات الحكومة موظف 8-21
العالي. في بعض األحيان قد يكون من الصعب تمييز أنشطتيم المرتبطة بالحكومة عن تمك األنشطة 

تعميم اللى مؤسسة إالمزدوج  األفراد انتماءقود أن ي الخاصة بأصحاب العمل في التعميم العالي. ال ينبغي
تصنيف  تستدعيسساتية مؤ السيطرة لم أخرى إعادة تصنيف وحدات الحكومة ما لم توجد آلياتٌ  إلىعالي ال

  . عالٍ مؤسسة تعميم ك الوحدة الحكومية

من  اً نوع تمتمكصحية التي المؤسسات المعالجة المستشفيات الحكومية وما يرتبط بيا من  تعدّ  8-22
 نّ إُيحتمل أن تكتنفيا المصاعب، حيث االرتباط الرسمي مع مؤسسات التعميم العالي إحدى المجاالت التي 
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تصنيف المؤسسات  ّجوو معايير روابط السيطرة الرئيسة ستالتقديم الرسمي لبرامج التعميم الثالثي وغيرىا من 
يوصف كذلك عمى أساس تاريخو جامعي ) من الممكن لمستشفىً  لكن الحكومية تمك إلى قطاع التعميم العالي.

أن ُيصّنف ضمن  (طالب الطب، مثل السماح لو بدعم/استضافة تدريب عالٍ  وروابطو مع مؤسسة تعميمٍ 
وكان المستشفى يخضع لسيطرة السمطات الحكومية  ،قطاع الحكومة. ستكون ىذه ىي الحال إذا حصل

غير ربحي، ويتمتع باالستقالل الكافي عن  ، ويعمل عمى أساسٍ ويحصل عمى تمويمو بالدرجة األولى منيا
 مؤسسة التعميم العالي فيما يتعمق بأنشطة البحث والتطوير التجريبي المنخرط فييا.

 خاصة أخرى حاالتٌ 

مع منظماٍت أخرى في قطاع الحكومة أو غيره من  قد تدخل الوحدات الحكومية في شراكاتٍ  8-23
حث والتطوير التجريبي. ىذه الكيانات، في حال حصوليا عمى القطاعات لتأسيس كياناٍت تضطمع بأداء الب

 .3لمبادئ التصنيف العامة نفسيا التي يمخصيا الفصل  تخضعمؤسساتية، الوحدات الحالة 

 ممكنة لوحدات قطاع الحكومة تصنيفاتٌ 

 التصنيف حسب النشاط االقتصادي األساسي

ت مالحظة ىذه األىمية الشاممة ليذا التصنيف المؤسساتي لتوزيع أداء )وكذلك موظفي( البحث تمّ  8-24
. ينطبق األمر نفسو عمى قطاع الحكومة في ضوء األنشطة االقتصادية 3والتطوير التجريبي في الفصل 

لوحدات بتصنيف جميع ا ُيوصىالتي تقدميا المؤسسات الحكومية.  المتنوعة الممكنة، خاصًة الخدمات
الحكومية بما فييا المؤسسات غير اليادفة لمربح الخاضعة لسيطرة الحكومة حسب نشاطيا االقتصادي 

د ثنائي الرقم من اإلصدار الرابع لمتصنيف الصناعي الدولي الموحّ  الفرعفي فئات  كما ىو محددٌ  ،األساسي
(United Nations, 2008يمكن الحصول عمى التصنيف المفّصل ليذه ال ،) وحدات عمى اإلنترنت في

ذا لم يكن ىذا األمر عمميًا، . إhttp://oe.cd/frascatiممحق اإلرشادات ليذا الدليل المتاح عمى الرابط 
من التصنيف الصناعي الدولي  72 الفرعاألدنى بتحديد تمك الوحدات التي تكون جزءًا من  في الحدّ  ُيوصى

أيضًا بتحديد المستشفيات  منظمات البحث الحكومية. ُيوصىديد تحبغرض  الموحد: البحث والتطوير العممي،
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؛ أنشطة الصحة البشرية( لألسباب 86 الفرعوالعيادات الخاضعة لسيطرة الحكومة )والتي ُتصّنف عادًة في 
 الموّضحة أعاله.

 تصنيف وظائف الحكومة

-االقتصادية و األىداف( تصنيفًا عامًا لموظائف، أCOFOGل تصنيف وظائف الحكومة )يمثّ  8-25
متعددة من اإلنفاق. تّم إعداد النواع األالتي تسعى وحدات الحكومة العامة إلى تحقيقيا من خالل  االجتماعية

شر بالتوازي التنمية في الميدان االقتصادي، ونُ ( من منظمة التعاون و COFOGتصنيف وظائف الحكومة )
ىذا التصنيف نظامًا لتصنيف الكيانات م (. يقدّ United Nations, 2000مع ثالثة تصنيفات أخرى )

الحكومية والنفقات المالية حسب الوظائف ذات االىتمام العام )لمتعّرف عمى فئات ىذا التصنيف، انظر 
يرة بين كب (. توجد تشابياتٌ http://oe.cd/frascatiالممحق عمى اإلنترنت ليذا الدليل المتاح عمى الرابط 

االجتماعية المستخدمة -عناوين المستوى األول في تصنيف وظائف الحكومة وتصنيفات األىداف االقتصادية
اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير  حول تصنيف 4-8انظر الفرع من أجل البحث والتطوير التجريبي )

 يستطيعال . (5-12القسم ، 12االجتماعية والفصل -( حسب األىداف االقتصاديةGOVERD) التجريبي
( من أجل المؤسسات الحكومية COFOGتصنيف وظائف الحكومة ) عناوينوصي باستخدام ىذا الدليل أن يُ 

وصف اإلنفاق عمى البحث ليست مثالية لغرض الفئات  ، ألنفي سياق إحصاءات البحث والتطوير التجريبي
في حال أصبح تصنيف وظائف الحكومة  قد تكون مفيدةً  مطابقة مؤقتةوالتطوير التجريبي، بالرغم أّن قائمة 

(COFOGمستخدمًا عمى نحٍو واسع في أنظمة اإلحصاء الوطنية  ) السائدة. 

 تحديد البحث والتطوير التجريبي في قطاع الحكومة -8-3

. قد 2ينبغي أن يتبع تحديد ماىية البحث والتطوير التجريبي المبادئ المنصوص عمييا في الفصل  8-26
ي /االتحادية، واإلقميمية/الوالية، والبمدية/المحمية نفسيا تؤدّ ةالمركزيتكن الوحدات األساسية في الحكومة 

 ،ارات ذات الحجم المختمفالبحث والتطوير التجريبي. قد تشمل األمثمة وحدات البحث الخاصة ضمن الوز 
 كبر مثل القوات المسمحة.األييئات الوكذلك 
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تنفيذ ىذه األنشطة  تظير صعوبات تمييز البحث والتطوير التجريبي عن غيره من األنشطة عندما يتمّ  8-27
 سةً كرّ ي البحث والتطوير التجريبي مُ بشكٍل متزامن ضمن المنظمة. لن تكون جميع وحدات الحكومة التي تؤدّ 

األىداف  لتعزيزي في الغالب البحث والتطوير التجريبي كوسيمٍة بالكامل لمثل ىذه الجيود، لكن قد تؤدّ 
جمع أو مثل توفير الرعاية الصحية،  يمكن أن تكون وحدات الحكومة مضطمعًة بأنشطةٍ  الرئيسة لموحدة.

ذات البيانات ذات اليدف العام من أجل مراقبة األنظمة الطبيعية أو االجتماعية، أو تطوير البنى التحتية 
مبحث والتطوير التجريبي. ل الداخمي أو الخارجي داءاألالحجم الكبير، حيث قد يستفيد تقديم تمك األنشطة من 

ن األنشطة األساسية لوحدات الحكومة كمدخالٍت ع تنجماستخدام األصول الفكرية والعينية التي  كما قد يتمّ 
تنفيذىا في تمك المنظمات. يمكن أن يترتب عمى  التي قد يتمّ  رئيسة في مشاريع البحث والتطوير التجريبي

االنسجام في كيفية التعامل مع ىذه األنشطة عند جمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي آثاٌر ميمة عمى 
 لية لبيانات البحث والتطوير التجريبي الناتجة.قابمية المقارنة الدو 

 ( ذات الصمةS&Tأنشطة العموم والتقانة )

األدوار الشائعة  السعي لمواصمة األبحاث األساسية أو العممية والتطوير التجريبي، تضمّ باإلضافة إلى  8-28
مثل  ،المرتبطة بالبحث والتطوير التجريبي التي تقوم بيا الوحدات في قطاع الحكومة تقديم الخدمات التقانية

والتوحيد القياسي، ونقل التقانة )مثل النقل المادي لمتقانة، والنماذج األولية والعمميات و/أو  الفنيةاالختبارات 
جيزة، وحفظ المعرفة والمجموعات العممية وتخزينيا والوصول إلييا من "(، وتطوير األknow-how"الدراية 

خالل المكتبات وقواعد البيانات ونظم التخزين، وتقديم البنية التحتية والمرافق العممية الرئيسة )مثل المفاعالت 
النووية، واألقمار الصناعية، والمناظير "التميسكوب" الضخمة، ومركبات دراسة سطوح المحيطات 

 دوار في البحث والتطوير التجريبي.ينبغي عدم تضمين تمك األ "األوقيانوغرافية" وغيرىا(.

 العممي والتطبيقتطوير النظام 

 التي ُتعدّ صول الثابتة الضخمة كبيرة في األ م وحدات الحكومة عمى تنفيذ استثماراتأحيانًا، قد تقدّ  8-29
المحتممة في  بسبب مساىمة ىذه االستثمارات لم تكن متاحة سابقًا. تقديم قدراتٍ عمى  أو "األولى من نوعيا"

جميع تكاليف تمك اإلنشاءات عمى أنيا بحث وتطوير  ، تميل وحدات الحكومة إلى ضمّ األنشطة االبتكارية
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تجريبي. لكن، من أجل المقارنة الدولية، ينبغي تضمين فقط تمك التكاليف المحددة بدقة عمى أنيا رأسمال 
عمومًا، ينبغي عدم . الوحدة دم في البحث والتطوير التجريبي عمى أنيا بحث وتطوير تجريبي داخلُيستخ

نما كإنفاق رأسمالي عمى  جارٍ  اإلبالغ عن تمك التكاليف عمى أنيا إنفاقٌ  عمى البحث والتطوير التجريبي، وا 
         (.4البحث والتطوير التجريبي )انظر الفصل 

دارة مشاريع الدفاع،  (TRLمستوى االستعداد التقاني )تستخدم بعض الدول تصنيفات  8-30 في وصف وا 
والفضاء الجوي، وغيرىا من القطاعات التي تتطّمب ىندسة األنظمة. تّم تطوير نماذج مختمفة من مستوى 

كنيا تبقى إلى حدٍّ كبير العناصر التقانية لتمك البرامج، لاالستعداد التقاني من أجل المساعدة في تقدير نضج 
حيث ُتستخدم نماذج  ،غير مختبرة في المجاالت األخرى. نظرًا لمستوى انخراط الحكومة في المجاالت

وكذلك  ،الحكومي داخل الوحدةوصف البحث والتطوير التجريبي  فياالستعداد التقاني، يمكن اإلشارة إلييا 
،  2بالتوافق مع الفصل  ثالث. ر التجريبي بوساطة طرفٍ عقود المشتريات التي تحدد أداء البحث والتطوي في

دراستيا من أجل تحديد إذا ما كانت تستطيع المساىمة بأي  تمّ في حال استخدام تمك النماذج، أن ت ُيوصى
طريقٍة في تحسين جمع اإلحصاءات عن أداء الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي أو تمويل الحكومة لمبحث 

  (.6-8والتطوير التجريبي )القسم 

الممكن توفير  وصفيا العام، يكون من غير بسبب تعدد أنظمة تصنيف مستوى االستعداد التقاني و 8-31
أكثر، العمل المبذول من أجل رفع  أو بتحديدٍ  –لمتطبيق العام لمستويات االستعداد التقاني  وقابلٍ  ممموس ربطٍ 

)األبحاث األساسية  التجريبي مع أنواع البحث والتطوير –لى مستوى استعداد أعمى إمستوى البرنامج 
في ىذا الدليل. قد يكون الربط بين مستوى االستعداد  دةٌ كما ىي محدواألبحاث التطبيقية والتطوير التجريبي( 
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 اً تجريبي اً وتطوير  اً بحثالعمميات أو المتطمبات الجديدة تحديدىا من خالل  معالجة العيوب الرئيسة التي يتمّ 
 .2تمبية المعيار الذي تّم وضعو في الفصل  تطالما تمّ 
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 الدراسة المتعمقة بالسياسة

قد تدعم جيود البحث والتطوير التجريبي عممية صنع القرار ضمن وحدات الحكومة. في حين أنو  8-32
متخصصة  اً دات الحكومة ِفرقى المنظمات الخارجية، قد تمتمك وحليمكن إسناد البحث والتطوير التجريبي إ

ي ىذه األنشطة في تشارك بفعالية في إجراء التحميالت مثل التقديرات والتقويمات السابقة والالحقة. قد تمبّ 
دائمًا، وال يمكن بدقة  الحال يى هىذ ليسبحث والتطوير التجريبي. لكن، بعض الحاالت معايير مشروع ال

من  وصف جميع جيود بناء األدلة المرافقة لالستشارات في مجال السياسة عمى أنيا بحٌث وتطوير تجريبي.
األفراد المشاركين في النشاط، وكيفية تدوين المعرفة  في ماىية خبرات المناسب التفكير بشيء من التفصيلٍ 

ن حيث أسئمة البحث والمنيجية الُمطّبقة. توجد مخاطرة م ،ضمن المنظمة، وكيفية ضمان معايير الجودة
االقتصادية عمى أنيا بحٌث -غير دقيق لبعض أنواع االستشارات االجتماعية بشكلٍ بالغ اإل أن يتمّ في كبيرة 

  وتطوير تجريبي.

دور المستشارين العمميين ضمن الحكومة أحد األدوار الميمة، لكن ال يمثل تطبيق معايير  يعدّ  8-33
القرارات المعتمدة في حالة صنع السياسة بحثًا وتطويرًا تجريبيًا. يمكن اعتبار الجيود الرامية إلى تطوير 

 يًا. المنيجيات المحّسنة من أجل صنع القرار القائم عمى العمم بحثًا وتطويرًا تجريب

 الرعاية الصحية والبحث والتطوير التجريبي في المستشفيات "العامة"

كبيرة من المستشفيات ومؤسسات الرعاية  ت اإلشارة سابقًا، في كثيٍر من الدول تخضع نسبةٌ كما تمّ  8-34
كن أن الصحية لسيطرة الحكومة وال ُتحقق معايير التصنيف كجزٍء من قطاع التعميم العالي. نتيجًة لذلك، يم

 من البحث والتطوير التجريبي الذي يتمّ  التجريبي المرتبطان بالصحة مكّوَنين ميَمين يكون البحث والتطوير
قد يجعل مزيج أنشطة الرعاية الصحية والبحث والتدريب من الصعب تحديد حصة البحث ضمن الحكومة. 

لتطوير التجريبي بالشراكة مع والتطوير التجريبي في أنشطة تمك المؤسسات. يمكن أن ُيجرى البحث وا
أو الحكومة أو المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح أو مشاريع األعمال، عمى  مؤسسات التعميم العالي

 .9و  4و  2سبيل المثال في سياق التجارب السريرية. تّم تقديم اإلرشادات ذات الصمة في الفصول 

دارته  تمويل البحث والتطوير التجريبي وا 
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، ال ينبغي أن ُيدرج ضمن البحث والتطوير التجريبي قيام الوزارات، 4ت اإلشارة في الفصل تمّ  كما 8-35
دارة وتوزيع األموال من أجل تقديم ِمنح  ووكاالت البحث أو التمويل، وغيرىا من وحدات الحكومة بجمع وا 

ء البحث والتطوير التجريبي بأدا ين. في حالة وحدات الحكومة التي تقومالبحث والتطوير التجريبي إلى المؤدّ 
 ، يمكن حساب التكاليف اإلدارية لتجييزالوحدة بتمويل البحث والتطوير التجريبي خارجكذلك و  ،الوحدة داخل

اق عمى البحث والتطوير التجريبي ومراقبتيا كجزٍء من اإلنف الوحدة خارجعقود البحث والتطوير التجريبي 
 .داخل الوحدة

 البحث والتطوير التجريبي وموظفيه في قطاع الحكومةقياس اإلنفاق عمى  - 8-4

 (GOVERD) اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي

اإلجمالي  الرقم اإلحصائي( GOVERD) اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي يعدّ  8-36
ل اإلنفاق الحكومي يمثّ  الرئيس المستخدم في وصف أداء البحث والتطوير التجريبي ضمن قطاع الحكومة.

أحد مكونات اإلنفاق المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي  عمى البحث والتطوير التجريبي
(GERD الذي تتكبده الوحدات التابعة لقطاع الحكومة4( )انظر الفصل ) إنو مقياس اإلنفاق عمى البحث ،

  محددة.المرجعية الفترة الضمن قطاع الحكومة خالل داخل الوحدة والتطوير التجريبي 

 ميمة من مشاريع البحث والتطوير التجريبي التي يتمّ  ما تستضيف وحدات الحكومة مكونات غالباً  8-37
ال، قد يسمح أحد مرافق الحكومة لطيٍف من تنفيذىا تحت مسؤولية المؤسسات غير الحكومية. عمى سبيل المث

إجراء االختبارات كجزٍء من مشاريعيا في مجال البحث والتطوير أجل عمال باستخدام معداتو من مشاريع األ
من ىذا  اً بعضالنظر عن حقيقة أّن  في مثل ىذه الحالة، وبغّض التجريبي من أجل تطوير منتجاٍت جديدة. 

لمبحث والتطوير  افيًا لوصف الوحدة الحكومية كمؤدٍّ األداء قد تّم في المباني الحكومية، فقد ال يكون ذلك ك
ي البحث والتطوير التجريبي. خدمة إلى مشروع األعمال أي الوحدة التي تؤدّ الالتجريبي. تقوم الحكومة بتقديم 

ث والتطوير التجريبي في حال كانت تنفذ مشاريعيا يًة لمبحغير أنو يمكن أن تكون وحدة الحكومة مؤدّ 
 الخاصة بيا في المرفق.

  ( GOVERDلإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي ) ةالوظيفي اتالتوزيع
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 ( حسب نوع التكاليفGOVERD) توزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي   

 عمى اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبيتّم عرض القواعد التي تنطبق  8-38  
(GOVERD)  (. تشمل ىذه التوصيات الفصل 1-4)الجدول  4حسب نوع التكاليف بالتفصيل في الفصل

بين تكاليف العمل لموظفين البحث والتطوير التجريبي وغيرىا من التكاليف الجارية )اإلنفاق الجاري( واإلنفاق 
مال لألصول رأس ال الىتالك بة بشكٍل منفصلالمبوّ التكاليف  عرض الرأسمالي )حسب نوع األصل(، مع

بسبب خصوصية الوحدات الحكومية الفردية ضمن البمد، ينبغي، إذا أمكن، طمب ىذه الرأسمالية الممموكة. 
 من بقية الوحدات. تعويضياوليس  ،المعمومات مباشرًة من المستجيبين

 ضمن ىذه اإلرشادات العامة، توجد بعض الحاالت الخاصة التي تستحق اىتمامًا خاصًا وىي: 8-39

 مل تكاليف العمل المساىمات الفعمية أو المعّوضة في صناديق التقاعد وغيرىا من مدفوعات الضمان تش
 تكون ظاىرًة في الحسابات الدفترية لموحدة االجتماعي لموظفي البحث والتطوير التجريبي. وينبغي أالّ 

مع بقية أجزاء قطاع الحكومة، مثل صناديق الضمان  المعامالتاإلحصائية؛ وىي تشمل في الغالب 
لتقدير ىذه التكاليف من منظور  وحتى في حال عدم وجود معامالت، ينبغي إجراء محاوالتٍ االجتماعي. 

 وحدة اإلبالغ.

 وفي ماتوالخدالقيمة المضافة عن المواد  ضريبة استخالصلموحدات في قطاع الحكومة  قد ال يمكن ،
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تكبده في سياق  ي لإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي الذي يتمّ يحتمل أن يكون التحديد الكمّ  8-40
المرافق المستخدمة من أجل البحث والتطوير التجريبي أحد أكثر الجوانب صعوبًة في قياس البحث والتطوير 

ف تسجيل التكاليلإلى الحاجة  4تشير األمثمة التي تّم شرحيا في الفصل  التجريبي في قطاع الحكومة.
 صولتكاليف اقتناء األفعمية، وكذلك تجّنب الحساب المزدوج ل دون دفع رسومٍ االقتصادية لممرافق المستخدمة 

   أو اإلنشاءات والتكاليف المترتبة عمى الجيات المستفيدة التي تستخدم المرافق. 

ُتستخدم من الباحثين العاممين  بينماوتقوم بصيانتيا  ،تمتمك فييا الحكومة مرافق خاصة أمثمةٌ توجد  8-41
في المرفق والزائرين من بقية الوكاالت ومشاريع األعمال في مشاريع البحث والتطوير التجريبي المعتمدة. عند 
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التي يمكن أن تشمل تكاليف  –م ين من الحكومة ومن غيرىا، تكون رسوم االستخدااستخداميا من بقية المؤدّ 
ي البحث التي تُدفع إلى مالك المرفق جزءًا من التكاليف الجارية التي ُيبّمغ عنيا مؤدّ  –التشغيل والصيانة 

مثل  ينبغي أن تقوم الوكالة الحكومية التي تمتمك المرفق باستبعاد والتطوير التجريبي الذي يستخدم المرفق.
من خالل رسوم االستخدام من تقاريرىا لتجّنب الحساب المزدوج  ك التي ُتستردّ تكاليف التشغيل والصيانة تم

ليذا اإلنفاق. نظرًا ألن استخدام المرافق قد يكون نادرًا أو أّن الرسوم صغيرة جدًا لتعّوض تكاليف المحافظة 
متمك المرفق مرافق البحث والتطوير التجريبي لمتشغيل، عندىا يمكن لوحدة الحكومة التي ت جاىزيةعمى 

بقية  ضمن، نفاٍق داخل الوحدةمبرر عمى النحو المناسب من تكاليف التشغيل والصيانة كإ مكّونٍ  تخصيص
 التكاليف الجارية.

 مصدر التمويل ( حسبGOVERDتوزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي )

في حالة أداء البحث  المصادر غير الحكومية محدودةٌ تقميديًا، تّم كثيرًا افتراض أّن أىمية التمويل من  8-42
في  لكن. لمموازنة ممصادر الداخميةلوالتطوير التجريبي ضمن قطاع الحكومة، وذلك نظرًا لمدور المييمن 

الواسع لمشراكات بين القطاعين لمغاية. إّن االستخدام  الظروف الحالية قد يكون غياب ىذه المعمومة ُمضمالً 
 الموازنةوالترتيبات المختمطة، والبحث عن مصادر تمويل بديمة ضمن الوحدات من خارج العام والخاص 

دولية بين التفاقات االلموحدات الحكومية والمؤسسات غير اليادفة لمربح الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووجود 
الدول والمنظمات فوق الوطنية تستدعي تفصيل عمميات جمع المعمومات عن أصل التمويل المستخدم من 

 جل البحث والتطوير التجريبي في الحكومة، من المصادر المحمية وبقية العالم.أ

جريبي يمكن أن تعتمد مصادر التمويل لمؤسسات الحكومة وأنشطتيا في مجال البحث والتطوير الت 8-43
تحديدىا يرادات الكمية لمحكومة أو عند تحديدىا كنسبٍة من اإل عمى اإليرادات المرصودة لذلك )مثل عندما يتمّ 

، أو المبيعات العامة الموازنةتحويالت من البضرائب معينة أو مساىمات صندوق الضمان االجتماعي(، أو 
صول المالية وغير المالية، أو االقتراض، أو األمن السمع و/أو الخدمات أو رسوم االستخدام، أو مبيعات 

إلى الصفقات الحكومية العامة التي  الموازنة(. تشير الموارد من خارج IMF, 2014أموال التبرعات العامة )
السنوية  الموازنةفي قانون  مصرفية ومؤسساتية منفصمة غير متضمنةٍ  في الغالب من خالل ترتيباتٍ  تتمّ 

 الوطنية. دونالحكومة عمى المستويات  وموازناتلمحكومة المركزية 
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من أجل جمع المعمومات عن مصادر  2-8في الجدول  ىيكل اإلبالغ المعروض تباعبا ُيوصى 8-44
لتمويل من خارج الموازنة با صمةً التمويل والتمويل القائم عمى التحويالت أكثر تبادل الفصل بين  التمويل. يعدّ 

 تي قد تعتمد إلى حدٍّ ؤسسات غير اليادفة لمربح الخاضعة لسيطرة الحكومة الوكذلك الم ،لوحدات الحكومة
لبقية  ي البحث والتطوير التجريبي كخدمةٍ والتي من المحتمل أن تؤدّ  ،يل غير الموازنةو تمالأكبر عمى مصادر 

 مالية. التعويضات الوتحصل بمقابل ذلك عمى  ،المنظمات أو الشركات

نوع البحث والتطوير  ( حسبGOVERD) عمى البحث والتطوير التجريبيتوزيع اإلنفاق الحكومي  
 التجريبي

بجمع البيانات من وحدات الحكومة عن تقسيم اإلنفاق  حالة جميع القطاعات األخرى، ُيوصىفي  8-45
أي البحث األساسي والبحث التطبيقي  ،عمى البحث والتطوير التجريبي حسب نوع البحث والتطوير التجريبي

 .2في الفصل  والتطوير التجريبي كما ىو محددٌ 

مجال البحث والتطوير  ( حسبGOVERD) توزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي
 التجريبي

أداء البحث والتطوير التجريبي ضمن وحدات الحكومة حسب  تقسيمُيوصى عندما يكون ممكنًا  8-46
 (. FORD) التجريبي البحث والتطوير تلمستوى األعمى لمجاالا

 جمعها في مسوحات أداء البحث والتطوير التجريبي مصادر التمويل ليتم   -2-8الجدول 
 في قطاع الحكومة 

مصادر تمويل البحث والتطوير التجريبي الذي 
 ى ضمن المؤسسة الحكوميةُيؤد  

تمويل البحث 
والتطوير التجريبي 

 1بادللتبا

تمويل البحث 
والتطوير التجريبي 

 1كتحويالت

داخل مجموع التمويل لألداء 
لمبحث والتطوير  الوحدة

 التجريبي
  × × قطاع الحكومة

 )وكالة/مؤسسة ممموكة )تمويل داخمي × ×  

 البقية عمى المستوى المركزي أو االتحادي × ×  

  الوالية أو المحميأو  اإلقميممستوى البقية عمى × ×  

    قطاع مشاريع األعمال
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    قطاع التعميم العالي

    القطاع الخاص غير اليادف لمربح

    بقية العالم

 قطاع الحكومة    

 )المنظمات الدولية )تشمل المنظمات فوق الوطنية    

 قطاع مشاريع األعمال    

 قطاع التعميم العالي    

  غير اليادف لمربحالقطاع الخاص    

اإلنفاق الحكومي عمى =    جميع المصادر
 البحث والتطوير التجريبي

(GOVERD) 
 في ىذا الدليل 1-8مالحظات: مقتبسة من الجدول 

 ال تنطبق، ال توجد حاجة لمجمع ×
لموارد من خارج الموازنة لوحدات الحكومة والمؤسسات غير اليادفة لمربح با صمةً يكون التقسيم بين تبادل/تحويل أكثر  .1

 الخاضعة لسيطرة الحكومة. 
من التصنيف  4من اإلصدار  72عمى األقل في حالة مؤسسات الحكومة الُمصّنفة في الفرع  8-47

تمك المؤسسات وفقًا د، البحث والتطوير العممي، قد يكون مساعدًا القيام بتصنيف الصناعي الدولي الموحّ 
( األساسي، باستخدام عناوين المستوى األعمى فيو. يمكن FORD) التجريبي البحث والتطوير تلمجاال

( المفّصل عمى اإلنترنت في ممحق FORD) التجريبي البحث والتطوير تالحصول عمى تصنيف مجاال
نظرًا لوجود مراكز متعددة االختصاصات . و http://oe.cd/frascatiاإلرشادات ليذا الدليل المتاح عمى الرابط 

 متعددة التخصصات.  إضافية في الحكومة، قد يكون مفيدًا اإلشارة إلى المجال الثانوي لمبحث أو استخدام فئةٍ 

 مجال التقانة ( حسبGOVERD) توزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي

اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي قد تجد الدول أنو من المفيد اإلبالغ عن  8-48
(GOVERDحسب )  ّالتقانات الحيوية، وتقانات النانو، وتقانة المعمومات  مجال التقانة، حيث تعد

 التقانات. ( من بين أىمّ ICTواالتصاالت )

-جتماعيالهدف اال ( حسبGOVERD) توزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي
 االقتصادي
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اإلنفاق يمكن من حيث المبدأ أن تقوم المؤسسات في قطاع الحكومة باإلبالغ عمى أساس األداء عن  8-49
االقتصادي. ال ينبغي -اليدف االجتماعي( حسب GOVERDالحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي )

ث والتطوير التجريبي حسب اليدف خمط ىذه المقاربة مع تحميل اعتمادات موازنة الحكومة من أجل البح
 من أجل الحصول عمى تفاصيل دقيقة حول ىكذا توزيعات(.   12االقتصادي )انظر الفصل -االجتماعي

تصنيف تحميل  من أجل في التسميات المستخدمة الواردة وصى بيا إلى الفئاتتستند قائمة التوزيع المُ  8-50
الوطنية  عمميات التكييف ( وغيرىا منEurostat, 2008)) (NABS) ومقارنة البرامج والميزانيات العممية

ىذه ىي القائمة نفسيا المقترحة من أجل تمويل الحكومة لمبحث والتطوير  مباشر معو. المتوافقة بشكلٍ 
في ىذه الحالة.  مجامعات كونو غير مالئمٍ لالعام  التمويل الحكوميالتجريبي، باستثناء البحث الممّول من 

توزيع البحث والتطوير التجريبي حسب األىداف الرئيسة لممشروع وتجميعيا ب أن تقوم وحدات اإلبالغ ينبغي
 لكل محفظة أبحاثيا.

ذا أىميٍة خاصة تجميع  ، يعدّ 4تباع اإلرشادات الواردة في الفصل قطاع الحكومة وبا ةفي حال 8-51
في المجالين المدني  (GOVERDجريبي )إلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التالمجاميع المنفصمة ل

ىذا األمر ميمًا  محتمل في تغطية البحث والتطوير التجريبي المرتبط بالدفاع. يعدّ  والدفاع وتوثيق أي نقصٍ 
خاصًة لمدول التي تمتمك برامج ميمة في البحث والتطوير التجريبي في مجال الدفاع، والتي قد يكون جزٌء 

ات الحكومة. أكثر من ذلك، قد تكون المعمومات حول ىذه المشاريع المتعمقة منيا قد تّم تنفيذه ضمن وحد
بالبحث والتطوير التجريبي في مجال الدفاع حساسًة جدًا ومصّنفة بطريقٍة تمنع تمييز اإلنفاق عمى البحث 

، 4الفصل  ت اإلشارة فيوالتطوير التجريبي عن البرامج التي ال تقوم عمى البحث والتطوير التجريبي. كما تمّ 
من الميم ضمان قابمية المقارنة الدولية عمى األقل بالنسبة لمبيانات المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي 

إلنفاق الحكومي عمى البحث حول ا التكميميةح البيانات الوصفية و وضبالمدني. كما أنو من الميم أن توّثق 
ىوامش عدم اليقين/التأكد المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي غير الُمقاس  (GOVERDوالتطوير التجريبي )

 ضمن الحكومة.

 حسب وظائف الحكومة (GOVERD) عمى البحث والتطوير التجريبي الحكومي إلنفاقتوزيع ا
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    قطاع التعميم العالي

    القطاع الخاص غير اليادف لمربح

    بقية العالم

 قطاع الحكومة    

 )المنظمات الدولية )تشمل المنظمات فوق الوطنية    

 قطاع مشاريع األعمال    

 قطاع التعميم العالي    

  غير اليادف لمربحالقطاع الخاص    

اإلنفاق الحكومي عمى =    جميع المصادر
 البحث والتطوير التجريبي

(GOVERD) 
 في ىذا الدليل 1-8مالحظات: مقتبسة من الجدول 

 ال تنطبق، ال توجد حاجة لمجمع ×
لموارد من خارج الموازنة لوحدات الحكومة والمؤسسات غير اليادفة لمربح با صمةً يكون التقسيم بين تبادل/تحويل أكثر  .1

 الخاضعة لسيطرة الحكومة. 
من التصنيف  4من اإلصدار  72عمى األقل في حالة مؤسسات الحكومة الُمصّنفة في الفرع  8-47

تمك المؤسسات وفقًا د، البحث والتطوير العممي، قد يكون مساعدًا القيام بتصنيف الصناعي الدولي الموحّ 
( األساسي، باستخدام عناوين المستوى األعمى فيو. يمكن FORD) التجريبي البحث والتطوير تلمجاال

( المفّصل عمى اإلنترنت في ممحق FORD) التجريبي البحث والتطوير تالحصول عمى تصنيف مجاال
نظرًا لوجود مراكز متعددة االختصاصات . و http://oe.cd/frascatiاإلرشادات ليذا الدليل المتاح عمى الرابط 

 متعددة التخصصات.  إضافية في الحكومة، قد يكون مفيدًا اإلشارة إلى المجال الثانوي لمبحث أو استخدام فئةٍ 

 مجال التقانة ( حسبGOVERD) توزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي

اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي قد تجد الدول أنو من المفيد اإلبالغ عن  8-48
(GOVERDحسب )  ّالتقانات الحيوية، وتقانات النانو، وتقانة المعمومات  مجال التقانة، حيث تعد

 التقانات. ( من بين أىمّ ICTواالتصاالت )

-جتماعيالهدف اال ( حسبGOVERD) توزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي
 االقتصادي
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 إلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التجريبيا من المفيد توزيع وقد تجد بعض الدول أنّ  8-52
(GOVERD)  فئات عمى( تصنيف وظائف الحكومةCOFOG)  حول التصنيفات  2-8)انظر القسم

المؤسساتية(. لكن، ألسباب تّم وصفيا سابقًا، فإّن ىذا الدليل ال ُيوصي باستخدام فئات تصنيف وظائف 
 ( في سياق إحصاءات البحث والتطوير التجريبي. COFOGالحكومة )

 الموقع الجغرافي( حسب GOVERD) طوير التجريبيتوزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والت

مجاميع منفصمة لتوزيع اإلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير قد تجد الدول أنو من المفيد تجميع  8-53
الموقع/اإلقميم. يتحدد التوزيع الجغرافي وفقًا لمحاجات الوطنية والدولية، ( حسب GOVERD) التجريبي

إلرشادات ليذا الدليل المتاح من اإلنترنت عمى الرابط اويمكن الحصول عمى المزيد من التفاصيل في ممحق 
http://oe.cd/frascati. 

ألداء البحث مقابل التمويل الحكومي ( GOVERD) لتطوير التجريبياإلنفاق الحكومي عمى البحث وا
 والتطوير التجريبي خارج الوحدة

ن أجل بتفصيٍل أكبر في اإلبالغ عن التمويل الذي تقوم بو وحدات الحكومة م 6-8سيبحث القسم  8-54
بين البحث والتطوير التجريبي ود ىذا القسم الفرعي مبدئيًا بالحد . ييتمّ البحث والتطوير التجريبي خارج الوحدة

ي لصالح قطاع الحكومة. من بين مؤدّ  ى خارج الوحدةوالبحث والتطوير التجريبي الذي ُيجر  داخل الوحدة
تّم تنفيذىا خارج مكان  البحث والتطوير التجريبي في ىذا القطاع، قد يتم تكّبد بعض اإلنفاق من أجل أنشطةٍ 

مى سبيل المثال في الفضاء الخارجي، أو في المنطقة القطبية وحتى من الممكن خارج البمد، ع ،العمل
قصير  الجنوبية، أو في الممثميات القنصمية أو الدبموماسية لممؤسسات الحكومية في الخارج، أو عمى أساسٍ 

وتطوير تجريبي تحت  عندما يحدث ىكذا بحثٌ  جل مثل العمل الحقمي/الميداني، أو في دوٍل أخرى.األ
لتمك  الوحدة داخلافق مع البحث والتطوير التجريبي ، فإّن ذلك يتو المالحظةمسؤولية المؤسسة الحكومية قيد 

تساىم في جيود  التي خرىاأل األطرافتُقدم إلى  التي خدماتالمقابل  الوحدة. كذلك فإّن المدفوعات التي تتمّ 
 .الوحدة الخاص بيا حث والتطوير التجريبي داخلالبحث والتطوير التجريبي يتوافق مع الب
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اإلنفاق يمكن من حيث المبدأ أن تقوم المؤسسات في قطاع الحكومة باإلبالغ عمى أساس األداء عن  8-49
االقتصادي. ال ينبغي -اليدف االجتماعي( حسب GOVERDالحكومي عمى البحث والتطوير التجريبي )

ث والتطوير التجريبي حسب اليدف خمط ىذه المقاربة مع تحميل اعتمادات موازنة الحكومة من أجل البح
 من أجل الحصول عمى تفاصيل دقيقة حول ىكذا توزيعات(.   12االقتصادي )انظر الفصل -االجتماعي

تصنيف تحميل  من أجل في التسميات المستخدمة الواردة وصى بيا إلى الفئاتتستند قائمة التوزيع المُ  8-50
الوطنية  عمميات التكييف ( وغيرىا منEurostat, 2008)) (NABS) ومقارنة البرامج والميزانيات العممية

ىذه ىي القائمة نفسيا المقترحة من أجل تمويل الحكومة لمبحث والتطوير  مباشر معو. المتوافقة بشكلٍ 
في ىذه الحالة.  مجامعات كونو غير مالئمٍ لالعام  التمويل الحكوميالتجريبي، باستثناء البحث الممّول من 

توزيع البحث والتطوير التجريبي حسب األىداف الرئيسة لممشروع وتجميعيا ب أن تقوم وحدات اإلبالغ ينبغي
 لكل محفظة أبحاثيا.

ذا أىميٍة خاصة تجميع  ، يعدّ 4تباع اإلرشادات الواردة في الفصل قطاع الحكومة وبا ةفي حال 8-51
في المجالين المدني  (GOVERDجريبي )إلنفاق الحكومي عمى البحث والتطوير التالمجاميع المنفصمة ل

ىذا األمر ميمًا  محتمل في تغطية البحث والتطوير التجريبي المرتبط بالدفاع. يعدّ  والدفاع وتوثيق أي نقصٍ 
خاصًة لمدول التي تمتمك برامج ميمة في البحث والتطوير التجريبي في مجال الدفاع، والتي قد يكون جزٌء 

ات الحكومة. أكثر من ذلك، قد تكون المعمومات حول ىذه المشاريع المتعمقة منيا قد تّم تنفيذه ضمن وحد
بالبحث والتطوير التجريبي في مجال الدفاع حساسًة جدًا ومصّنفة بطريقٍة تمنع تمييز اإلنفاق عمى البحث 

، 4الفصل  ت اإلشارة فيوالتطوير التجريبي عن البرامج التي ال تقوم عمى البحث والتطوير التجريبي. كما تمّ 
من الميم ضمان قابمية المقارنة الدولية عمى األقل بالنسبة لمبيانات المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي 

إلنفاق الحكومي عمى البحث حول ا التكميميةح البيانات الوصفية و وضبالمدني. كما أنو من الميم أن توّثق 
ىوامش عدم اليقين/التأكد المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي غير الُمقاس  (GOVERDوالتطوير التجريبي )

 ضمن الحكومة.

 حسب وظائف الحكومة (GOVERD) عمى البحث والتطوير التجريبي الحكومي إلنفاقتوزيع ا
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( اقتناء) أمربالنسبة لتكاليف المستشارين الذين يقدمون البحث والتطوير التجريبي في إطار تنفيذ  8-55
محدد، ولكن ليس كجزٍء متكامل من مشاريع البحث والتطوير التجريبي لموحدة الحكومية، فينبغي معاممتيا  

الوحدة اإلحصائية التي تحصل عمى البحث والتطوير  تقوم بو ر التجريبي خارج الوحدةتمويل لمبحث والتطويك
ا الوحدة اإلحصائية المزّودة، حيث يعمل المستشارون، فينبغي عمييا اإلبالغ عن ىذا النشاط أمّ  التجريبي.

ق عمى البحث اإلنفا من أجل. ينبغي تقسيم اإلنفاق داخل الوحدة كإنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي
 .4في الفصل  نٌ يّ كما ىو مب خارج الوحدة والتطوير التجريبي

ر عمى آخ يقدمو كياٌن حكومي إلى كياٍن حكوميعند تصنيف إذا ما كان ينبغي معاممة التمويل الذي  8-56
، يكون مستوى الحكومة )أي الوحدة مقابل األداء خارج الوحدة داخلأنو تمويل من أجل األداء 

االىتمام  ( ىو الوحدة المؤسساتية محلّ 1-8ي/البمدي؛ انظر الجدول المركزي/االتحادي، اإلقميم/الوالية، المحمّ 
ويقدم معيار التحديد. عمى سبيل المثال، ينبغي اإلبالغ عن تمويل البحث والتطوير التجريبي الذي تحصل 

من داخمي لموزارة األولى  كزية عمى أنو تمويلٌ كمتاىما عمى مستوى الحكومة المر  Xمن الوزارة  Yعميو الوزارة 
التي تقدم )ىي مصدر( ىذا التمويل لمبحث  X. بالنسبة لموزارة أجل البحث والتطوير التجريبي داخل الوحدة

خمي وال كجزٍء من تمويل األداء خارج ينبغي اإلبالغ عنيا ال كجزٍء من تمويميا الدا فالوالتطوير الداخمي، 
ألداء ل ىذه األموال ببساطة التمويل الحكومي المركزي الداخمي وى التجميع القطاعي، تمثّ عمى مست. الوحدة

لمحكومة المركزية. يكمن المنطق وراء ذلك في أّن تمك المعامالت  البحث والتطوير التجريبي داخل الحكومة
نت الوحدات اإلحصائية ىي حتى لو كا لمحكومة المركزية،ذاتيا بين أجزاء مختمفة من الوحدة المؤسساتية  تتمّ 

 كياناٌت أصغر مثل الوزارات.

ينبغي االنتباه من أجل تجّنب إمكانية حدوث الحساب المزدوج لتمويل البحث والتطوير التجريبي الذي  8-57
تقدمو الوكاالت "الوسيطة" التي تحصل عمى التمويل من الوزارات والوكاالت وتقوم بعدىا بإعادة تخصيصو 

ال السابق، إذا كان التمويل المقدم من خرى. في المثاألية مؤدّ المؤسسات الوتحويمو عبر التمويل المقدم إلى 
ي لمبحث والتطوير التجريبي خارج قطاع إلى مؤدّ  Yتمريره من الوزارة الوسيطة  قد تمّ  Yإلى الوزارة  Xالوزارة 

حكومي عمى البحث  أي ال يوجد إنفاقٌ  –ي تكون المؤسسة الحكومية ىي المؤدّ  لن  الحكومة، عندىا
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، ومي من أجل األداء غير الحكومي خارج الوحدةبالغ عن التمويل كتمويٍل حكاإل ويتمّ  –والتطوير التجريبي 
   (.3-8والجدول  5-8، وذلك في حال تّم جمع ىذه التفاصيل )انظر القسم Xالوزارة  ىو ياألصم مصدره

 وحداتالعبر الكيانات ضمن الحكومات المركزية واإلقميمية أو  ينبغي اإلبالغ عن الصفقات التي تتمّ  8-58
مة في قطاع الحكومة من خارج الموازنة وبقية المؤسسات غير اليادفة لمربح الخاضعة لسيطرة الحكو  المختمفة

وحدات منفصمة تمتمك حسابات خاصة بيا. عمى سبيل تمك الكيانات عندما تمثل  كتمويٍل خارج الوحدة
في  Xحكومة اإلقميمية من الوزارة ال في Zالمثال، ينبغي اإلبالغ عن التمويل الذي تحصل عميو الوكالة 

. بالنسبة Zلوكالة ا داخل الوحدة فيالحكومة المركزية كتمويٍل )حكومي( خارجي لمبحث والتطوير التجريبي 
في الحكومة المركزية التي تقدم )ىي مصدر( ىذا التمويل لمبحث والتطوير التجريبي، ينبغي  Xلموزارة 

 من الحكومة اإلقميمية. خارج الوحدةالغ عنو كتمويٍل من أجل األداء اإلب

 موظفو البحث والتطوير التجريبي في قطاع الحكومة

فسيا فئات موظفي البحث والتطوير التجريبي التي يجب اإلبالغ عنيا في قطاع الحكومة ىي ن تعدّ  8-59
من ىذا الدليل.  5في الفصل  ي البحث والتطوير التجريبي وىي محددةٌ ؤدّ كما في بقية القطاعات التي ت

وصى بو أعاله من أجل اإلنفاق عمى موظفي البحث والتطوير التجريبي متى كان ينبغي تطبيق التوزيع المُ 
   ذلك ممكنًا.  

سين فقط إلدارة مقترحات تمويل البحث تسجيل األفراد في المؤسسات الحكومية المكرّ  ينبغي عدم 8-60
ت كموظفي بحث وتطوير تجريبي، مثاًل في سياق تقديم الِمَنح أو عقود المشترياوالتطوير التجريبي وتقويميا، 

، قد تقوم 4ت اإلشارة في الفصل ن، كما تمّ ضمن البحث والتطوير التجريبي. لك أنشطتيم ليست نّ إإذ 
موظفييا المؤسسات الحكومية التي تجمع أدوار تمويل البحث والتطوير التجريبي مع أدائو بتضمين تكاليف 

الذين يعممون عمى الجوانب الجوىرية المالية أو اإلدارية لعقود البحث والتطوير التجريبي ضمن بند "بقية 
 التكاليف الجارية"؛ لكن، ينبغي عدم تصنيف ىؤالء الموظفين كموظفي بحث وتطوير تجريبي.

ث والتطوير التجريبي نظرًا الحتمال وجود موظفي بحث وتطوير تجريبي خارجيين في مرافق البح 8-61
باإلبالغ عن ىؤالء األفراد ضمن الفئات المالئمة، وذلك بشكٍل  5وصى تماشيًا مع الفصل الحكومي، يُ 
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منفصل عن موظفي البحث والتطوير التجريبي الداخميين. ينطبق ذلك أيضًا عمى المتدربين مثل طالب 
التطوير التجريبي ضمن المعايير المحددة في ون البحث و الدكتوراه والماجستير، في حال كانوا فعاًل يؤدّ 

 .5و  2الفصمين 

في العموم، ضمن منظمات األبحاث الحكومية، يمكن اإلبالغ بسيولة عن الفئات المقترحة في  8-62
كون الحال كذلك ضمن بعض الوحدات الحكومية األساسية. متى أمكن، قد عمى الرغم أنو قد ال ي، 5الفصل 

من  9لمباحثين حسب درجة األقدمية مشابو لذلك التصنيف المقترح في الفصل  نيفٍ يكون مفيدًا توظيف تص
أجل تحقيق ىدف توثيق تنظيم البحث والتطوير التجريبي ضمن المؤسسات الحكومية. تتضمن الفئات 

 ( كما يمي:EC, 2013: 87المناصب النموذجية لكل مجموعة )

  الفئةA :عنده عادًة البحث.  /منصب وحيد الذي يتمّ أعمى رتبة 

 ."مثال: "مدير البحث 

  الفئةB( الباحثون العاممون في مواقع ليست بنفس درجة األقدمية كالمنصب األعمى :A لكن أقدم مقارنًة )
 (.ISCEDد لمتعميم في التصنيف الدولي الموحّ  8الدكتوراه )المستوى  حممة شيادةبالخريجين الُجدد من 

 " الرئيس" ققالمحمثال: "باحث أعمى" أو 

  الفئةC:  فيو عادًة استقطاب المتخرجين المؤىمين من حممة شيادة الدكتوراه. يتمّ  رتبة/منصب لأو 

  ."أمثمة: "باحث"، "محقق" أو "زميل ما بعد الدكتوراه  

  الفئةD من التصنيف الدولي الموحّ  8: إما طالب دكتوراه عند المستوى( د لمتعميمISCED الذين )
 أو باحثين يعممون في مناصب ال تتطّمب عادًة درجة دكتوراه. يعممون كباحثين،

 .)أمثمة:  "طالب الدكتوراه" أو "باحثون مبتدئون" )ال يحممون درجة الدكتوراه 

في قطاع  وموظفيه البحث والتطوير التجريبي عمى نفاقاإل  بيانات طرائق تجميع -8-5
 الحكومة
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 الحكومةوحدات اإلبالغ والوحدات اإلحصائية في قطاع 

 شمميا المسوحات ما يمي:تتشمل الوحدات الحكومية التي ينبغي أن  8-63

 معاىد البحث والتطوير التجريبي ومخابره ومراكزه 

  عمميات البحث والتطوير التجريبي لإلدارات العامة لمحكومة عمى المستوى المركزي/االتحادي أو
، وغيرىا من الخدمات واألرصاد الجوية والجيولوجيا اإلحصاءخدمات و اإلقميمي/الوالية أو البمدي/المحمي، 

 والمستشفيات. العامة والمتاحف

  عمميات البحث والتطوير التجريبي عند جميع مستويات الحكومة )حيث يكون مالئمًا: مركزي/اتحادي
قميمي/والية، وبمدي/محمي(.  وا 

لة، حتى لو لم تكن الوحدة تمتمك جميع ستكون الوحدة اإلحصائية عمومًا ىي القسم أو الوزارة أو الوكا 8-64
تنقصيا القدرة عمى االحتفاظ  باألصول  الوزارات الفرديةفي الغالب خصائص الوحدة المؤسساتية )مثال، 

. تشمل السمات (]أو اإلقميمية/الوالية[ومراقبتيا بشكٍل منفصل عن مجموعة الحكومة المركزية/االتحادية 
اع الحكومي ما يمي: فرع النشاط، والموقع الجغرافي، ومستوى الحكومة. المرغوبة في وحدة المعاينة لمقط

ذلك كامل الحكومة  ، وقد يضمّ عمى اإلبالغ الذي يمتمك أفضل قدرةٍ عمى الكيان  ستكون وحدة اإلبالغ معتمدةً 
 في حالة حكومات اإلقميم/الوالية أو الحكومات البمدية/المحمية.

إحصائي مركزي، حيث سيساعد ذلك  إطار المسح مرتبطًا مع سجلٍ  في حال توفره، ينبغي أن يكون 8-65
في دمج البيانات المتحصمة من مصادر متنوعة وُيبّسط قرارات التصنيف. كما أنو سُيخفض أيضًا من خطر 

 مختمفة. الحساب المزدوج لموحدات في حال مقاربتيا من وجيات نظرٍ 

نات اإلدارية في تحديد مؤسسات أداء البحث والتطوير يجب االنتباه بشكٍل خاص إلى استخدام البيا 8-66
. في بعض الدول، ستشمل ىذه الوحدات تمك الوحدات التي قد تقوم بتحديد اإلنفاق عمى وتمويمو التجريبي

 (.COFOGالبحث والتطوير التجريبي كمستوى ثاٍن في تصنيف وظائف الحكومة )

24 
 

منفصل عن موظفي البحث والتطوير التجريبي الداخميين. ينطبق ذلك أيضًا عمى المتدربين مثل طالب 
التطوير التجريبي ضمن المعايير المحددة في ون البحث و الدكتوراه والماجستير، في حال كانوا فعاًل يؤدّ 

 .5و  2الفصمين 

في العموم، ضمن منظمات األبحاث الحكومية، يمكن اإلبالغ بسيولة عن الفئات المقترحة في  8-62
كون الحال كذلك ضمن بعض الوحدات الحكومية األساسية. متى أمكن، قد عمى الرغم أنو قد ال ي، 5الفصل 

من  9لمباحثين حسب درجة األقدمية مشابو لذلك التصنيف المقترح في الفصل  نيفٍ يكون مفيدًا توظيف تص
أجل تحقيق ىدف توثيق تنظيم البحث والتطوير التجريبي ضمن المؤسسات الحكومية. تتضمن الفئات 

 ( كما يمي:EC, 2013: 87المناصب النموذجية لكل مجموعة )

  الفئةA :عنده عادًة البحث.  /منصب وحيد الذي يتمّ أعمى رتبة 

 ."مثال: "مدير البحث 

  الفئةB( الباحثون العاممون في مواقع ليست بنفس درجة األقدمية كالمنصب األعمى :A لكن أقدم مقارنًة )
 (.ISCEDد لمتعميم في التصنيف الدولي الموحّ  8الدكتوراه )المستوى  حممة شيادةبالخريجين الُجدد من 

 " الرئيس" ققالمحمثال: "باحث أعمى" أو 

  الفئةC:  فيو عادًة استقطاب المتخرجين المؤىمين من حممة شيادة الدكتوراه. يتمّ  رتبة/منصب لأو 

  ."أمثمة: "باحث"، "محقق" أو "زميل ما بعد الدكتوراه  

  الفئةD من التصنيف الدولي الموحّ  8: إما طالب دكتوراه عند المستوى( د لمتعميمISCED الذين )
 أو باحثين يعممون في مناصب ال تتطّمب عادًة درجة دكتوراه. يعممون كباحثين،

 .)أمثمة:  "طالب الدكتوراه" أو "باحثون مبتدئون" )ال يحممون درجة الدكتوراه 

في قطاع  وموظفيه البحث والتطوير التجريبي عمى نفاقاإل  بيانات طرائق تجميع -8-5
 الحكومة
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ي )وفي لتطوير التجريبي عند مستوى الحكومة المحمّ خاصة في تحديد أنشطة البحث وا توجد صعوبةٌ  8-67
ين بعض الدول مستوى اإلقميم/الوالية( وذلك بسبب العدد الكبير من الوحدات، والعدد الصغير من المؤدّ 
المحتممين لمبحث والتطوير التجريبي، وصعوبات تفسير مفيوم البحث والتطوير التجريبي. إذا كانت 

ي مؤدّ  كبير من أنشطة البحث والتطوير التجريبي، ُينصح ببذل الجيد لضمّ  الحكومات المحمية تقوم بحجمٍ 
من أشكال حكومات  نظرًا لطبيعة كثيرٍ  البحث والتطوير التجريبي في الحكومات المحمية الكبيرة.

اإلقميم/الواليات، فقد تقوم بأداء البحث والتطوير التجريبي بين حيٍن وآخر: فقد ال يكون في صمب ميمة 
 ذاتو، لكنيا تحتاج إلى معالجة مشكمةٍ  وكاالت أو أقسام الحكومات إجراء البحث والتطوير التجريبي بحدّ 

ذلك، قد تكون بعض أنشطة البحث والتطوير التجريبي معينة محددة حددتيا السمطة التشريعية أو القسم. ل
 مؤقتًة.

 جمع بيانات المسح

ي من الممارسات المتبعة تنفيذ تعداٍد لوحدات الحكومة ومنظماتيا التي ُيعرف أو يفترض أنيا تؤدّ  8-68
 ات قائمةً تتعمق بالعبء العممي، نموذجيًا سُتشكل تمك الوحدات والمنظم البحث والتطوير التجريبي. ألسبابٍ 

يمكن أن تساعد سجالت/أدلة أقسام الحكومة ومراكزىا صغيرة فقط من جميع وحدات الحكومة المعروفة. 
جراءات الموازنة المتوفرةالبحثية وىيئاتيا القانونية، التي تشمل مراجعة التشريعات  ين في تحديد المؤدّ  وا 
ون المصادر األخرى لممعمومات أكاديمية أو قد تكالمحتممين لمبحث والتطوير التجريبي في قطاع الحكومة. 

جمعيات األبحاث؛ وقوائم مؤسسات خدمات العموم والتقانة؛ وسجالت أو عممية؛ و  مينية وتنبثق عن جمعياتٍ 
قواعد بيانات العمماء والميندسين؛ وقواعد بيانات المنشورات العممية، وبراءات االختراع، وغيرىا من وثائق 

 ك طمبات التحديث من الييئات اإلدارية.الممكية الفكرية، وكذل

ينبغي عمى الموظفين المسؤولين عن تجميع بيانات البحث والتطوير التجريبي عدم التقميل من  8-69
إّن االفتقار إلى المعمومات  التحديات المحتممة التي تواجو جمع ىذه البيانات من المؤسسات الحكومية.

 األساسية بالصيغة المطموبة ومحدودية المشاركة يمكن أن تؤثر كثيرًا في شمولية وجودة البيانات التي يتمّ 
في حالة معاىد األبحاث حيث يمتمك الموظفون صفة موظفين مدنيين، ُينصح بإعداد الترتيبات مقدمًا جمعيا. 

يين المسؤول عن مؤسسة اإلبالغ. في العموم، ُيوصى بتوظيف برنامج لضمان مشاركة كبير الموظفين المدن
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استقصائية  "توعية" مالئم من أجل دعم جمع البيانات، بحيث يشمل تقديم حزمة تدريب لممستجيبين، ودراساتٍ 
من موظفي الحكومة عمى المستوى دون الوطني،  مألوفةً تكون لتقديم مفاىيم لمبحث والتطوير التجريبي 

 راجعة مباشرة حول نتائج البيانات التي تّم جمعيا. وتغذيةً 

ون البحث وأّن موظفي قد تقوم بعض المؤسسات في قطاع الحكومة باإلبالغ أّن جميع الموظفين يؤدّ  8-70
بالرغم أنو  (.UNESCO-UIS, 2014% أو يقارب ذلك )100البحث والتطوير التجريبي فييا يساوي 

والتطوير التجريبي، فقد يكون تطبيق ذلك صعبًا في الممارسة العممية. بما  أنشطة غير البحثينبغي استبعاد 
تطبيق  بعدميا وثقافتيا المؤسساتية، ينصح ىذا الدليل اتأّن مؤسسات الحكومة تختمف من حيث توجي

المستجيبون برون باحثين. سيتوقع في حين أّن نسبة ثابتة من المينيين في ىذه المؤسسات يعت" عامة "بدىياتٍ 
منتظم. في حين أّن مؤسسات الحكومة المنخرطة بشكٍل أساسي في خدمات العموم والتقانة تقوم  تعدادٍ  تباعا

ينبغي تحديد مثل ىذه األنشطة البحثية بوضوح وتسجيميا بشكٍل منتظم باألبحاث المرتبطة مع ىذا النشاط، 
           في مسوحات البحث والتطوير التجريبي. 

 واإلنفاق عميه موظفي البحث والتطوير التجريبيعدد تقدير 

يًا تحدّ  ينبغي أن يكون تقدير موظفي البحث والتطوير التجريبي واإلنفاق عميو في قطاع الحكومة أقلّ  8-71
حيث ال يكون التعداد الكامل ىو القاعدة. لكن، نظرًا لنطاق عدم االستجابة والقيود  ،مقارنًة ببقية القطاعات

إلى استخدام عدٍد من  المعمومات التي يمكن طمبيا من مؤسسات الحكومة، قد تكون ىناك حاجةٌ عمى نوع 
 ستراتيجيات. اإل

في بعض الحاالت، قد توفر أنظمة المعمومات الحكومية الرامية إلى تحسين التنسيق وضمان درجة  8-72
ييا أو تمّوليا الحكومة البحثية التي تؤدّ أعمى من الشفافية األساس المالئم لجمع المعمومات حول األعمال 

كبيرة من الحكومة  ييا أجزاءٌ التي تمّوليا أو تؤدّ المركزية. قد تدمج ىكذا أنظمة جميع مشاريع البحث والتطوير 
وتسمح بإنتاج اإلحصاءات عن أداء وحدات الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي. في بعض الحاالت، قد 

إلى استخدام معمومات الموازنة من أجل معالجة الفجوات في البيانات وضمان الجودة  تكون ىناك حاجةٌ 
    لتحقيق االنسجام بين المسوحات والمجاميع.   
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الت في تقدير بنية اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي عامِ ذًا في العموم استخدام المُ ليس محبّ  8-73
 تجانس الكبير بين وحدات أداء البحث والتطوير التجريبي.وموظفيو ضمن المنظمات، وذلك بسبب الال

ُيوصى بنشر بياناٍت  جمعيا بفعل ذلك، وعندما تسمح جودة البيانات التي يتمّ  ،متى كان ممكناً  8-74
، حيث قد يخدم ذلك العديد من فردياً المنصوص عمييا مستوى المؤسسات الحكومية مى مختارة عتفصيمية 

  مستخدمين.خرى لماالحتياجات األ

 ألداء البحث والتطوير التجريبي يتمويل الحكومالقياس  -8-6

، توجد مقاربتان أساسيتان متاحتان لقياس تكمفة الموارد التي 4ت اإلشارة في الفصل كما تمّ  8-75
ي تخصصيا الحكومات لتمويل البحث والتطوير التجريبي. المقاربة األولى ىي اإلبالغ القائم عمى المؤدّ 

أداء البحث والتطوير التجريبي  التي تمقتيا الوحدة اإلحصائية أو القطاع من وحدات الحكومة من أجل لممبالغ
أما المقاربة الثانية فيي اإلبالغ القائم عمى الممّول لممبالغ التي محددة. المرجعية الفترة الخالل  داخل الوحدة

يا بدفعيا إلى بقية الوحدات اإلحصائية أو القطاعات من تُبّمغ الوحدات الحكومية أنيا  دفعتيا أو ألزمت نفس
تعتمد المقاربة القائمة عمى الممّول عمى  .حددةمالمرجعية الفترة الأجل أداء البحث والتطوير التجريبي خالل 

اإلبالغ الذي تقوم بو وحدات التمويل الحكومية، والتي تشمل التمويل من أجل أداء البحث والتطوير التجريبي 
 أداؤه خارج الحكومة. ضمن الحكومة، وكذلك التمويل من أجل البحث والتطوير التجريبي الذي سيتمّ 

 ي )ُيوصى بها(المقاربة القائمة عمى المؤد  

ي ىي المقاربة التي ُيوصى بيا من أجل تجميع أرقام تمويل البحث المقاربة القائمة عمى المؤدّ  تعدّ  8-76
التبميغ عنيا في جميع  والتطوير التجريبي من الحكومة، وىي تستند إلى جمع مستويات التمويل التي يتمّ 

ل المجموع اإلجمالي أداء البحث والتطوير التجريبي محدد، يمثّ  بالنسبة لبمدٍ  القطاعات بما فييا الحكومة.
ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير اإلنفاق المحمّ أي ر، ي الكمي الممّول من قطاع الحكومة. ىذا المؤشّ المحمّ 

الممّول من الحكومة، ينبغي عدم الخمط بينو وبين اإلنفاق الحكومي عمى البحث  (GERDالتجريبي )
اإلجمالي لقطاع  داخل الوحدةل أداء البحث والتطوير التجريبي الذي يمثّ  (GOVERD) والتطوير التجريبي
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ى ضمن ل التقاطع بين ىذين المجموعين في حصة البحث والتطوير التجريبي التي ُتؤدّ الحكومة. يتمثّ 
   والتي تمّول داخميًا من الموارد الخاصة لمحكومة. ،الحكومة

( إلى GERDي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي )نفاق المحمّ يستند قياس تمويل الحكومة لإل 8-77
ت مناقشة معظم التحديات األساسية ببعض لمصادر التمويل في جميع القطاعات. تمّ  الُمحكمةالقياسات 

 ي الصمة.الخاصة بالقطاع ذ والفصول 4اإلسياب في الفصل 

التجريبي في جميع القطاعات غير الحكومية ي البحث والتطوير ُيوصى بشدة أن توفر مسوحات مؤدّ  8-78
مقابل البحث والتطوير التجريبي  اً ل عميو من الحكومة وفق إذا ما كان التمويل مقدمتقسيمًا لمتمويل المتحصّ 

. تكتسب ىذه المعمومة أىميًة خاصة عند صانعي السياسات ومن أجل بناء فيٍم أفضل بأدوات أو كتحويالت
من أجل إنتاج سالسل  م البحث والتطوير التجريبي. كما أّن ىذه المعمومة ميمةٌ السياسة المستخدمة في دع

 .االستثمار في رأس المال في الحسابات القومية

 ي إلى بعض الصعوبات عندما يتمّ ي تطبيق مقاربة اإلبالغ القائمة عمى المؤدّ لكن، يمكن أن يؤدّ  8-79
 مبحث والتطوير التجريبي. مثاًل:التعامل مع صيغ محددة من الدعم المالي الحكومي ل

  ّبحث والتطوير لبيدف تشجيع تمويل ا اإلعفاء الضريبيت معالجة استخدام الصيغ المخصصة من تم
مع بعض االستثناءات  .13سة في الفصل وىو محور اإلرشادات المكرّ  4التجريبي أو أداؤه في الفصل 

المحددة، ال يمكن بسيولة رسميًا وفي الممارسة العممية مواءمة معظم أساليب الدعم الضريبي لمبحث 
يجري  وليذا السبب، فإنّ مفيوم أداء البحث والتطوير التجريبي في ىذا الدليل. مع والتطوير التجريبي 

استبعادىا  في المقارنات الدولية، يتمّ  مصدر، وبصورٍة رئيسة من منظور ال التقاط ىذه الصيغة من الدعم
( الممّول من GERDي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي )اإلنفاق المحمّ  اتمن تحميل إحصاء

 .الحكومة

  التي تقدميا الحكومة، وكذلك بقية االستثمارات المالية  قروض البحث والتطوير التجريبيينبغي معاممة
لألداء موارد المالية لمبحث والتطوير التجريبي في بقية القطاعات، عمى أنيا تمويل الرامية إلى توفير ال

مدفوعات اللألصول المالية )مثاًل السيولة مقابل  ل االستثمارات المالية تبادالً تمثّ (. 4)الفصل الداخمي 
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وفي حين من الممكن  في/مطالبة عمى أرباح المؤسسة(. عميو، أو حقّ  متفقٌ  مستقبمية عند سعر فائدةٍ ال
، يكون من غير العممي الطمب من عدم سداد ذلك االستثمار أو أّن الفائدة المفروضة تنطوي عمى إعانةٍ 

 المستجيبين تقدير قيمتيا الضمنية والكشف عنيا.

 عممية، من  . ألسبابٍ استخدام مرافق الحكومة من أجل البحث والتطوير التجريبي مجانًا أو بالرعاية
ي البحث والتطوير التجريبي عن القيمة غير الممكن ضمان الحصول عمى تقديراٍت موثوقة من مؤدّ 

ت اإلشارة وكما تمّ  ،في بعض الحاالتاالقتصادية لمخدمات المتحّصمة أو الدعم الضمني المكافئ ليا. 
المستخدمين ألداء البحث تحميل رسوميا عمى  تخصيص تكاليف الخدمات التي لم يتمّ  سابقًا، قد يتمّ 

وذلك من أجل الوصول إلى تحسين التمثيل اإلجمالي لجيود البحث  ،والتطوير التجريبي لمزّود الخدمة
 والتطوير التجريبي كميا.

ل )مكم مة(  المقاربة القائمة عمى الممو 

عامة ومتسقة تقوم عمى اإلبالغ عن  برز ىذا الدليل أىمية التأكيد عمى استخدام مقاربةٍ في حين يُ  8-80
ي البحث والتطوير التجريبي )من خالل المسوحات وبقية الطرائق المساعدة والمبرة(، فإنو يعترف أيضًا مؤدّ 

بطيٍف من الممارسات المتممة التي ُيقصد بيا تحسين جودة إحصاءات البحث والتطوير التجريبي وتوقيتيا 
الممارسات عمى الخبرة ضمن عدٍد من الدول التي تقوم فعميًا بتطوير  وأىميتيا. ترتكز اإلشارة إلى تمك

من أجل  وير التجريبي الممّول من الحكومةاإلحصاءات القائمة عمى المصدر حول الجزء من البحث والتط
 األداء داخل الحكومة وخارجيا.

من  الوحدة خارجريبي تمويل البحث والتطوير التج في كثيٍر من الحاالت، يمكن استخدام بيانات 8-81
وحدات الحكومة لمعالجة فجوات اإلبالغ من المستجيبين، وبالتالي تحسين جودة إحصاءات أداء البحث 

 والتطوير التجريبي. قد ينطبق ذلك عمى سبيل المثال في حالة التمويل الُمقدم إلى األفراد كالطالب والدارسين
مباشرة  ىذه الوحدات سيطرةً  تمتمكوحداٍت أخرى، دون أن لينخرطوا في أداء البحث والتطوير التجريبي في 

(. قد يكون القصد من ىذه الترتيبات السماح لألفراد بحرية االنتقال من 4-4عمى التمويل )انظر القسم 
أكثر اكتمااًل  وىكذا يمكن أن تسمح البيانات الواردة من مصادر التمويل الحكومية بتمثيلٍ منظمٍة إلى أخرى. 



345

31 
 

ن من الضروري أن تمتمك المنظمة المضيفة سجاًل رسميًا يبيّ  لكنلألداء اإلجمالي لمبحث والتطوير التجريبي. 
إذ بخالف ذلك قد يكون مستحياًل إثبات االمتثال لمعايير البحث والتطوير  ،حضور ومساىمة ىؤالء األفراد

        .2نة في الفصل التجريبي المبيّ 

الموازنة في تمويل ال تدابيروىو استخدام  ،بيق اإلحصاءات القائمة عمى الممّولآخر لتط يوجد مثالٌ  8-82
الت استخدام ىذه الموارد العامة عامِ العام لمجامعات، وذلك بمساعدة مُ  الحكومي لممساعدة في تقدير التمويل

 (.9)انظر الفصل 

 اعتمادات موازنة الحكومة من أجل البحث والتطوير التجريبي )ُيوصى بها(

م ىذا الدليل اإلرشادات المتعمقة بجمع البيانات عن اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير يقدّ  8-83
. يكمن األساس المنطقي ليذه المقاربة القائمة عمى الموازنة في 12( في الفصل GBARDالتجريبي )

أولي لتوزيع  تقديرٍ مى تقديم ع تياقدر و  المستوى األكبر من دقة توقيت البيانات )بما فييا خطط الموازنة(
 االقتصادي.-مستويات تمويل البحث والتطوير التجريبي من الحكومة وذلك حسب اليدف االجتماعي

 عن تمويل الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي )اختياري( ةاإلحصائي االستفسارات

حول تمويل ىذه الوحدات وصى بأن تتضمن مسوحات الوحدات الحكومية أسئمًة كما ُلوحظ سابقًا، يُ  8-84
إنشاء في ى خارجيًا. في العموم، ال يمكن استخدام ىذه المسوحات لمبحث والتطوير التجريبي الذي ُيؤدّ 

ي البحث توسيع تغطيتيا لتشمل ليس فقط الوحدات التي تؤدّ  مجاميع عن التمويل الحكومي ما لم يتمّ 
وحدات التي تضطمع فقط بدور الممّول لمبحث بقية ال والتطوير التجريبي في قطاع الحكومة بل أيضاً 

 والتطوير التجريبي.  

تستمد ىذه البيانات أىميًة محتممة من عناصر المعمومات اإلضافية التي يمكن جمعيا من خالل  8-85
ى داخل الوحدة والبحث والتطوير التطوير التجريبي الُمؤدّ األسئمة التي تستيدف خاصًة تمويل البحث و 

، والتي ال يمكن لمعمومات الموازنة العادية توفيرىا بالتفصيل الكافي. يمكن الوحدة خارج ىؤدّ التجريبي المُ 
تقديم عدٍد من األمثمة التي تشير إلى مجاالت التطوير المحتممة ضمن الدول التي ال يمكن في الوقت 

 الحاضر تقديم إرشاداٍت عامة ليا.
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 أكثر تفصياًل عن المصادر الحكومية الفردية لتمويل البحث والتطوير التجريبي معموماتٌ 

 حصرٍ تكمن إحدى المزايا الممكنة لممسوحات الحكومية القائمة عمى الممّول في أنيا قد تسمح بتقديم  8-86
و الوحدات في يأكثر تفصياًل عن المؤسسات الحكومية التي تقدم التمويل لمبحث والتطوير التجريبي التي تؤدّ 

ي البحث والتطوير التجريبي في قطاعات كل واحٍد من القطاعات االقتصادية. بينما تسأل مسوحات مؤدّ 
مشاريع األعمال والتعميم العالي والقطاع الخاص غير اليادف لمربح عن البيانات المتعمقة بمجموع التمويل 

ٍو خاص الطمب من المستجيبين تحديد الوحدات الحكومي لمبحث والتطوير التجريبي، قد يكون مرىقًا عمى نح
مسوحات التمويل الحكومي المحددة فرديًا لمبحث  ال تعانيالحكومية الفردية التي تكون مصدر ذلك التمويل. 

ي البحث عن مجاميع تمويل البحث والتطوير التجريبي المقدمة إلى مؤدّ التي تسأل والتطوير التجريبي 
 من ىذا العيب. ، حسب القطاع،والتطوير التجريبي الخارجي

 التمويل الحكومي لمبحث والتطوير التجريبي المؤدى في الخارج

ين الموجودين في ال يمكن الحصول عمى مؤشرات تمويل الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي لممؤدّ  9-87
. بالمثل، يمكن أن المحميينين من مسوحات المؤدّ  الخارج وفي المنظمات الدولية )كل جزء "من بقية العالم"(

بالشراكة مع حكومات  تطويرىا التي يتمّ تكون المعمومات حول مساىمات الحكومة في البرامج والمؤسسات 
من مراقبة عنده د ُتمّكن الذي ق الحدّ كبيرة لمسياسة إلى  بقية الدول أو المنظمات فوق الوطنية ذات أىميةٍ 

 متعددةو الثنائية  تكون فييا االتفاقات وبقدر مالتطوير التجريبي العمل الدولي المشترك في مجال البحث وا
 األطراف مدعومًة بالفعل بالتمويل الحكومي.

ل حول أساليب التمويل  المعمومات القائمة عمى الممو 

)كما في نوع الِمَنح  فيو تقديم التمويل كتحويلٍ  ي يتمّ يمكن جمع المعمومات التي تشير إلى المدى الذ 8-88
من ِصيغ  مقابل خدمات البحث والتطوير التجريبي )كما في حالة كثيرٍ  متبادلٍ أو اتفاقيات المساىمة( أو 

 جوىرياً كثيرة، قد يختمف  ألسبابٍ  (. 4الفصل  المشتريات الحكومية من البحث والتطوير التجريبي( )انظر
عن التمويل الخارجي عمى أنو  وامن الممكن أن ُيبّمغ نالذي نين منظور المؤدّ عمو الممّول المنظور الذي يقدّ 

 من المستوى الحقيقي لمتمويل من الحكومة. ونوبالتالي يقمم ،داخمي
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يمكن جمع المعمومات عن عدٍد من أبعاد أساليب التمويل األخرى ذات الصمة بالسياسة مثل المستوى  8-89
تخصيصو عمى أساس  أو يتمّ  سي )مقابل بقية المعايير(و تخصيص التمويل عمى أساٍس تنافيالذي وصل إل

األسموب المؤسساتي في التمويل، تمتمك  البرامج أو المشاريع بداًل من التخصيص المؤسساتي. في ظلّ 
نوع مشاريع وأنشطة البحث والتطوير التجريبي  المنظمات التي تتمقى التمويل كامل سمطة التقدير فيما يخّص 

لقرار. تخاذ اال اً محدود ذىا، بينما يعطي التمويل عمى أساس المشروع أو البرامج مجاالً التي يمكن ليا تنفي
ل التمويل الحكومي العام لمجامعات من أجل البحث والتطوير التجريبي حالًة خاصة من التمويل يمثّ 

التي يعطييا ىذا الدليل حالًة خاصة  لموّجو نحو مؤسسة التعميم العاليالمؤسساتي لمبحث والتطوير التجريبي ا
 مالحظة أنو عندما يستطيع المستفيدون من التمويل اإلجمالي (. من الميمّ 12و  9و  4)انظر الفصول 

، فإنو من غير جل أىداف أخرىجل البحث والتطوير التجريبي أو ألإذا ما كان التمويل سُيستخدم من أتقرير 
 –عمى البحث والتطوير التجريبي  قائمٍ  ن كتمويل تّم تخصيصو وفق معيارٍ المحتمل أّن ما ُيبّمغ عنو الممولو 

ون عمى أنو بالضرورة مع ما ُيبّمغ عنو المؤدّ  سيتوافق –عمى سبيل المثال، عن األداء السابق لمنشر العممي 
  اسُتخدم من أجل البحث والتطوير التجريبي.  

  الحكومة منالتجريبي  والتطوير البحث تمويل عن اإلحصائية االستفسارات تحديات

ينطوي الجمع الشامل لبيانات تمويل البحث والتطوير التجريبي من الحكومة عمى عدٍد من التحديات  8-90
 العممية التي يجب أخذىا باالعتبار مثل:

  ت ضافية بذل جيوٍد إضافية من أجل "توفيق" االختالفات الموجودة بين البيانااإل البياناتيتطّمب توفير
القائمة عمى الموازنة والتقارير حول المصادر الحكومية لمتمويل الواردة من جميع القطاعات المحمية 

ي ين المحتممين، فإّن ذلك سيؤدّ ية. في حال جمع المعمومات عن االرتباطات/التبعية القطاعية لممؤدّ المؤدّ 
ين. عن تمك المصفوفة المشتقة من المسوحات القائمة عمى المؤدّ  تختمفتمويل -إلى مصفوفة أداء

وصفيا  ينطوي ىذا األمر عمى مخاطرة ال يمكن إغفاليا وىي الخمط في بيانات المستخدمين إذا لم يتمّ 
 وشرحيا بشكٍل مالئم.   
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 وحدات الحكومية لتشمل ال تتطّمب المقاربة أيضًا توسيع تغطية مسوحات البحث والتطوير التجريبي
ي البحث والتطوير التجريبي التي قد تتعّرض لبعض التداعيات المترتبة عمى الحكومية التي ال تؤدّ 

الذي تتوفر عنده المعمومات  الموارد والعبء. يعتمد العبء المفروض عمى وكاالت الحكومة عمى الحدّ 
ذا ما كان ت تتوافق مع المفاىيم اإلحصائية فعميًا، عمى األقل داخميًا من أجل األىداف اإلدارية األخرى، وا 

 المقصودة.

  ٌي لمشكمة الحساب المزدوج لتمويل لمتصدّ  من أجل تطبيق المقاربة القائمة عمى الممّول، توجد حاجة
ى التمويل من الوزارات والوكاالت ومن م من الوكاالت "الوسيطة" التي تتمقّ البحث والتطوير التجريبي الُمقدّ 

ية. يتطّمب ىذا األمر أيضًا تطوير معايير لبقية المؤسسات المؤدّ  كتمويلٍ  ثّم تعيد تخصيصو وتمريره
م واضحة حول كيفية توزيع ىذا التمويل عبر الفئات الوظيفية. عمى سبيل المثال، قد يتوافق التمويل المقدّ 

 يتمّ  قدمع ىدف "التطوير العام لممعرفة"، بينما  األساسية تمويلاللس امجأحد من إحدى الوزارات إلى 
 تسجيل التمويل الخاص بالوكالة لمبحث والتطوير التجريبي عمى مستوى المشروع أو البرنامج عمى أساسٍ 

 .أكثر دقةً 

تمثياًل تخطيطيًا لمحاالت المتنوعة التي يمكن لموكاالت الحكومية المنخرطة في  3-8الجدول  ميقدّ  8-91
واجيت استبيانًا حول أنشطة أداء وتمويل  فييا في حالتجريبي أن تجد نفسيا تمويل وأداء البحث والتطوير ال

ن الجدول أّنو من أجل حساب التقديرات اإلجمالية لتمويل البحث والتطوير التجريبي مع طرٍف ثالث. يبيّ 
م في ا التركيز عمى التمويل المقدّ البحث والتطوير التجريبي من قطاع الحكومة، سيكون من الضروري إمّ 

ي البحث والتطوير التجريبي أو التركيز عمى التخصيص األول لمتمويل. في العموم، مؤدّ نياية المطاف إلى 
، التجريبي يمكن الطمب من المستجيبين تضمين المبالغ المحّولة إلى الوكاالت األخرى لدعم البحث والتطوير

ل المحّول إلييا. لكن في ىذه الحالة ينبغي عمى الوكالة التي حصمت عمى التمويل عدم اإلبالغ عن التموي
فرعي آخر ضمن المنظمة  ل التمويل إلى قسمٍ حوّ يالقسم الفرعي في المنظمة الذي  يقومبالمثل، يمكن أن 

ال مبرر لو لمتمويل من أجل  من أجل ضمان عدم حصول أي تشويوٍ  باإلبالغ عن النفقة عمى أنيا لو. ياسنف
ى المنظمة التي تقوم بالتحويل بذل جيوٍد خاصة، ، ينبغي عمالوحدة أداء البحث والتطوير التجريبي داخل

، واإلبالغ وفقًا الوحدة أم خارج الوحدة ي األخير ىو داخلضمن الحدود العممية، لتحديد فيما إذا كان المؤدّ 
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حث األساس الوحيد لإلبالغ أّن أداء الب ىو حكومية أخرى لذلك. ينبغي أاّل يكون تحويل التمويل إلى وكالةٍ 
 .داخمي الوحدة تجريبي يتمّ والتطوير ال

ا البيانات القائمة عمى الموازنة أو بيانات اإلنفاق من أجل أداء البحث تناقضات مع إمّ القد تظير  8-92
مب منيا اإلبالغ عن نفقاتيا عمى قد طُ  والتطوير التجريبي، ويعتمد ذلك عمى إذا ما كانت وحدات الحكومة

مختمفة  ةٍ بيا في فتر  ةرتبطالمدفوعات المالنقدية أو  تسديد المبالغ مّ االستحقاق. قد يت أساس أم يساس النقداأل
وىذا بدوره قد يختمف عن الفترة ت فييا المصادقة عمى استخدام الوكالة لمتمويل، فيما يتعمق بالسنة التي تمّ 

أداء البحث والتطوير يو اعتبار ف الذي يتمّ محدد، وأيضًا الوقت  إلى مؤدٍّ  حدث فييا االلتزام بالدفعيالتي 
  . مستحقاً التجريبي 
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 يةمنظور تدفقات التمويل من أجل تمويل الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي والوكالة المؤد   3-8الجدول 
التمويل المتاح 

 لموكالة
استخدام الوكالة 

 لمتمويل
والتطوير أداء البحث  االستخدام النيائي المحتمل لمتمويل

 /خارجالتجريبي داخل الوحدة
 الوحدة

مصادر داخمية أو 
بقية المصادر 

الحكومية، تشمل 
الموازنة والتمويل 
الُمحتفظ بو من 
 السنوات السابقة

 
تّم االحتفاظ 

 بالتمويل

ضمن  البحث والتطوير التجريبي داخل الوحدة
 الوكالة الحكومية

 الوحدة داخل

 ينطبق ال تّم تأجيل قرار اإلنفاق
 

 تمريرتّم 
  التمويل

 لمبحث تمويل تخصيص قرار الوكالة ضتفوّ 
 أخرى وكالةٍ  إلى التجريبي والتطوير

إمكانية حدوث الحساب 
 المزدوج

ين من خالل تّم تخصيص التمويل عمى المؤدّ 
الِمَنح، ومشتريات البحث والتطوير التجريبي، 

والتعاقد من الباطن بخصوص البحث والتطوير 
 التجريبي 

 خارج الوحدة
إمكانية حدوث الحساب 

 المزدوج

 
 

بقية المصادر 
 الخارجية

 
تّم االحتفاظ 

 بالتمويل

ضمن  داخل الوحدةالبحث والتطوير التجريبي 
 الوكالة الحكومية

 الوحدة داخل

 ال ينطبق تّم تأجيل قرار اإلنفاق
 

 تمريرتّم 
 التمويل 

 لمبحث تمويل تخصيص قرار الوكالة ضتفوّ 
 أخرى وكالةٍ  إلى التجريبي والتطوير

إمكانية حدوث الحساب 
 المزدوج

ين من خالل تّم تخصيص التمويل عمى المؤدّ 
الِمَنح، ومشتريات البحث والتطوير التجريبي، 

والتعاقد من الباطن بخصوص البحث والتطوير 
 التجريبي 

 خارج الوحدة
إمكانية حدوث الحساب 

 المزدوج

 

تقوم فعاًل بعض الدول بجمع تمويل وأداء البحث والتطوير التجريبي ضمن قطاع الحكومة بأكممو  8-93
إلى  توجد حاجةٌ  ب ىذه المقاربة عمى فعل ذلك. لكنويجري تشجيع الدول التي ترغب بتجريبطريقٍة منتظمة. 

المزيد من العمل من أجل تحقيق التقارب نحو وضع معياٍر لتنفيذ المسوحات الشاممة لتمويل البحث والتطوير 
 التجريبي من الحكومة.  
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 2015دليؿ فراسكاتي 
 جمع بيانات البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنياخاصة بإرشادات 

 2015منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي  ©
 

 9الفصل 

  التعميم العالي قطاع في والتطوير التجريبي البحث

في نظاـ  وليس لو نظيرٌ  ،مدليؿل النسبةمف نوعو ب اً فريد اتبالسياس ارتباطوبسبب  قطاع التعميـ العالي يُعدّ 
الحالية لبرامج  التعريفاتعمى في ذلؾ يعتمد و  ،الحسابات القومية. يعّرؼ ىذا الفصؿ قطاع التعميـ العالي

جميع أنشطة البحث ب اإلحاطةىو  التعريؼ اليدؼ مف أف   وبماالتعميـ الرسمي. عمى برامج و  الثالثيالتعميـ 
معاىد والمراكز والمحطات التجريبية الالتعريؼ يشمؿ جميع  ذا القطاع، فإفّ والتطوير التجريبي في ى

مؤسسات  مف تُدار مسيطرة المباشرة، أول التجريبي لبحث والتطويرفي مجاؿ االتي تخضع أنشطتيا  والعيادات
ي تحديد فلى الميمة األو  حيث تتمثؿ ،يختمؼ قطاع التعميـ العالي باختالؼ البمداف .الجامعي/الثالثيالتعميـ 

تدعـ  واإلبالغ عنيا بطريقةٍ  التجريبي ات البحث والتطويرءجمع إحصا ومف ثـّ  ،المؤسسات التابعة لمقطاع
البحث  اإلنفاؽ عمىقياس حوؿ القطاع و  ضمفحوؿ تحديد المؤسسات  ـ الفصؿ إرشاداٍت المقارنة الدولية. يقدّ 

 ع وخارجو والموارد البشرية الممتزمة بالبحث والتطويروالتدفقات بيف المؤسسات داخؿ القطا التجريبي والتطوير
 .في ىذا القطاع التجريبي
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 مقدمةال -1 -9
في نظاـ الحسابات  وليس لو نظيرٌ  ،لدليؿيذا ال مف نوعو بالنسبة اً قطاع التعميـ العالي فريد ُيعدّ  -1 -9

 بناًء عمى، عة لقطاع التعميـ العاليتصنيؼ المؤسسات التاب اً يمكف أيض (.EC et al., 2009) القومية
 أىمية إلىىذا القطاع  تعريؼسبب يعود قطاعات نظاـ الحسابات القومية.  وفقًا ألي قطاٍع مف ،خصائصيا

 .بالنسبة لمسياسات التجريبي مبحث والتطويرل يةو المؤدّ المعمومات المتعمقة بمؤسسات

 ،(ISCED) د لمتعميـالتصنيؼ الدولي الموحّ برشد وتست بشكٍؿ جيد مؤسسةٌ إحصاءات التعميـ إف   -2 -9
 UNESCO اليونسكوالتعميـ الرسمي في بجمع بيانات  المتعمقةوالتصنيفات  والتعريفاتدليؿ المفاىيـ ب وكذلؾ

والمديرية العامة لإلحصاء التابعة لممفوضية  OECD ومنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي
-UOE (UNESCOيستخدـ دليؿ . Eurostat (UOE, 2014) األوروبية

UIS/OECD/EUROSTAT )التجريبي مبحث والتطويرل ىذا الدليؿ مونفسو الذي يقدّ  تعريؼال. 

ؼ التعميـ عرّ يُ ، و د لمتعميـمتصنيؼ الدولي الموحّ لػ اً برامج التعميـ وفق ُتصن ؼفي إحصاءات التعميـ،  -3 -9
. في ىذا الدليؿ، 8و  7و  6و  5 د لمتعميـالدولي الموحّ  صنيؼالت مستويات بأّنو يشمؿ الجامعي/الثالثي

ف يف مختمفتيعمميت ؿ ذلؾيمثّ القطاع.  ذلؾالمؤسسات التي تفي بتعريؼ قطاع التعميـ العالي في  ُتصن ؼ
 .ونفس الشيء الفيمثّ ال والتعميـ العالي في ىذا الدليؿ  الجامعي/الثالثيالتعميـ  أفّ ب، ويصبح مف الواضح اً تمام

المؤسسات في قطاع التعميـ العالي في  ال تقتصر، 2 -9تعريؼ القطاع الوارد في القسـ  ُيظِيركما  -4 -9
 اً أيض توجد، ولكف ةرسميال ثالثيالجامعي/التعميـ البرامج  ـتقدّ التي المؤسسات تمؾ عمى ىذا الدليؿ فقط 

الموضح شرط الي تعميمية، ولكنيا تمبّ البرامج ال ـال تقدّ أو  ـقد تقدّ ومراكز ومحطات تجريبية وعيادات  معاىد
ـّ التوّسع في ،3في الفصؿ   في القسـ التالي. توضيحو والذي ت

تحديد  تتمثؿ فيالميمة األولى  ألف قطاع التعميـ العالي يختمؼ باختالؼ البمداف، فإف   اً نظر  -5 -9
تدعـ  واإلبالغ عنيا بطريقةٍ  تجريبيال جمع إحصاءات البحث والتطوير ومف ثـّ  ،المؤسسات التابعة لمقطاع

في  التجريبي لإلحصاءات المتعمقة بأداء البحث والتطوير ًة بالنسبةخاص اً ميم ذلؾ ُيعدّ المقارنة الدولية. 
 ذلؾ ىو موضوع ىذا الفصؿ. قطاع التعميـ العالي. كيؼ يتـّ 

 تغطية قطاع التعميم العالي -2 -9
 يتكوف ىذا القطاع مف: -6 -9

 ةرسميال ثالثيالجامعي/التعميـ الـ برامج والمؤسسات األخرى التي تقدّ  ةيالتقانكميات المعات و جميع الجا ،
 كاف مصدر تمويميا أو وضعيا القانوني أياً 
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  تحتتجريبي ال تطويرالبحث و الأنشطة  تؤديالتي  عياداتالو  يةمحطات التجريبالمراكز و المعاىد و الجميع 
 ؤسسات التعميـ العالي.م مف دارتُ أو  ،لسيطرة المباشرةا

في  الرئيسلكي نكوف أكثر تحديدًا، يشمؿ القطاع جميع الوحدات )المؤسسات( التي يتمثؿ نشاطيا  -7 -9
، 8و  7و  6و  5 الدولي الموحد لمتعميـ التصنيؼ مستويات أي الرسمية الجامعي/الثالثيتوفير برامج التعميـ 

 تعريؼ التعميـ الرسمي في تـّ (. UNESCO-UIS, 2012: 83) النظر عف وضعيا القانوني بغّض 
مف  جزءٌ ذلؾ ال(، وىو 42-36الفقرات  ، UNESCO-UIS 2012) الدولي الموحد لمتعميـ التصنيؼ

الصمة أو  يالوطني ذ التعميـعترؼ بيا ييشمؿ البرامج التعميمية التي  الذي تعريؼ قطاع التعميـ العالي
يستخدـ ىذا الدليؿ مصطمح "خدمات التعميـ" بداًل  .يعترؼ بياال ي البرامج الت ويستبعد ،السمطات المكافئة

توسيع نطاؽ  في التعريؼ، يتـّ  مذكورٌ . كما ىو فامتكافئ ىما يفِ لكف المصطمحَ و مف "البرامج التعميمية"، 
 معيالجامي برامج التعميـ مقدّ  مفالتجريبي أداء البحث والتطوير ب لإلحاطةتغطية ىذا القطاع في ىذا الدليؿ 

التي تجري  البحثية عياداتالمعاىد و المعينة مف  ، مثؿ أنواعٍ الموّجية نحو السوؽفي المؤسسات األخرى غير 
، الثالثيالتعميـ /مؤسسات السيطرة المباشرة لمؤسسة تحت التجريبي فييا جميع أنشطة البحث والتطوير

تمؾ  بو تقوـالوحدة الذي  داخؿالتجريبي مف البحث والتطوير  اً جزء عممية ألغراضٍ  وبالتالي يمكف اعتبارىا
 .المؤسسات

(. تشير شجرة القرارات في 5 -3، القسـ 3الفصؿ  اً تعريؼ أعاله تغطية القطاع )انظر أيضاليحدد  -8 -9
تخصيصيا  يتـّ س كاف والتي ،إلى القطاعات المستخدمة في ىذا الدليؿ 3مف الفصؿ  1 -3الشكؿ 

األعماؿ  اتقطاع لكوف اً نظر و . اً لـ يكف القطاع موجود في حاؿ ليالمؤسسات في قطاع التعميـ العاب
 يشير 1 -3الشكؿ  مف قطاعات نظاـ الحسابات القومية، فإفّ  بةً قرياليادؼ لمربح الخاص غير و الحكومة و 

 قطاع التعميـ العالي إلى قطاعات نظاـ الحسابات القومية المقابمة.مؤسسات  تخصيصكيفية  إلى اً أيض

ما في يتمثؿو  ،مؤسسات في قطاع التعميـ العاليال بالعمؿ بو في حالة وصى بويُ  أساسي تمييزٌ  يوجد -9 -9
 تتعمؽ بربط ألغراضٍ  اً أيض الميـ مفاألخير، التصنيؼ خاصة. ضمف  وعامة أ كمؤسساتٍ  إذا كانت مصنفةً 

أو  شركاتاللقطاع  تتبعي ما إذا كانت مؤسسة التعميـ العالفيعمى التمييز  اً قادر  كوفي أفالحسابات القومية 
في نظاـ الحسابات  (يسر األُ القطاع التي تخدـ  اليادفة لمربحالمؤسسات غير ) NPISH الحكومة العامة أو

المؤسسات العامة والخاصة والمقارنات  حوؿأدناه  2 -9أكبر في القسـ  ت مناقشة ذلؾ بشكؿٍ . تمّ القومية
 الدولية.

التصنيؼ بيف القطاعيف  يجري، 8( والفصؿ 4 -3)القسـ  3ي الفصؿ ف اإلشارة إليو توفؽ ما تمّ  -10 -9
السيطرة  تحديد . يتـّ ةحكومي لجيةٍ  المطمقةمسيطرة ل تخضع المؤسسةت لما إذا كان اً العاـ والخاص وفق

السياسات  تقريرالقدرة عمى  تمتمؾإلى المؤسسة التي  باإلشارة، كما ىو محدد في تمؾ الفصوؿ، المطمقة
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مف المؤسسات تخضع  اً كثير  ألفّ  اً نظر و العامة لممؤسسة وتعييف المسؤوليف الذيف يديروف المؤسسة. واألنشطة 
 التصنيؼ. في اً أيض ممجمسل الميثاؽ التأسيسي فسيؤثرلمرقابة التشغيمية مف مجمس اإلدارة، 

، المعاممة اختمفت أينما. ةيتقانالكميات الجامعات و الجوىر ىذا القطاع في جميع البمداف مف  يتألؼ -11 -9
مف المؤسسات  باألنواع العديدةوقبؿ كؿ شيء  ،األخرى الجامعي/الثالثياألمر يتعمؽ بمؤسسات التعميـ  فإفّ 

 أدناه: وفؽ ما ىو مذكورٌ  ثالث فئاتٍ في النظر  تـّ المرتبطة بالجامعات والكميات. 

  الجامعي/الثالثيمؤسسات التعميـ 

 عياداتالو  ةيمستشفيات الجامعال 

 الفاصؿ الحدّ "التي تقع عند  سات البحثمؤس" 
 الجامعي/الثالثيمؤسسات التعميم 

الرسمي،  الجامعيالتعميـ  تقديـفي  الرئيسيشمؿ القطاع جميع المؤسسات التي يتمثؿ نشاطيا  -12 -9
أو تابعة  ا خاصةً أو شبو شركات، إمّ  شركاتٍ  المؤسسات النظر عف وضعيا القانوني. قد تكوف ىذه بغّض 
 NPIsغير ىادفة لمربح  مؤسساتٍ أو  سوؽلمتعمؿ  NPIsغير ىادفة لمربح  مؤسساتٍ ة حكومية، أو لوحد

 .NPISHs يسر األُ القطاع تخدـ  ىادفة لمربحغير  رئيس أو مؤسساتٍ  ليا بشكؿِ وتموّ  تسيطر عمييا الحكومة
جميع مؤسسات التعميـ  تقـونية. ال االجامعات والكميات التقمف جوىر ال يتألؼأعاله،  ت اإلشارةتمّ كما 

بعض المؤسسات في المستوى الثانوي العالي أو ما بعد  توجد، وقد التجريبيالبحث والتطوير بأداء  الجامعي
 البحث والتطوير التي تؤدي( ISCED 4أو  3 د لمتعميـالتصنيؼ الدولي الموحّ الثانوي غير الجامعي )

تضمينيا في قطاع التعميـ العالي، ولكف  يا، قد يتـّ عمى حوكمة ىذه المؤسسات وتمويم اً . اعتمادالتجريبي
التعميـ خاصة ب بعض الدوؿ مؤسساتٍ  تمتمؾعند اإلبالغ عف البيانات. التضمينات توضيح ىذه  ينبغي

، تجريبيالتطوير البحث و ال يتؤدّ ال و التدريس، ب اىدفييتمثؿ الميني. عمى الجانب  ىاتركيز  ينصبّ  الجامعي
 القطاع. مسوحاتف استبعادىا م قد يتـّ و 

 والعيادات ةيمستشفيات الجامعال
عمى  عادةً  إال أن و ُيطَبؽ، مفيوـ المستشفى الجامعيرسمي ل تعريؼٍ وجود  عمى الرغـ مف عدـ -13 -9

عمى  اً إلييا غالباإلشارة  تتـّ مف أنواع الروابط والترتيبات األخرى  اً ثير ك أفّ  مع، اتالمستشفيات التابعة لمجامع
مختمفة مف  والخضوع ألشكاؿٍ  يف أنشطة الصحة والتعميـ والبحثجامعية. مف خالؿ الجمع ب تشفياتٍ مس ياأنّ 

 مف التحديات المفاىيمية والعممية. اً عدد ىذه المستشفيات ؿ تصنيؼات الحوكمة، يمكف أف يشكّ ترتيب
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يا ألنّ  لو مبرراتو اليوالعيادات في قطاع التعميـ الع الجامعية إدراج معظـ أنواع المستشفيات إفّ  -14 -9
" ترتبطبحثية " يا وحداتٌ )المستشفيات التعميمية( و/أو ألنّ  الذاتية بصفتيا جامعيالتعميـ المؤسسات تشكؿ 

 (.الجامعيةمتقدمة في العيادات البمؤسسات التعميـ العالي )مثؿ الرعاية الطبية 

: مف مصادر كثيرةوالعيادات مف  معيةالجا في المستشفياتالتجريبي يمكف تمويؿ البحث والتطوير  -15 -9
 الداخمي ذاتيال التمويؿو (؛ GUF) لمجامعات العاـ التمويؿ الحكومي ، أيلمجامعة " العامةاإلجمالية الِمنح"
 بتقديـالعامة المتعمقة  اإلجمالية الحكومية الِمنحلعالج أو نتيجة االمرضى مف يرادات اإل)مثؿ ممستشفى ل

)عمى سبيؿ المثاؿ مف مجمس التجريبي الحكومي المباشر لمبحث والتطوير  يؿالتمو و الرعاية الصحية(؛ 
 متجارب السريرية.لعماؿ قطاع األأو دعـ  المتبرعيف الخيرييفالخاص، مثؿ  التمويؿ الطبية(؛ وكذلؾ األبحاث

 مكوناتٍ  جميعيا اً أو تقريب الطبية مؤسسةالمستشفى/النشطة في األتضمنت جميع  في حاؿ -16 -9
 تضمفأخرى، إذا  مف قطاع التعميـ العالي. مف ناحيةٍ  المؤسسة بالكامؿ كجزءٍ  إدراج ينبغي، يسية/تدريبيةتدر 
تعميـ ال ًا مف مكوناتنطبية مكوّ المؤسسة المستشفى/الالموجودة داخؿ  األقساـقميؿ فقط مف العيادات/ عددٌ 

 ، كقاعدةٍ ينبغيقطاع التعميـ العالي. في ىذه  عيادات/أقساـ التدريس/التدريب فقط تصنيؼ فينبغيعالي، ال
 عير امشقطاع في القطاع المناسب ) /التدريبية األخرىالتدريسيةغير األقساـ جميع العيادات/ إدراج عامة،

ي اتالتصنيؼ المؤسس استخداـينبغي كما  (.يادؼ لمربحالخاص غير القطاع الأو  الحكومةعماؿ أو قطاع األ
 الحسابب ي الحذر لتجنّ . يجب توخّ الربطمة كمما أمكف ذلؾ ألغراض الص يلنظاـ الحسابات القومية ذ

 بيف القطاعات المعنية.التجريبي المزدوج ألنشطة البحث والتطوير 

وصى بتقسيـ يُ  ولكف. والعيادات التمييز بيف الجامعات والمستشفيات الجامعية صعباً قد يكوف  -17 -9
مع  اً شيامت. والموظفيف فيو التجريبي البحث والتطوير ىاإلنفاؽ عممجموعتي المؤسسات عند اإلبالغ عف 

(، United Nations, 2008لمؤسسات حسب النشاط االقتصادي )بوسـ ا 3التوصية الواردة في الفصؿ 
لمستشفيات انظاـ التعميـ العالي في إنتاج إحصاءات  ضمفلممؤسسات الصحية  ىذا الوسـيمكف أف يساعد 

 والعيادات.الجامعية 
 الفاصل الحد   التي تقع عند ية /الحد   البحث مؤسسات

ذلؾ  ؿيشكّ ية األخرى. اتبيف التعميـ العالي والقطاعات المؤسس الفاصمة الحدود عند توجد مؤسساتٌ  -18 -9
 3في الفصؿ  اتشجرة القرار تقدـ ؽ مختمفة. ائتصنيؼ يمكف معالجتيا بطر لعممية ال خاصة تحدياتٍ 
قطاع  ضمف المؤسسات لتصنيؼ اً حاسم اً توفير التعميـ العالي معيار  عدّ ي، عموماً . بيذا الخصوص اتاإلرشاد

دعـ في الجامعة  موازناتفي  الدمجوالموقع، وكذلؾ  والسيطرةالتمويؿ واإلدارة معايير ستخدـ تُ التعميـ العالي. 
يؼ الصناعي استخداـ فئة التصن عدّ يية كاممة، اتسجالت مؤسس تمتمؾمبمداف التي لالتصنيؼ. بالنسبة ذلؾ 

 .عممية أيضاً  فائدةٍ  ا( ذUnited Nations, 2008) ISIC د لجميع األنشطة االقتصاديةالدولي الموحّ 
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 .يصادؼ وجودىا عادةً التي  الفاصؿ عند الحدّ ية / الحدّ فيما يمي بعض األمثمة لممؤسسات  -19 -9
 التعميم العالي قطاع المؤسسات المشاركة في تمويل

ميـ العالي أو في التمويؿ، مثؿ مجالس التع ميـٌ  المؤسسات التي ليا دورٌ مف  عددٍ يمكف إدراج  -20 -9
التي تخضع الرسمية أو  الجامعيخدمات التعميـ  اً أيض تقدـالقطاع عندما ىذا في  المؤسسات المماثمة

 .وتخدمياالجامعات لسيطرة أو إدارة 

 الموضوع"ب أو بالميمةالموجية "معاىد البحث 
 البمداف في توسيع نطاؽ البحث والتطوير ترغببحث، وعندما لمالجامعات مراكز رئيسة  ؿتمثّ  -21 -9

وحدات المعاىد و مل مالئمةال ماكفاأل ىيمف األحياف  الجامعات في كثيرٍ  تكوفمحددة،  في مجاالتٍ  التجريبي
 موجيةً  بحاثٍ أوحدات  تكوفوقد  ،مف الحكومة رئيس مف ىذه الوحدات بشكؿٍ  كثيرٍ تمويؿ  جديدة. يتـّ ال

يمكف أف  .األعماؿالقطاع الخاص غير اليادؼ لمربح وقطاع مشاريع  مف خرىاأل الوحداتؿ موّ تُ و ؛ بالميمة
العمـو  وأالطب  وأعموـ الحياة  وأبالبيئة  المتعمقةلتمبية األولويات الوطنية  التي ُتؤسسالوحدات  تكوف

 مف لكي تدارإعدادىا  د. عندما يتـّ زمني محد أفؽٍ ب دةً والتي غالبًا ما تكوف محدعمى ذلؾ؛  أمثمةً  واليندسة
، مف الميـ اإلبالغ الخيارلقطاع التعميـ العالي. أيًا كاف  الجامعات أو األقساـ الجامعية، يمكف اعتبارىا تابعةً 

 في ىذا القطاع. إدراجيا عف المؤسسات التي يتـّ 

 المؤسسات المرتبطة بالجامعات
بالتدريس  مباشرةً  الميتمةاألخرى غير  األبحاثتعميـ العالي "روابط" مع معاىد قد يكوف لمؤسسة ال -22 -9

، مثؿ االستشارات، عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ التجريبيأو التي ليا وظائؼ أخرى غير البحث والتطوير 
لمعاىد المعني أو تقاسـ المرافؽ بيف ا األبحاثبيف مؤسسة التعميـ العالي ومعيد  الموظفيفاألفراد تنقؿ 

والتمويؿ أو  السيطرةلمعايير أخرى، مثؿ  اً المصنفة في القطاعات المختمفة. يمكف تصنيؼ ىذه المعاىد وفق
 الخدمات المقدمة.

وتجري  ،خاص   قانوني   وضعٌ  الحدود الفاصمة التي تقع عندالبمداف، قد يكوف لممؤسسات في بعض  -23 -9
الحكومة. مف الصعب، في مثؿ  ممّولة مفكوف مؤسسات بحثية خرى، أو قد تاألقطاعات مل تعاقدية اً أبحاث

الوحدة "الخارجية" في  إدراجبما يكفي لتبرير  كانت الروابط بيف الوحدات قويةً ما ىذه الحاالت، تقرير إذا 
 قطاع التعميـ العالي.

 لمجامعات يتبعونن وباحثالتي لدييا معاىد ال
، مثؿ أكاديميات العموـ أو مجالس لسيطرتيا بشكٍؿ عاـ وتخضعالحكومات  تموليا معاىدٌ  توجد -24 -9

، ةتصنيفيا في قطاع الحكوم ، يتـّ عموماً مجامعات. ل التابعيفالباحثيف  اً وظؼ أيضالوطنية، وتُ  األبحاث
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 اً جزء ااعتبارى ، قد يتـّ ولكف. اتالجامع موازنةفي  وغير مدمجةٍ  اتعف الجامع خاصًة عندما تكوف مستقمةً 
 .التدريسيةفي األنشطة  باحثوىاعميـ العالي عندما تشارؾ ىذه المعاىد و مف قطاع الت

 أخرى حاالت  
" الموجودة في الجامعات والكميات أو بالقرب منيا التقانةعات البحث أو العموـ أو جمّ تستضيؼ "مُ  -25 -9
بالنسبة ليذه  .البحث والتطوير التجريبي يومؤدّ منتجي السمع والخدمات  تمثؿمف الكيانات التي  اً يفط

كمعايير  المشتركةاستخداـ الموارد  عوضًا عف ذلؾ يتـّ و  ،جغرافيوصى بعدـ استخداـ الموقع الالمجموعات، يُ 
 استضافتيا تـّ توالتي  ،سيطر عميياالمُ الوحدات  ينبغي إدراج لتصنيؼ ىذه الوحدات في قطاع التعميـ العالي.

 التي تمؾ الوحداتإدراج  ينبغي؛ ةئيس في قطاع الحكومر  ليا الحكومة بشكؿٍ وتموّ  ،عاتجمّ المُ في ىذه 
؛ بينما يجب لمربح اليادؼفي القطاع الخاص غير  اليادؼ لمربحالقطاع الخاص غير  اويمولي اسيطر عمييي

 .األعماؿ مشاريعفي قطاع  المشاريعوالوحدات األخرى التي تخدـ  المشاريعتصنيؼ 

الوحدات التي تسيطر عمييا أو تديرىا وحدات التعميـ  العاليدرج في قطاع التعميـ أف تُ ينبغي  -26 -9
ًا جنتِ األساس مُ ب عدّ )بما في ذلؾ المستشفيات التعميمية(، عمى النحو المحدد أعاله، والتي ال تُ  الجامعي

 النظر عف وجود بغّض  األعماؿ مشاريعفي قطاع  اإدراجي ينبغيف، مسوؽلًا جنتِ مُ  ت باألساسمسوؽ. إذا كانل
 (.1 -3، الشكؿ 3وابط مع وحدات التعميـ العالي )الفصؿ أي ر 

مؤسسات والتابعة لمسوؽ ل، ينبغي اعتبار المؤسسات غير المنتجة 3مع إرشادات الفصؿ  توافقاً  -27 -9 
ىذه المؤسسات  التي تخضع جميع أنشطتيا في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي لسيطرةالتعميـ العالي أو 

موظفيف  التي تضـّ  الفرعية المستقمة تصنيؼ المؤسساتاع التعميـ العالي، في حيف يجب قطل عمى أنيا تنتمي
 .األعماؿ مشاريعمع قطاع  مسوؽل ىي ُمنتجٌ والتي  ،جامعييف

 المؤسسات العامة والخاصة والمقارنات الدولية

اصة أو خ عامةً باعتبارىا تصنيؼ المؤسسات  ـيقدّ ، 3بو في الفصؿ  وصىوفؽ ما ىو مُ  -28 -9
نظاـ الحسابات  في والقطاعات الفرعية قطاعاتالؿ المقارنة مع سيّ بالسياسات ويُ  ذات صمةٍ  معموماتٍ 

 في حالة مؤسسات التعميـ العالي. التصنيؼىذا تطبيؽ وصى بلذلؾ يُ و  ،القومية

دولية، الات مقارنال، لغرض إجراء مفيداً  ُيعدّ بيف المؤسسات العامة والخاصة،  التقسيـباإلضافة إلى  -29 -9
 .الجامعيوالمستشفيات الجامعية وغيرىا مف مؤسسات التعميـ  الرسمية بيف الجامعات التقسيـمعرفة 

، عمى األكثر مالءمةً  عمى النحوتصنيؼ جميع الوحدات اإلحصائية في ىذا القطاع  بالتالي ينبغي -30 -9
لميمة، ينبغي اإلبالغ عف ذلؾ باإلضافة ا تنفيذ ىذهصعوبة في  توجد. عندما 1 -9النحو الوارد في الجدوؿ 

 .تأثيراتوإلى 
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 مالمح مؤسسات التعميم العالي -1 -9الجدوؿ 
 خاصة عامة نوع المؤسسة

A- مؤسسات التعميـ في المستوى الجامعي/الثالثي   

A- 1-   مؤسسات التعميـ   

   الجامعات -

   بقية مؤسسات التعميـ في المستوى الجامعي -

A- 2-  سسات أو مراكز البحث الجامعية  مؤ   

A- 3-  والعياداتالمستشفيات الجامعية    

B- التجريبي لسيطرة البحث والتطوير  يخضع فيياالتي  ثابحمنظمات األ
 مؤسسات التعميـ العالي 

  

 

ميـ في قطاع التعوموظفيو  التجريبي البحث والتطوير اإلنفاؽ عمىاإلبالغ عف  مف المستحسف لذلؾ -31 -9
 لمفئات الموضحة في الجدوؿ أعاله. اً حسب نوع المؤسسة وفق العالي

 قطاع التعميم العالي تحديد البحث والتطوير التجريبي في -3 -9
 المرتبطةواسع مف األنشطة  طيؼٍ ف التجريبي عألغراض المسح، يجب تمييز البحث والتطوير  -32 -9

بالبحث  عمى ارتباٍط وثيؽىذه األنشطة األخرى  فأف تكو . يمكف وتقانيعممي  أساسٍ  ىالتي تقوـ عم
ومف حيث العمميات والمؤسسات  ،تدفقات المعمومات والتمويؿ مف كؿ   مف خالؿالتجريبي والتطوير 
. في قطاع التعميـ التجريبي استبعادىا عند قياس البحث والتطوير قدر اإلمكاف ، لكف ينبغيوالموظفيف
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 والتدريب والتدريس التجريبي الفاصل بين البحث والتطوير الحد  
معظـ أعضاء  ييؤدّ  طالما، بشكٍؿ وثيؽوالتدريس البحث ًا يرتبط دائم في مؤسسات التعميـ العالي -33 -9

كال في مف المعدات،  كثيرٍ مف المباني، فضاًل عف  كثيرٌ وُيستخدـ ، كمتييما تيفِ الميم  ىيئة التدريس 
 الغرضيف.

ينبغي استبعاد جميع حاالت التدريس  ،2مع اإلرشادات الواردة في الفصؿ  وتوافقاً رئيسة  كقاعدةٍ  -34 -9
في العموـ الطبيعية واليندسة والطب والزراعة والعموـ االجتماعية واإلنسانية والفنوف في  وظفيفلمموالتدريب 

 األبحاث احتسابينبغي  مف البحث والتطوير التجريبي. لكف المتخصصةالجامعات ومعاىد التعميـ العالي 
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البحث  موظفيمف  الطالب عمى مستوى الدكتوراه في الجامعات، كمما أمكف ذلؾ، كجزءٍ  يجريياالتي 
احتساب الطالب الذيف يتبعوف برنامج  اً أيض يجوز. في بعض الحاالت، واإلنفاؽ عميو التجريبي والتطوير

 التجريبي البحث والتطوير إنفاؽ عمىما يرتبط بو مف و  (ISCED 7, Section 9- 4) يالماجستير البحث
الداخمييف أو التجريبي البحث والتطوير  فيموظأخرى؛  جارية/تكاليؼ الموظفيف)تكاليؼ  ةمناسب وفؽ صيغةٍ 

 .5و  4ف يالمقدمة في الفصم اإلرشاداتالخارجييف( بموجب 

التدريس، وألف المعمومات والخبرات المكتسبة في التدريس  تغني عمميةألف نتائج البحث  اً نظر  -35 -9
والتدريب  التدريسطة البحث، فمف الصعب تحديد أيف تنتيي أنش مدخالت في الغالب أحد تشكؿيمكف أف 

والعكس  التجريبي التعميـ العالي وطالبيـ وأيف تبدأ أنشطة البحث والتطوير ألعضاء ىيئة التدريس في
 االعتياديعف التدريس  يميزه التجريبي المعايير الخمسة في تعريؼ البحث والتطوير تحقيؽ إف  . بالعكس

التي  العمميةكاف يجب اعتبار األنشطة ما تقرير إذا  يتتمثؿ المشكمة فبالعمؿ.  المرتبطةواألنشطة األخرى 
 .تجريبيال التطويربحث و مف العمى أنيا أو التدريبية  التدريسيةثانوية لألنشطة  منتجاتٍ  ُتعدّ 

 الحاالت اآلتية: لحظ تـّ  -36 -9

  د لمتعميـالتصنيؼ الدولي الموحّ مف  8المستوى عند طالب الدكتوراه ISCED  عندطالب الماجستير و 
 وأنشطتيـ د لمتعميـالتصنيؼ الدولي الموحّ  مف 7المستوى 

  عمى الطالب الجامعة  مدرسيإشراؼ 

  (.الذاتيةألعضاء ىيئة التدريس )القراءة  الشخصيالتعميـ 
 عندطالب الماجستير و  ISCED د لمتعميمالتصنيف الدولي الموح   من 8 المستوى عندطالب الدكتوراه 

  د لمتعميمولي الموح  التصنيف الد من 7 المستوى
 التجريبي والتدريب والبحث والتطوير التدريسبيف أنشطة  فاصمةال حدودال وضع جداً  مف الصعب -37 -9

 مدرسييـ ومشرفييـ.أنشطة كذلؾ و  ،لطالب الدكتوراه. يجب أف تؤخذ في االعتبار أنشطة طالب الدكتوراه

 منظمةً  8عند المستوى  د لمتعميـصنيؼ الدولي الموحّ الت فيأجزاء المناىج الدراسية لمدراسات  تكوف -38 -9
عداد الموادخطط الدراسة و  ذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ لمغاية، بما في ينقؿ  ىناو ري اإللزامي. بوالعمؿ المخ ا 

تحت ىذا العنواف  ىـالطالب الذيف  يمتحؽ عادةفي الالتدريب في أساليب البحث.  ويقدـ ،المعرفة المدرس
ىذه األنشطة  تحقؽال حوؿ ىذا الموضوع ويتعمموف منيجية البحث.  ياتة ويدرسوف األدبإلزامي بمقرراتٍ 
 .التجريبي المحددة في تعريؼ البحث والتطوير الحداثةمعايير 

مف التصنيؼ الدولي  8المستوى  عندنيائي  مف أجؿ الحصوؿ عمى مؤىؿٍ و باإلضافة إلى ذلؾ،  -39 -9
، ُيتوقع مف لطالب الماجستير البحثي( د لمتعميـصنيؼ الدولي الموحّ التمف  7المستوى ) د لمتعميـالموحّ 
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المطموبة  الحداثةعناصر  عادةً  تتضّمف، اً مستقمة نسبي مف خالؿ إجراء دراسةٍ  جدارتيـإثبات  اً الطالب أيض
مف تصنيؼ ىذه األنشطة عمى أنيا  ينبغي نتائجيا. وبالتالي التجريبي وعرضمشاريع البحث والتطوير في 

أداء باإلضافة إلى  .وفالمدرس يقوـ بو إشراؼٍ  أي وتنطبؽ المعاممة نفسيا عمى تجريبيال التطويرو  لبحثا
 المدرسيفمف  كؿ   ينخرط، مف الممكف أف ما بعد الجامعيالتعميـ  مناىجفي إطار التجريبي البحث والتطوير 

 .التجريبي والطالب في مشاريع أخرى لمبحث والتطوير

بالمؤسسة التي  أو توظيفيـ مباشرةً  الطالب في ىذا المستوى إلحاؽ يتـّ غالبًا ما مى ذلؾ، ع عالوةً  -40 -9
 أنشطةٍ  تأديةمزميـ بالتدريس في المستويات األدنى أو تُ مماثمة  أو ارتباطاتٍ  عقودٍ  بموجبيدرسوف فييا 

جراء بأخرى، مثؿ الرعاية الطبية المتخصصة، مع السماح ليـ   .بحاثاألمواصمة دراساتيـ وا 

 عند والتدريس التجريبي بيف البحث والتطوير الحدود الفاصمةبعض  2 -9يوضح الجدوؿ  -41 -9
 المتعمقة األكثر واقعيةً  المشاكؿتناوؿ  تـّ د لمتعميـ. مف التصنيؼ الدولي الموحّ  7والمستوى  8المستوى 

بالتعامؿ المتعمؽ  2 -5القسـ  ةً خاص(، التجريبي البحث والتطوير أفراد) 5تطبيؽ ىذه المفاىيـ في الفصؿ ب
 طالب الدكتوراه والماجستير. مع مستوى

وطالب الماجستير  د لمتعميمالتصنيف الدولي الموح  من  8تصنيف أنشطة المدرسين وطالب الدكتوراه عند المستوى  -2 -9الجدوؿ 
 د لمتعميمالتصنيف الدولي الموح  من  7عند المستوى 

تويات التدريس والتدريب عند المس 
7 - 8 

 خرى األنشطة األ البحث والتطوير التجريبي

 التدريس من  موظفي
 غير الطالب

 7طالب التدريس عند المستويات 
– 8 
 

اإلشراؼ عمى مشاريع البحث 
المطموبة  التجريبي والتطوير

المستويات  عندلتأىيؿ الطالب 
7- 8 

مستويات أقؿ مف  فيالتدريس 
 7المستوى 

 7المستويات عند  الطالب تدريب 
في منيجية البحث والتطوير  8 –

 لخ.ا التجريبي والعمؿ المخبري،

البحث اإلشراؼ عمى مشاريع 
أداء األخرى و  التجريبي والتطوير
 البحث والتطويرمشاريع 
 الخاصة التجريبي

 خرىاألنشطة األ

 طالب الدكتوراه
 وطالب الماجستير

من  7عند المستوى 
د الموح   الدولي التصنيف

 ميملمتع

لمحصوؿ  /منياج دراسيدورة اتباع
 رسمي عمى مؤىؿٍ 

مستقمة  وكتابة دراساتٍ  نجازإ
 تطويرٍ البحث و ال)مشاريع 

لمحصوؿ  مطموبة( تجريبيال
 رسمي عمى مؤىؿٍ 

 أدنى التدريس في مستوياتٍ 

أخرى في مجاؿ  أنشطةٍ  أي  
 تجريبي التطوير الالبحث و 

 خرىاألنشطة األ

 

 ى الطالبعم أساتذة الجامعة إشراؼ
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المشرفوف األكاديميوف ف البحث والتطوير التجريبي المتعمؽ بالوقت الذي يمضيو مكوّ  حسابيرتبط  -42 -9
 البحث والتطويرمع مشكمة تحديد عنصر بشكٍؿ وثيؽ  في اإلشراؼ عمى ىؤالء الطالب ومشاريعيـ البحثية

طالب  عمىوقت األقصر في اإلشراؼ وينطبؽ األمر ذاتو عمى ال التجريبي الخاص بعمؿ طالب الدكتوراه.
 .ISCEDمف التصنيؼ الدولي الموّحد لمتعميـ  7الماجستير عند المستوى 

دارة  فقط إذا كانت مكافئةً ينبغي إدراج أنشطة اإلشراؼ ىذه في البحث والتطوير التجريبي  -43 -9 لتوجيو وا 
معرفة الويكوف ىدفو إنتاج  ،لحداثةامف  كاؼٍ  عمى عنصرٍ  يشتمؿتجريبي التطوير البحث و لم محدد مشروعٍ 

عمؿ الطالب في البحث كذلؾ و  ،تضميف إشراؼ عضو ىيئة التدريس ينبغيجديدة. في مثؿ ىذه الحاالت، ال
وقراءة  التجريبي تعامؿ فقط مع تدريس أساليب البحث والتطويري اإلشراؼ. إذا كاف التجريبي والتطوير

استبعاده مف البحث  ينبغيفالمرحمة الجامعية األولى،  أو عمؿ طالب ياوتصحيح الرسائؿ واألطروحات
 .التجريبي والتطوير
 (الذاتيةألعضاء ىيئة التدريس )القراءة  الشخصيالتعميم 

مثؿ التعميـ الميني المستمر )"القراءة  أنشطةٍ  في قضاءه يتـّ ي ىذا النشاط الوقت الذي يغطّ  -44 -9
 بيؿ المثاؿ عمى المعدات( وحضور المؤتمرات والندوات."( والتدريب المتعمؽ بالبحث )عمى سالذاتية

كاف ما ثار مسألة إذا األنشطة ذات الصمة، غالبًا ما تُ عف  التجريبي تمييز البحث والتطويرعند  -45 -9
مف  اً جزء مف المؤكد أنيا تمثؿ. التجريبي مف أنشطة البحث والتطوير ينبغي إدراج "القراءة الذاتية" كجزءٍ 

دمج المعرفة والخبرة المكتسبة في تفكير  يتـّ  لموظفي البحث، وعمى المدى الطويؿيني العاـ التطوير الم
القراءة  ُتعدّ . في الواقع، ليذا البحث إف لـ يكف في التنفيذ الفعمي التجريبي، والتطوير لبحثا حوؿ الباحث
بحثي، ينبغي قياسيا  إلى نشاطٍ تراكمية، وعندما تترجـ المعمومات المكتسبة مف ىذا النشاط  عمميةً  الذاتية

 .تجريبيال تطويرالبحث و مف العمى أنيا 

 القياـ بو "( الذي يتـّ الذاتية)بما في ذلؾ "القراءة  الشخصيالتعميـ  ينبغي فقط اعتبار، لكف -46 -9
، ال يمكف اعتبار حضور المؤتمرات عموماً . تجريبيال رتطويالو بحث في ال نشاطٍ ك بحثاللمشروع  اً صو خص
 رتطويالبحث و البمثابة لبحثو الذاتي  لباحثاتقديـ احتساب  ، ولكف قد يتـّ تجريبي وتطويرٍ  ثابة بحثٍ بم
  .تجريبيال

 الرعاية الصحية المتخصصة
 الرئيسباإلضافة إلى النشاط  ميماً  اً تدريب طالب الطب نشاط عدّ يفي المستشفيات الجامعية حيث  -47 -9

والرعاية الطبية )المتقدمة  التجريبي والبحث والتطوير التدريسلرعاية الصحية، ترتبط أنشطة وىو ا
مف البحث  د عادةً ُيستبعَ  اً "الرعاية الصحية المتخصصة" نشاط عدّ ت. أحياٍف كثيرةوثيؽ في  ( بشكؿٍ واالعتيادية
الرعاية الصحية ىذه في  التجريبي مف عناصر البحث والتطوير عنصرٌ  يوجد، قد لكف .التجريبي والتطوير
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المشرفوف األكاديميوف ف البحث والتطوير التجريبي المتعمؽ بالوقت الذي يمضيو مكوّ  حسابيرتبط  -42 -9
 البحث والتطويرمع مشكمة تحديد عنصر بشكٍؿ وثيؽ  في اإلشراؼ عمى ىؤالء الطالب ومشاريعيـ البحثية

طالب  عمىوقت األقصر في اإلشراؼ وينطبؽ األمر ذاتو عمى ال التجريبي الخاص بعمؿ طالب الدكتوراه.
 .ISCEDمف التصنيؼ الدولي الموّحد لمتعميـ  7الماجستير عند المستوى 

دارة  فقط إذا كانت مكافئةً ينبغي إدراج أنشطة اإلشراؼ ىذه في البحث والتطوير التجريبي  -43 -9 لتوجيو وا 
معرفة الويكوف ىدفو إنتاج  ،لحداثةامف  كاؼٍ  عمى عنصرٍ  يشتمؿتجريبي التطوير البحث و لم محدد مشروعٍ 

عمؿ الطالب في البحث كذلؾ و  ،تضميف إشراؼ عضو ىيئة التدريس ينبغيجديدة. في مثؿ ىذه الحاالت، ال
وقراءة  التجريبي تعامؿ فقط مع تدريس أساليب البحث والتطويري اإلشراؼ. إذا كاف التجريبي والتطوير

استبعاده مف البحث  ينبغيفالمرحمة الجامعية األولى،  أو عمؿ طالب ياوتصحيح الرسائؿ واألطروحات
 .التجريبي والتطوير
 (الذاتيةألعضاء ىيئة التدريس )القراءة  الشخصيالتعميم 

مثؿ التعميـ الميني المستمر )"القراءة  أنشطةٍ  في قضاءه يتـّ ي ىذا النشاط الوقت الذي يغطّ  -44 -9
 بيؿ المثاؿ عمى المعدات( وحضور المؤتمرات والندوات."( والتدريب المتعمؽ بالبحث )عمى سالذاتية

كاف ما ثار مسألة إذا األنشطة ذات الصمة، غالبًا ما تُ عف  التجريبي تمييز البحث والتطويرعند  -45 -9
مف  اً جزء مف المؤكد أنيا تمثؿ. التجريبي مف أنشطة البحث والتطوير ينبغي إدراج "القراءة الذاتية" كجزءٍ 

دمج المعرفة والخبرة المكتسبة في تفكير  يتـّ  لموظفي البحث، وعمى المدى الطويؿيني العاـ التطوير الم
القراءة  ُتعدّ . في الواقع، ليذا البحث إف لـ يكف في التنفيذ الفعمي التجريبي، والتطوير لبحثا حوؿ الباحث
بحثي، ينبغي قياسيا  إلى نشاطٍ تراكمية، وعندما تترجـ المعمومات المكتسبة مف ىذا النشاط  عمميةً  الذاتية

 .تجريبيال تطويرالبحث و مف العمى أنيا 

 القياـ بو "( الذي يتـّ الذاتية)بما في ذلؾ "القراءة  الشخصيالتعميـ  ينبغي فقط اعتبار، لكف -46 -9
، ال يمكف اعتبار حضور المؤتمرات عموماً . تجريبيال رتطويالو بحث في ال نشاطٍ ك بحثاللمشروع  اً صو خص
 رتطويالبحث و البمثابة لبحثو الذاتي  لباحثاتقديـ احتساب  ، ولكف قد يتـّ تجريبي وتطويرٍ  ثابة بحثٍ بم
  .تجريبيال

 الرعاية الصحية المتخصصة
 الرئيسباإلضافة إلى النشاط  ميماً  اً تدريب طالب الطب نشاط عدّ يفي المستشفيات الجامعية حيث  -47 -9

والرعاية الطبية )المتقدمة  التجريبي والبحث والتطوير التدريسلرعاية الصحية، ترتبط أنشطة وىو ا
مف البحث  د عادةً ُيستبعَ  اً "الرعاية الصحية المتخصصة" نشاط عدّ ت. أحياٍف كثيرةوثيؽ في  ( بشكؿٍ واالعتيادية
الرعاية الصحية ىذه في  التجريبي مف عناصر البحث والتطوير عنصرٌ  يوجد، قد لكف .التجريبي والتطوير
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، عمى سبيؿ المثاؿ، في المستشفيات الجامعية. يصعب عمى األطباء اتنفيذى ما يتـّ عند لمتخصصةا
في  لكف. ًا تجريبياً وتطوير  اً بحثحصريًا  الذي ُيعدّ مف أنشطتيـ الكمية  الجزءذلؾ  تقويـالجامعييف ومساعدييـ 

في إحصاءات البحث والتطوير  االعتياديةتضميف الوقت والماؿ المنفقيف عمى الرعاية الطبية  تـّ  حاؿ
ىذه  ال ُتعدّ عادًة في العموـ الطبية.  التجريبي تقدير موارد البحث والتطويرمبالغة في  ستحدث، التجريبي

غير  كافة الرعاية الطبيةأشكاؿ  استبعاد وينبغي، تجريبيالتطوير البحث و ال مفالرعاية الصحية المتخصصة 
 .التجريبي ات البحث والتطويرءمف إحصاتجريبي ال تطويرالث و بحمحدد لم بمشروعٍ  المرتبطة مباشرةً 

، محدد لسببٍ  إجراؤه إذا تـّ  تجريبيال تطويرالحث و مف الب محدد اعتبار مشروعٍ  يجوز، مع ذلؾ -48 -9
تشريح ال ُيعدّ  : في مجاؿ الطباآلتيآخر، كما ىو موضح في المثاؿ  تنفيذه لسببٍ  لكف ليس إذا تـّ و 

تطوير الو بحث مف الوليس  ،الرعاية الطبيةمف ممارسات  أسباب الوفاة ممارسةً  لمعرفةمجثة االعتيادي ل
الجانبية لبعض عالجات  التأثيراتتحديد  مف أجؿ معينة وفياتٍ لخاص ال يالتقصّ  بينما ُيعدّ ؛ تجريبيال

االختبارات ات الدـ و مثؿ اختبار  االعتياديةاالختبارات  ال ُتعدّ  . بالمثؿتجريبيالتطوير الو حث مف البالسرطاف 
خاص البرنامج ال ُيعدّ ، في حيف والتطوير التجريبيحث مف البإجراؤىا لألطباء  التي يتـّ  /الجرثوميةالبكتيرية

 .والتطوير التجريبيحث مف البجديد  عقارٍ الدـ المتعمقة بإدخاؿ  باختبارات

إضافية  إرشاداتٍ  2 الفصؿـ قدّ يفي التجارب السريرية.  اً قد تشارؾ المستشفيات الجامعية أيض -49 -9
 .ةفي التجارب السريري التجريبي حوؿ تحديد البحث والتطوير

 في العموم االجتماعية واإلنسانية والفنون التجريبي البحث والتطوير
االجتماعية واإلنسانية في قطاع العمـو ب الخاصالتجريبي كبيرة مف البحث والتطوير  نسبةٌ  تجري -50 -9

بالبحث  المرتبطة وحاالت االستبعاد الفاصمة المتعمقة بالحدود اإلرشادات 2يعرض الفصؿ ي. التعميـ العال
 .ةفي العمـو االجتماعية واإلنسانيالتجريبي والتطوير 

في مجاليا في قطاع التعميـ العالي. مف أجميا و الفنوف و  عمىمف األبحاث  كثيرٌ أيضًا  كما يجري -51 -9
 في مجاؿ الفنوف. بحثًا وتطويرًا تجريبياً اعتباره  ينبغيما  حوؿ إرشاداتٍ  2ـ الفصؿ يقدّ 

 في قطاع التعميم العاليالموظفين و  اإلنفاققياس  -4 -9
يا، بيانات جمع الرئيسة التي سيتـّ  والتقسيماتالمتغيرات  عف ييدؼ ىذا القسـ إلى تقديـ إرشاداتٍ  -52 -9

 5 -9القسـ  ـيتمّ جيتيا في قطاع التعميـ العالي. ت مواالتي تمّ  الخصوصياتخاص عمى  مع التركيز بشكؿٍ 
المباشرة والبيانات اإلدارية  المسوحات)مثؿ  شائعة االستخداـ الطرائؽالصورة اإلجمالية مف خالؿ وصؼ 

 .والتقسيماتىذه المتغيرات وتقدير جمع في ( التجريبي الت البحث والتطويرعامِ ومُ 
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 اإلحصائي اإلجمالي الرقـ HERDي البحث والتطوير التجريبإنفاؽ التعميـ العالي عمى  ُيعدّ  -53 -9
إنفاؽ التعميـ ؿ في قطاع التعميـ العالي. يمثّ  التجريبي وصؼ أداء البحث والتطوير المستخدـ في رئيسال

 اإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبيف مكوّ  العالي عمى البحث والتطوير التجريبي
(GERDال4لفصؿ ( )انظر ا )اإلنفاؽ مقياس  يمثؿكما أن و تكبده الوحدات التابعة لقطاع التعميـ العالي. ت ذي

 محددة.المرجعية الفترة القطاع التعميـ العالي خالؿ  في الوحدة داخؿ عمى البحث والتطوير التجريبي
 التكاليفحسب نوع  (HERD) الوحدة إنفاق التعميم العالي عمى البحث والتطوير التجريبي داخل

إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير تقسيـ  ينبغيمف ىذا الدليؿ،  4مع الفصؿ  توافقاً  -54 -9
العمالة  تكاليؼ تكوف بدوره مفي ذيالرأسمالي، والاإلنفاؽ الجاري و  اإلنفاؽ حسب( HERD) التجريبي

عمى األصوؿ الثابتة  مف اإلنفاؽ يتكوفخرى، األ الجية، ومف جيٍة أولىوالتكاليؼ الجارية األخرى، مف 
  ، مثؿ اآلالت/المعدات واألراضي/المباني.التجريبيبحث والتطوير في الالمستخدمة 

معينة،  لوحدةٍ  التجريبي البحث والتطوير مكوناتمف  فٍ مكوّ مباشرة لكؿ البيانات الإذا لـ تتوفر  -55 -9
 .اإلجمالي نفاؽاإلبعمى أساس المعمومات المتعمقة  التقديراتيجب إجراء 

اإلنفاؽ اإلجمالي مف  اً كبير  اً ؿ تكاليؼ العمالة )أي الرواتب وجميع التكاليؼ المرتبطة بيا( جزءتمثّ  -56 -9
 الخاصةفي قطاع التعميـ العالي. مف حيث المبدأ، ينبغي ربط تكاليؼ العمالة  التجريبي البحث والتطوير عمى

مكافئ العمؿ ، وىو مقياس التجريبيفي البحث والتطوير  قضاؤه يتـّ بالوقت الذي  التجريبي البحث والتطويرب
أو  معمالة متاحةً ل اإلجمالية تكاليؼالما تكوف المعمومات عف  (. عادةً FTE) المتفرغ/مكافئ الدواـ الكامؿ

 :اآلتيةأو أكثر مف مصادر البيانات  عمى أساس واحدٍ  محسوبةً 

 نفسو والسّمـ آخر مف الموظفيف عضوٍ أو فني أو  لكؿ باحثٍ  الرواتب سّمـ عمى درجة 

 الموظفيف اتتكاليؼ العمالة حسب فئ 

  القسـوربما  التجريبي مجاؿ البحث والتطويرو  فئات الموظفيفتكاليؼ العمالة حسب. 

مدفوعات الضماف بقية تشمؿ تكاليؼ العمالة المساىمات الفعمية أو المحتسبة لصناديؽ التقاعد و  -57 -9
في حسابات مسؾ الدفاتر في  ظاىرةً ف تكوف أل تحتاجال و . التجريبي بحث والتطويرال لموظفياالجتماعي 

محاولة لتقدير ىذه التكاليؼ. ال، ينبغي /صفقاتالوحدة اإلحصائية. حتى في حالة عدـ وجود أي معامالت
بحث ال في السابقيف لعامميفاالمزدوج، ال تشمؿ تكاليؼ العمالة مدفوعات تقاعد  الحسابمشكمة ب لتجنّ 

 .التجريبي والتطوير

ما تتعمؽ  اً ، وغالبكافئوأو ما ي القسـمف  بالتكاليف الجارية األخرىتتوفر عادًة المعمومات المتعمقة  -58 -9
والمعدات الثانوية واالشتراؾ في  الممفاتمثؿ  بنودٍ بالموارد الموجودة تحت تصرؼ ىذه الوحدات لشراء 
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 تقدير حصة البحث والتطوير اإلبالغمف وحدات  طمب عادةً يُ  .لخا ...المجالت العممية وتكاليؼ السفر
 غير المتوفر لدى القسـيجب توزيع الجزء  ىذه التكاليؼ عمى أساس "االستخداـ المقصود". مف التجريبي

ية اتالوحدات المؤسس بيف)التكاليؼ العامة مثؿ المياه والكيرباء واإليجار والصيانة واإلدارة العامة، إلخ( 
الت التوزيع نفسيا الخاصة عامِ كمعيار، يمكف استخداـ مُ  مجدياً ة. إذا لـ يكف "االستخداـ المقصود" المعني

 الت البحث والتطويرعامِ مناقشة حوؿ "مُ الأدناه لالطالع عمى  5 -9. )انظر القسـ العمالةبتكاليؼ 
 الحكـأو  حاتاالصطال عمى أساسالتجريبي تحديد حصص البحث والتطوير  اً ".( يمكف أيضالتجريبي

 .اإلبالغوحدات ل يالقيم

يعود مؤسسات التعميـ العالي باختالؼ البمداف. ل إدارة العقارات والمرافقتكاليؼ  حسابيختمؼ  -59 -9
ا امتالكيا أو استخداميا إمّ  لممؤسسات المباني واألراضي التعميمية أو البحثية يمكف أفّ حقيقة ذلؾ إلى  سبب
لذلؾ، سوؼ تتأثر  مختمفة. نتيجةً  أساليبتكاليؼ الطاقة باتباع  حسابلمثؿ، يمكف وبا .استئجارىاأو  اً مجان

المقارنة قابمية تتعمؽ ب ليذه التكاليؼ. ألسبابٍ  الجاري والرأسمالي بمعالجة كؿ بمدٍ  لإلنفاؽالمقارنات الدولية 
فعمية. قد  يمثؿ دفعةً  افتراضي مبمغٍ  إدراج، قد يكوف مف المستحسف حقيقيةالدولية ولمحصوؿ عمى تكاليؼ 

 ية األخرى.ر اجفي التكاليؼ ال تضمينيا سوقية" مقدرة، ليتـّ  قيمةٍ ك" يعمؿ ذلؾ

عمى  متاحةً  اإلنفاق الرأسمالي عمى اآلالت والمعدات مجموعمعمومات عف الما تكوف  عادةً  -60 -9
أنشطة البحث  تخّص التي  الحصصالمؤسسات بتقدير  تقوـ، المسوحاتمف  كثيرٍ مستوى المؤسسة. في 

)انظر القسـ  التجريبي الت البحث والتطويرعامِ مُ  ُتعدّ "لالستخداـ المقصود" لممعدات.  اً وفق التجريبي والتطوير
 بتقدير أنواعٍ  في اآلالت والمعدات مقارنةً  التجريبي تقدير حصص البحث والتطويرفي  اً ( أقؿ استخدام5 -9

في االستثمار في اآلالت والمعدات  التجريبي لبحث والتطويرالجاري. قد تستند حصة ا اإلنفاؽمختمفة مف 
ية ر اجمف التكاليؼ ال محددةالحاؿ بالنسبة ألنواع  يىكما  ة،يحكاـ القيملى األإأو  االصطالحات إلى اً أيض

 أعاله. وقشتنُ األخرى التي 
فقط عمى  متاحةً  نيالرأسمالي عمى األراضي والمبا إلنفاقمجموع امعمومات عف الما تكوف  عادةً  -61 -9

تقدير حصص البحث في التجريبي الت البحث والتطوير عامِ ستخدـ مُ مستوى المعيد أو الجامعة. نادرًا ما تُ 
 التجريبي تقدير بيانات البحث والتطوير ما يتـّ  اً أخرى، غالب ىنا مرةً و في ىذه االستثمارات. التجريبي والتطوير 

 .لممرافؽعمى أساس االستخداـ المقصود 
 حسب مصادر التمويل (HERDإنفاق التعميم العالي عمى البحث والتطوير التجريبي )

 ةعام أمور  
في  التجريبي لبحث والتطويرداء االمخصص أل التمويؿ يأتي، 4في الفصؿ  وفؽ ما ىو مذكورٌ  -62 -9

 قطاع التعميـ العالي مف مصادر مختمفة.
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  ّالممولة مف القطاع العاـ  اإلجمالية مف الِمنحنسبة بمداف مف الب كثيرٍ الرئيس في  التقميدي المصدرؿ يتمث
( التي تحصؿ عمييا مؤسسات التعميـ العالي GUF) التمويؿ الحكومي العامة لمجامعاتوالمعروفة باسـ 

 -في مؤسسات التعميـ العالي  لألساتذةاألنشطة المختمفة  ليست في العموـالعامة لدعـ جميع األنشطة. 
 ةمنفصم اتٍ دفعبصًا و خصمحددة  – لخا ...واإلدارة والرعاية الصحية التجريبي التطويروالبحث و  التدريس

  بالعمؿ. المرتبطةواسع مف األنشطة  لطيؼٍ  اتعو دفالمعاـ  ، والتي تغطي بشكؿٍ الِمنحف ىذه م

  ّمف  أو عقودٍ  ِمنحٍ شكؿ  عمى التجريبي البحث والتطويرب التمويؿ الخاصاستالـ  باإلضافة إلى ذلؾ، يتـ
، وكذلؾ األبحاثوالمؤسسات العامة األخرى، بما في ذلؾ مجالس  واألقساـمصادر أخرى مثؿ الوزارات 
 والصناعة وبقية العالـ. لمربح اليادفةمف المؤسسات الخاصة غير 

 مف رسوـ الطالب والدخؿ اليباتداخمي )مثؿ الدخؿ مف  تمويؿٌ  اً قد يكوف لدى بعض الجامعات أيض... 
 .التجريبي أداء البحث والتطوير مف أجؿدفع مفي نياية المطاؼ ل صصوتخ ذيلخ( الا

أنو حصة تمويؿ البحث ب( GUF) الحكومي العاـ لمجامعات التمويؿعر ؼ يُ في ىذا الدليؿ،  -63 -9
العامة التي تتمقاىا الجامعات مف وزارة التعميـ التابعة لمحكومة  الِمنحالتي تأتي مف التجريبي والتطوير 

 /التدريسالبحث أنشطة ( أو المحمية )البمدية( لدعـالوالية) اإلقميمية ( أو مف السمطاتاالتحاديةزية )المرك
 .ةالشامم

تحديد حصة البحث في المستخدمة  الطرائؽدراسات استخداـ الوقت وغيرىا مف  تيتـّ ما  عادةً  -64 -9
ما  باً . غالالحكومي العاـ لمجامعاتبالتمويؿ مجامعات فقط اإلجمالية لنشطة األفي التجريبي والتطوير 

لذلؾ . اً أخرى أيض استخدامو ألغراضٍ  يجوز، لكف التجريبيالخارجي لمبحث والتطوير  التمويؿ خصصيُ 
كاف ما يـ إذا و تق ممسحلعمى المستجيب في الغالب يتوجب ، مف مصادر خارجية يمّوؿ مشروعٍ بالنسبة لكؿ 

 مف سجالت اإلدارة المركزية. عمومات متوفرةً الم في حاؿ لـ تكف، يقوـ بتمويؿ األبحاث

مف المؤسسات ومجالس  التمويؿ الخارجي )خاصةً  أنواع التمويؿتضميف بعض  اً دائم ال يتـّ  -65 -9
كامؿ في السجالت المحاسبية المركزية لمجامعات. في الواقع، قد تذىب بعض العقود  ( بشكؿٍ األبحاث

يجب ، ةنمكم تغطيةٍ  أوسع . لمحصوؿ عمىبشكٍؿ فرديساتذة األو إلى جامعي أالمعيد الإلى  البحثية مباشرةً 
 مف حسابات المموليف )عمى الرغـ أف   لممعاىدالخارجي  بالتمويؿأخذ البيانات المتعمقة  في بعض الحاالت

 ( أو ينبغي عمى األقؿةالمفضم المقاربةباعتباره  البحث يالقائـ عمى مؤدّ  اإلبالغيوصي بمبدأ  الدليؿىذا 
 معموماٍت عفالبحث ؿ مموّ مى ع القائمةعادًة البيانات تقدـ الحسابات. عمى تمؾ  باالعتماد تدقيؽ البيانات

 صعبة. مشكمةً  ذات الصمة التجريبي البحث والتطوير موظفيالحصوؿ عمى بيانات  ا يجعؿممّ فقط،  اإلنفاؽ

 تمويؿمصادر  وتحديد تعريؼ فيمك كيؼكبير  اإلجراءات المحاسبية إلى حد   بالتالي ستحدد -66 -9
عمى التفاصيؿ التجريبي ات البحث والتطوير ءمنفصؿ. يعتمد منتجو إحصا بشكؿٍ  التجريبي البحث والتطوير
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 أفّ  التجريبي فيالبحث والتطوير  تمويؿخر في تحديد مصادر اآلتعقيد ال يتمثؿحسابات.  ىكذاالمتاحة في 
 التجريبي ، لمبحث والتطويرمعّرفةكانت  كيفمافة السوقية الكاممة"، "التكم اً المنظمات الخارجية ال تدفع دائم

 المنَفذ ليا في مؤسسات التعميـ العالي.

تواجو جميع البمداف مشاكؿ في التغطية الدقيقة لمصادر تمويؿ البحث والتطوير  أف مف الشائع -67 -9
التمويؿ بالتمييز بيف  ييتـّ  ةارنة الدوليلمقاقابمية ى لإ المتعمؽ باالفتقار، ولكف المجاؿ الرئيس التجريبي
 .التجريبي والمصادر األخرى لمدخؿ العاـ لمبحث والتطوير اتالعاـ لمجامع الحكومي

 عن مصادر التمويل األخرى اتمجامعلالعام  الحكومي التمويلفصل 
مبحث ل يخصص الِمنحمف ىذه  وقش أعاله بعض المشكالت المتعمقة بتحديد أي جزءٍ نُ و سبؽ  -68 -9

 حاالت تظيرمف المنيجية المستخدمة في كؿ بمد.  اً جوىري اً تحديد ىذه جزءالعممية  ُتعدّ . التجريبي والتطوير
 التمويؿ الحكومي العاـفي  التجريبي ف البحث والتطويرؼ مكوّ البمداف المختمفة تصنّ  ألفّ  توافؽال عدـ

 مختمؼ. بشكؿٍ  لمجامعات

تأخذ بحيث  ،، لقطاع التعميـ العالياتلمجامع التمويؿ الحكومي العاـ وىيمنفصمة،  فئةٍ  تحديد تـّ  -69 -9
البحث  لكوف اً خرى. نظر األقطاعات الب ، مقارنةً التجريبيمبحث والتطوير الخاصة لتمويؿ الاالعتبار آليات ب

 تمويؿٍ  أيّ  أفّ  مف أنشطة مؤسسات التعميـ العالي، ترى معظـ البمداف اً جوىري اً جزء التجريبي يشكؿوالتطوير 
. بناًء عمى التجريبي تطويرالبحث و لمتمقائي و  أساسي فٍ مكوّ حتوي عمى ي جامعيالتعميـ ال اتلمؤسس خصصي

 .لمجامعات تمويٌؿ حكومي عاـعمى أنو  التمويؿ اتصنيؼ ىذ يتـّ  فسيرىذا الت

لمتمويؿ  يةالفرععادًة تضميف ىذه البيانات في المجاميع  الوطنية، يتـّ  المجاميععند إضافة  -70 -9
الذي العاـ  التمويؿمف  كبيرٍ  جزءٍ  تخصيصالحكومة ىي المصدر األصمي وتتوقع  الحكومي عمى أساس أفّ 

 .التجريبي لمبحث والتطوير تقدمو

تخصيصيا لمبحث والتطوير  الواجبالجامعات أف تقرر حجـ األمواؿ  صالحيات مف ُيعدّ ، لكف -71 -9
 والمصادر اتمجامعلالعاـ  الحكومي مف التمويؿ لذي يتضمف كاّلً ا مواردىا العامةمجموع مف التجريبي 

لتعميـ العالي حساب الأواًل  تقّيدالمبالغ المعنية يمكف أف  . عمى ىذا األساس، تزعـ بعض البمداف أفّ الذاتية
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البحث المتعمؽ ب اتمجامعلالعاـ الحكومي  ىذا التمويؿمحتوى  تقييد ينبغي، لالصطالح اً وفق -72 -9
إلجراء المقارنات الدولية.  اوصى بيالمُ  ي المقاربةىو ، لمتمويؿ الحكومة كمصدرٍ  لحساب التجريبي والتطوير

 مشاٌر إليومنفصؿ، كما ىو  بشكؿٍ  لمجامعات التمويؿ الحكومي العاـ، ينبغي اإلبالغ عف األحواؿ جميعفي 
المعاشات التقاعدية وغيرىا مف  ومخصصاتالضماف االجتماعي  تكاليؼ احتساب. ينبغي 4في الفصؿ 

. لمجامعات وتقّيد في حساب التمويؿ الحكومي العاـمحتسبة(  ـحقيقية أسواء أكانت التكاليؼ ذات الصمة )
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ؿ مف الحكومة إلى المموّ  GERD والتطوير التجريبياإلنفاؽ المحمي اإلجمالي عمى البحث ، ينقسـ لمتوضيح
حساب فيما يتعمؽ بكيفية . لمجامعات العاـ والتمويؿ الحكوميالمباشر  يالحكوم التمويؿفئتيف فرعيتيف: 

 أدناه. 5 -9، انظر القسـ لمجامعات العاـ وميكالتمويؿ الح
 داخمي التمويل مصادر أخرى لم

ئض مف بيع باإلضافة إلى الفا والممتمكات، والحصص السيمية برعاتالتينبغي اعتبار الدخؿ مف  -73 -9
االشتراؾ في المجالت رسوـ و  الدراسية الطالب رسـوو  الرسـو مثؿ يالتجريبلبحث والتطوير اخدمات غير 

 ستحكـممارسات المحاسبة الوطنية  داخمي. عمى الرغـ أفّ  تمويؿٍ أو المنتجات الزراعية بمثابة  األمصاؿوبيع 
 المقبوضات)"التجريبي البحث والتطوير مف دخؿ المثؿ ىذا  إال أفّ سيولة، ب ذلؾتحديد كؿ  يمكف كيؼ
وينبغي تصنيفو  ،لمدخؿ ميماً  اً مصدر  في حالة الجامعات الخاصةبشكٍؿ واضح  ؿيمثّ "( يمكف أف بيا فظتالمح

 .كتمويٍؿ داخمي

 التمويل الخارجي
ومشاريع الحكومة  قطاعات وحدات فيال ـتقدّ ، اتـ لمجامعالعا التمويؿ الحكوميباإلضافة إلى  -74 -9

شكؿ عقود  عمىفي التعميـ العالي التجريبي لمربح األمواؿ لمبحث والتطوير  غير اليادؼالخاص و  األعماؿ
تحديد  الحصوؿ عمى ىذا التمويؿ مف بقية العالـ. يتـّ  يمكف أيضاً كما . لألبحاث ِمنحٍ مخصصة أو  ثٍ ابحأ

كبيرة لمنتجي اإلحصاءات الذيف  مشكالتٍ  ًا،عموم ،تشكؿوال  أكبر ىذه بسيولةٍ  ألبحاثتمويؿ امصادر 
 .مباشرتمويٍؿ كمصادر  يمكنيـ تصنيفيا بسيولةٍ 

 توصياتال
 ُيفضؿفي التعميـ العالي، التجريبي لتعزيز قابمية المقارنة الدولية إلحصاءات البحث والتطوير  -75 -9

فر المعمومات مف السجالت تو مدى كبير عمى  ىذا يعتمد إلى حد  و كاف؛ قدر اإلم التمويؿمصادر  تجزئة
 المحاسبية المركزية في مؤسسات التعميـ العالي.

التمويؿ الحكومي اإلبالغ عف بيانات  لمقارنة الدولية عندما ال يتـّ اقابمية  تؤثر في تحدث مشكمة -76 -9
الداخمي لقطاع التعميـ  التمويؿمختمفة إما مع  بمدافٍ تصنيفيا مف قبؿ  ويتـّ  ،منفصؿ بشكؿٍ  العاـ لمجامعات

 .ةالعالي أو مع قطاع الحكوم

 بشكؿٍ  التمويؿ الحكومي العاـ لمجامعاتمثؿ ىذا النوع مف التمويؿ، يجب اإلبالغ عف  أينما يحدث -77 -9
 مف التعميـ العالي. كتمويؿٍ ، وليس ةمف قطاع الحكوم لتمويؿمنفصؿ ضمف فئة ا

 الوحدة البحث والتطوير التجريبي خارج اإلنفاق عمى
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 ،لقطاع التعميـ العالي اً تحدي التجريبي ؿ التعقيد المتزايد لكيفية تنظيـ أنشطة البحث والتطويريمثّ  -78 -9
 منحةً التعاونية الكبيرة، قد تتمقى الجامعات  التجريبي وكذلؾ لمقطاعات األخرى. في مشاريع البحث والتطوير

مف  خريف في المشروع. لذلؾاآلشركاء الإلى يا من اً جزء وتحوؿ ،أخرى منظماتٍ مف الحكومة أو مف 
 مف خالؿ) تحويمو يتـّ الذي  التجريبي مبحث والتطويرل التمويؿ المخصصمف  المبمغجمع  اً المستحسف أيض

ا ممّ  العالييـ قطاع التعم في الوحدة خارجالتجريبي البحث والتطوير  يإلى مؤدّ ( فرعيةال والِمنح د الفرعيةعقو ال
، ال 4في الفصؿ  وفؽ ما ىو مذكورٌ (. 3 -4، القسـ 4زدوج )انظر الفصؿ لماالحساب  بتجنّ يؤدي إلى 

بحث ال ضمف نفسيا خرى في مؤسسات التعميـ العالياأل األقساـالمقدمة إلى  التمويؿينبغي اعتبار تدفقات 
 مف الوحدة اإلحصائية نفسيا. جزءٌ  ىية المختمف األقساـ ف  إ، حيث الوحدة خارج تجريبيال تطويرالو 

 مع بقية العالم التجريبي روابط البحث والتطوير
عمى النحو المحدد في التجريبي يشارؾ قطاع التعميـ العالي في أنشطة عولمة البحث والتطوير  -79 -9

دولية لقطاع ـ ىذا القسـ تفاصيؿ عف أربعة جوانب . يقدّ التجريبي حوؿ عولمة البحث والتطوير 11الفصؿ 
فروع و  ًا،أجنبي ةممموكلا ةالجامع وعفر و  ،بقية العالـمف /إلىالتجريبي التعميـ العالي: تمويؿ البحث والتطوير 

بيذه  المرتبطة التجريبي البحث والتطوير اتءوالطالب األجانب. قد تكوف إحصا ،الجامعة في الخارج
لمتحميؿ أو و  ،التجريبيمف البحث والتطوير  معينة تٍ فيـ: عولمة البحث العممي في مجاالفي  األنشطة مفيدةً 

وألغراض  ،(اً أجنبي ةممموكالبالجامعات فيما يتعمؽ  أو حوليا )خاصةً صنع السياسات في األسواؽ الناشئة 
 .البحثالسياسة التعميمية أو 

تطوير معمومات عف جميع أنواع تمويؿ البحث والالـ مؤسسات التعميـ العالي ينبغي أف تقدّ  -80 -9
 .التجميعبمد مف أو إلى المنظمات الموجودة خارج التجريبي 

 (، بغّض إقميمو الخاص)أي داخؿ  التبميغبمد لجميع األنشطة التعميمية المحمية ي النطاؽ يغطّ  -81 -9
 أوفروع المؤسسات التعميـ العالي  تؤسسالنظر عف ممكية أو رعاية المؤسسات المعنية وآلية تقديـ التعميـ. 

 بمدداخؿ  الموجودة اً أجنبي ةممموكال الجامعة فروع الذي تقوـ بموجبو إلى الحدّ  خارج حدودىا. اتامعجال
البحث  بأداء في الخارج )أي في بقية العالـ( الممموكة لمؤسسات التعميـ المحمية الجامعة روعوف التجميع

 HERD ث والتطوير التجريبيإنفاؽ التعميـ العالي عمى البح مسوحاتقد تتضمف ف، التجريبيوالتطوير 
حوؿ  مف ىذا الفصؿ لمحصوؿ عمى معموماتٍ  3 -9)انظر القسـ  الجامعاتعف ىذه  متممةالمعمومات ال

 والتعميـ/التدريس(.التجريبي بيف البحث والتطوير  الفاصمة الحدود

 جامعيالتعميـ المؤسسة عمى أن و ( FBC) أجنبياً ممموؾ الالجامعة  لغرض ىذا الدليؿ، ُيعّرؼ فرع -82 -9
 ىُيسمّ ) التجميعبمد ( خارج )أو مقيـ موجود كيافٍ مف  عمى األقؿ اً جزئي الممموكة؛ التجميع بمدموجودة داخؿ ال
 أنشطة عمى األقؿ في بعضوينخرط  ،التعميـ األجنبي زّودمُ يعمؿ باسـ والذي التعميـ األجنبي"(؛  زّود"مُ 
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 .التجميعبمد مف أو إلى المنظمات الموجودة خارج التجريبي 

 (، بغّض إقميمو الخاص)أي داخؿ  التبميغبمد لجميع األنشطة التعميمية المحمية ي النطاؽ يغطّ  -81 -9
 أوفروع المؤسسات التعميـ العالي  تؤسسالنظر عف ممكية أو رعاية المؤسسات المعنية وآلية تقديـ التعميـ. 

 بمدداخؿ  الموجودة اً أجنبي ةممموكال الجامعة فروع الذي تقوـ بموجبو إلى الحدّ  خارج حدودىا. اتامعجال
البحث  بأداء في الخارج )أي في بقية العالـ( الممموكة لمؤسسات التعميـ المحمية الجامعة روعوف التجميع

 HERD ث والتطوير التجريبيإنفاؽ التعميـ العالي عمى البح مسوحاتقد تتضمف ف، التجريبيوالتطوير 
حوؿ  مف ىذا الفصؿ لمحصوؿ عمى معموماتٍ  3 -9)انظر القسـ  الجامعاتعف ىذه  متممةالمعمومات ال

 والتعميـ/التدريس(.التجريبي بيف البحث والتطوير  الفاصمة الحدود

 جامعيالتعميـ المؤسسة عمى أن و ( FBC) أجنبياً ممموؾ الالجامعة  لغرض ىذا الدليؿ، ُيعّرؼ فرع -82 -9
 ىُيسمّ ) التجميعبمد ( خارج )أو مقيـ موجود كيافٍ مف  عمى األقؿ اً جزئي الممموكة؛ التجميع بمدموجودة داخؿ ال
 أنشطة عمى األقؿ في بعضوينخرط  ،التعميـ األجنبي زّودمُ يعمؿ باسـ والذي التعميـ األجنبي"(؛  زّود"مُ 
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ؿ الذي الحصوؿ عمى المؤىّ كامؿ يؤدي إلى  أكاديميٍ  رنامجٍ يوفر الوصوؿ إلى بالذي و ؛ المباشرالتدريس 
 كجزءٍ  ،التجريبيإنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير  مسوحاتقد تستفسر التعميـ األجنبي.  زّودمُ منحو ي

 امّ ع(، اً ، كمما كاف ذلؾ ممكنالتجريبي والتطوير مبحث ل لمتبويبات المحتممةمف معمومات التعريؼ )بالنسبة 
 .اً أجنبي ةممموك لجامعة اً فرع يمثؿالمسح الذي يقع ضمف نطاؽ  المستجيبإذا كاف 

 الثالثيتعميـ ال( عمى أن و مؤسسة BCAؼ فرع الجامعة في الخارج )ُيعرّ  ألغراض ىذا الدليؿ، -83 -9
يا موجودٌة في ولكن ،(التجميعبمد حمية )أي مقيمٌة داخؿ مؤسسة تعميـٍ عاٍؿ م مف جزئيًا عمى األقؿ ممموكةال

(؛ وتعمؿ تحت اسـ مؤسسة التعميـ العالي المحمية؛ وتضطمع عمى األقؿ التجميعبقية العالـ )مقيمٌة خارج بمد 
في بعض أنشطة التدريس المباشر؛ وتوفر وصواًل إلى برنامٍج أكاديمٍي كامؿ يؤدي إلى الحصوؿ عمى 

إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث  مسوحاتمب قد تط المؤىؿ الذي تمنحو مؤسسة التعميـ العالي المحمية.
ى الدوؿ األجنبية )تسمّ  ةفروع الجامع وجد فيوالذي ي البمد( موقع aحوؿ:  معموماتٍ  والتطوير التجريبي

في البمداف المضيفة  التجريبي تطويرالبحث و ال أدتقد  ىذه األجنبية ةفروع الجامع( إذا كانت bالمضيفة(؛ 
 التجريبي أداء البحث والتطوير المبمغ المتحصؿ عميو مف( cبنعـ أو ال(؛ أو إجابة  ابةاإلجثنائية أسئمة ليا )

معمومات  تجميع معيف، فقد يتـّ  في بمدٍ  الفروعمف ىذه  اً عددتمتمؾ لمؤسسة ا ت. إذا كانالتجميعبمد بعممة 
كاف ىذا  ي حاؿف، اإلبالغ عف البياناتعمى مستوى البمد المضيؼ ألغراض التجريبي البحث والتطوير 

مستويات  عندالتجريبي التفاصيؿ حسب مجاؿ البحث والتطوير  تتوفرقد و ؿ االستجابات. سيّ يُ  التجميع
 .الفروعليذه  أعمىتجميع 

مف مجاميع  اً جزء FBCs اً الجامعة الممموكة أجنبي عو فر  تؤديوالذي التجريبي البحث والتطوير  عدّ ي -84 -9
 تضميفال يمكف  لكف ،التجميعبمد في  العالي عمى البحث والتطوير التجريبينفاؽ التعميـ إل المحمي داءاأل

نفاؽ التعميـ إل المحمي داءاألفي مجاميع  ع الجامعة في الخارجو فر  الذي تؤديوالتجريبي البحث والتطوير 
ويبو عمى منفصؿ وتب ، وبداًل مف ذلؾ يمكف تحديده بشكؿٍ التجميعلبمد  العالي عمى البحث والتطوير التجريبي

خارج  /الثالثيالجامعيمؤسسات التعميـ  مففي بقية العالـ  ىالذي ُيؤدّ  تجريبيالتطوير البحث و الأنو 
 .التجميعمؤسسات التعميـ لبمد 

المذكورة  التعريفاتباستخداـ  الجامعاتليذه  بو النظر عف التحديد المنفصؿ المرغوب بغّض  -85 -9
حصاءات البحث والتطوير  مىاإلنفاؽ عأعاله، ينبغي جمع إحصاءات  الموارد البشرية ليذه التجريبي وا 

 آخر في ىذا الفصؿ. في مكافٍ  اإلرشادات المذكورةالوحدات باتباع 

أو  عنيا ، فقد يكوف جمع المعموماتالتجميعبمد خارج  ع الجامعة في الخارجو فر  لوجود اً نظر  -86 -9
مف ثانوية، ولكف  أولويةً ه الفروع عف ىذ معموماتالوؿ عمى الحص ؿيمثّ  وبالتاليلمغاية.  اً صعب اً أمر  تنقيحيا

. عمى سبيؿ المثاؿ، قد تكوف المعمومات المتعمقة باألنشطة العالمية الخارجية التي يقـو المستحسف القياـ بو
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خاصة  ، ذات أىميةٍ التجريبيالبحث والتطوير  يتؤدّ األجنبية التي  الجامعاتبيا قطاع التعميـ العالي، مثؿ 
 جيبة.ستممؤسسات المل

مدى التحاؽ الطالب األجانب.  في الجامعيخر مف عولمة مؤسسات التعميـ اآلجانب ؿ اليتمثّ  -87 -9
مواطنيف في البمد الذي الالطالب الدولييف( عمى أنيـ غير  اً )الذيف يطمؽ عمييـ أحيان الطالب األجانب ُيعّرؼ

إجراؤىا  التي يتـّ  األبحاثاحتساب  ينبغي(. UOEيؿ ، دل1مف المجمد  1 -6 -4يدرسوف فيو )انظر القسـ 
حسب التصنيؼ الدولي  7 مف مستوى الدكتوراه ومستوى الماجستير الطالب في كؿ   جميع في الجامعات مف

النظر عف جنسية الطالب أو جنسية  ، بغّض التجريبيالبحث والتطوير  اإلنفاؽ عمى ضمف د لمتعميـالموحّ 
 ة.يعاالر المؤسسات 

 التجريبيالبحث والتطوير  موظفي فئات
 يجب اإلبالغالتي قطاع التعميـ العالي في التجريبي البحث والتطوير  موظفي فئات تختمؼال  -88 -9

 5في الفصؿ  المحددة التجريبي البحث والتطوير يتؤدّ التي  األخرى قطاعاتال في المستخدمة عنيا عف تمؾ
التصنيؼ  (ISCED 2011) د لمتعميـصنيؼ الدولي الموحّ التؿ يمثّ مف ىذا الدليؿ. عمى وجو الخصوص، 

 حسب المستوى التعميمي.التجريبي البحث والتطوير  موظفيالمرجعي لإلبالغ عف 

مستخدمًا بشكٍؿ شائع وحتى "الباحث"  ،"التجريبيالبحث والتطوير  موظفي" مفيوـ قد ال يكوف لكف -89 -9
كاديمية. قد يكوف مف األلقاب األ مع لممواءمة يحتاجوقد  ،معيي/الجافي مؤسسات المستوى الثالثأو مفيومًا 
الضوء عمى األقدمية  لتسميطاإلبالغ عف البيانات الخاصة بالباحثيف حسب الدرجة األكاديمية  اً المفيد أيض

 األكاديمية. المسارات المينيةفي مجاؿ البحث/

بيانات الباحثيف ية لإلبالغ عف لدرجات األقدماستخداـ التصنيؼ التالي  ذلؾ ممكناً  كاف كمما ُيقترح -90 -9
نموذجية ال مناصبالحيث تطبؽ األلقاب األكاديمية. تشمؿ الفئات  ،(EC, 2013في قطاع التعميـ العالي )

 لكؿ مجموعة:

 الفئة (A :)البحث عادةً  عنده يجري الذيرفع الوحيد ذو المستوى األ الوظيفي المنصب/المرتبة. 

  متفرغمثاؿ: "أستاذ. 

 ( الفئةB الباحثوف العامموف في :)عاأل المنصبفي كما  رفيعة المستوى ليست وظيفية مناصب( مىA)، 
مف التصنيؼ الدولي  8الدكتوراه المؤىميف )المستوى  ف الُجدد مف طالبخرجيالمتمف  أرفع مستوىً ولكف 
 د لمتعميـ(.الموحّ 

  :أوؿ"أستاذ مشارؾ" أو "باحث أمثمة." 
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 ( الفئةC:) يف الُجدد مف طالبخرجالمت عادةً يستقطب  يتـّ  حيث ،األوؿ الوظيفي المنصب/المرتبة 
 .يفمؤىمالدكتوراه ال

  :الدكتوراهبعد ما " أو "زميؿ مساعد"أستاذ أمثمة." 

 ( الفئةD:)  ّكباحثيف،  المشاركيفد لمتعميـ التصنيؼ الدولي الموحّ  مف 8المستوى  عندا طالب الدكتوراه إم
 الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه. ال تتطمب عادةً  مواقع وظيفيةمموف في يعالذيف ف و باحثالأو 

  :دكتوراه(. درجة غير حاصميف عمىف" )و "طالب الدكتوراه" أو "الباحثوف المبتدئأمثمة 

ماجستير البرنامج  يتبعوف( إذا كانوا 5احتساب طالب الماجستير كباحثيف )انظر الفصؿ  قد يتـّ  -91 -9
، أي في "برامج تؤدي إلى منح 2011لعاـ د لمتعميـ مف التصنيؼ الدولي الموحّ  7المستوى  عند البحثي

 دوف مستوىولكف  ،مةياألص األبحاثصريح لتدريب المشاركيف عمى إجراء  بحثية مصممة بشكؿٍ  مؤىالتٍ 
المستوى الموجودة في معايير مف ال كثيرٍ بغالبًا ستفي "ىذه البرامج  التعريؼ عمى أفّ  ينّص  درجة الدكتوراه".

تراكمية مف المدة تتراوح ال) مدةً  تكوف أقصرليا تميؿ ، عمى الرغـ مف أنّ د لمتعميـالتصنيؼ الدولي الموحّ مف  8
مف  ةالمطموب يةإلى مستوى االستقالل عادةً تفتقر و (، الجامعيسنوات مف بداية التعميـ  خمس إلى ستّ 

مف التصنيؼ  8لاللتحاؽ ببرامج المستوى  ُتيي أوالتي  ،ـبحثي متقدّ  ؿٍ الطالب الساعيف لمحصوؿ عمى مؤىّ 
 أعاله. Dاحتسابيـ كباحثيف ضمف الفئة  د لمتعميـ". عادًة ما يندرج طالب الماجستير الذيف تـّ الدولي الموحّ 

مقابؿ  مباشر أو غير مباشر بشكؿٍ  أجراً فقط طالب الماجستير الذيف يتمقوف  إدراج مف الميـّ  لكف -92 -9
، 5)انظر الفصؿ  التجريبي البحث والتطوير موظفيفئة  التجريبي ضمفالبحث والتطوير  نشاطيـ في مجاؿ

 (.2 -5القسـ 

في  موظفيوبيانات و  التجريبي البحث والتطوير بيانات اإلنفاق عمىتجميع  طرائق -5 -9
 قطاع التعميم العالي

البحث  اإلنفاؽ عمىوتقدير حساب في المستخدمة  الطرائؽعامة عف  ـ ىذا القسـ معموماتٍ يقدّ  -93 -9
 في قطاع التعميـ العالي. تـّ  التجريبي البحث والتطوير التجريبي وحساب وتقدير األفراد العامميف فيوالتطوير 
 إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبيات ءمختمفة في إطار تجميع إحصا مقارباتٍ توضيح 
 التمويؿ الحكومي ، خاصةً التجريبيتقدير البحث والتطوير  رائؽطخاص عمى  تركيزٌ  يوجد(. 1 -9)الشكؿ 

 التمويؿ اتضمف ىذي ما عادةً لمتمويؿ في قطاع التعميـ العالي.  اً أساسي اً نالتي قد تشكؿ مكوّ  اتالعاـ لمجامع
ي ف التجريبي ما تكوف حصة البحث والتطوير اً ، ولكف غالبالتجريبيمف تمويؿ البحث والتطوير  اً ميم اً جزء

  لمجامعات نفسيا. غير معروفةٍ  اتالعاـ لمجامع التمويؿ الحكومي
 عامةالمنيجية ال
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تنظيـ أنظمة ومؤسسات التعميـ العالي  لمغاية، ويتـّ  غير متجانسٍ ًا قطاع التعميـ العالي قطاع ُيعدّ  -94 -9
ءات البحث والتطوير بالنسبة لتجميع إحصا ياً تحدّ مر األ ؿ ىذايشكّ مختمفة. و كثيرٍة  بطرائؽ البمداففي 

في الممارسة العممية  ذلؾكبيرة بيف البمداف فيما يتعمؽ بالمنيجية اإلحصائية. يعني  تبايناتٌ  وجدوي، التجريبي
 .بنوعيٍة جيدة التجريبي لبحث والتطويرامختمفة لتجميع إحصاءات  طرائؽو يمكف استخداـ أن  

أماـ  خياراتٍ  الي عمى البحث والتطوير التجريبيإنفاؽ التعميـ العات ءإطار تجميع إحصا يتيح -95 -9
 إنتاج إحصاءات البحث والتطويرمف أجؿ تيـ ااألنسب لمؤسسالطريقة إلحصائييف لمنظر فييا عند اختيار ا

أو عدـ لمموارد المتاحة في المنظمة اإلحصائية )استخداـ المسح  اً لقطاع التعميـ العالي، وفق التجريبي
موحدة لالنوع المفضؿ  وفؽفر البيانات وتو  ،ارية لمؤسسات التعميـ العاليالبيانات اإلد جودة وتوفرو  (استخدامو

عناصر ميمة في إحصاءات البحث والتطوير  مسوحات استخداـ الوقت عدّ تُ  أو المعيد أو القسـ اإلحصائي.
 ي لمبحث والتطويرتامؤسسال المسحمف البمداف، ويمكف دمجيا مع  كثيرٍ في قطاع التعميـ العالي في التجريبي 
 واإلدارية. المسحيةمف البيانات  مزيجٍ مع دارية بمفردىا أو اإلبيانات ال( أو مع اً أو جزئي اً كمي) التجريبي

 ؿيتمثّ . 1 -9الشكؿ الذي يعرضو المختمفة لمحصوؿ عمى البيانات في اإلطار  الطرائؽتوضيح  تـّ  -96 -9
مف حيث توفر البيانات وموثوقيتيا وتوقيتيا  ،جودتيافي دارية الستخداـ البيانات اإل الميـ األساسي المتطمب

جزئية( إلى البيانات اإلدارية الأو  كميةالية )اتتتراوح المنيجيات مف المسوحات المؤسس )انظر أدناه(.
الت البحث والتطوير عامِ دمجيا مع مُ  ما يتـّ  اً البيانات، وغالبمف لمصادر ايذه ل ةالمختمف المزج ومجموعات

 .مسوحات استخداـ الوقتف لتجريبي الناتجة عا
 حصاءات لقطاع التعميم العاليإلإطار لتجميع ا -1 -9الشكؿ 
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 ( الفئةC:) يف الُجدد مف طالبخرجالمت عادةً يستقطب  يتـّ  حيث ،األوؿ الوظيفي المنصب/المرتبة 
 .يفمؤىمالدكتوراه ال

  :الدكتوراهبعد ما " أو "زميؿ مساعد"أستاذ أمثمة." 

 ( الفئةD:)  ّكباحثيف،  المشاركيفد لمتعميـ التصنيؼ الدولي الموحّ  مف 8المستوى  عندا طالب الدكتوراه إم
 الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه. ال تتطمب عادةً  مواقع وظيفيةمموف في يعالذيف ف و باحثالأو 

  :دكتوراه(. درجة غير حاصميف عمىف" )و "طالب الدكتوراه" أو "الباحثوف المبتدئأمثمة 

ماجستير البرنامج  يتبعوف( إذا كانوا 5احتساب طالب الماجستير كباحثيف )انظر الفصؿ  قد يتـّ  -91 -9
، أي في "برامج تؤدي إلى منح 2011لعاـ د لمتعميـ مف التصنيؼ الدولي الموحّ  7المستوى  عند البحثي

 دوف مستوىولكف  ،مةياألص األبحاثصريح لتدريب المشاركيف عمى إجراء  بحثية مصممة بشكؿٍ  مؤىالتٍ 
المستوى الموجودة في معايير مف ال كثيرٍ بغالبًا ستفي "ىذه البرامج  التعريؼ عمى أفّ  ينّص  درجة الدكتوراه".

تراكمية مف المدة تتراوح ال) مدةً  تكوف أقصرليا تميؿ ، عمى الرغـ مف أنّ د لمتعميـالتصنيؼ الدولي الموحّ مف  8
مف  ةالمطموب يةإلى مستوى االستقالل عادةً تفتقر و (، الجامعيسنوات مف بداية التعميـ  خمس إلى ستّ 

مف التصنيؼ  8لاللتحاؽ ببرامج المستوى  ُتيي أوالتي  ،ـبحثي متقدّ  ؿٍ الطالب الساعيف لمحصوؿ عمى مؤىّ 
 أعاله. Dاحتسابيـ كباحثيف ضمف الفئة  د لمتعميـ". عادًة ما يندرج طالب الماجستير الذيف تـّ الدولي الموحّ 

مقابؿ  مباشر أو غير مباشر بشكؿٍ  أجراً فقط طالب الماجستير الذيف يتمقوف  إدراج مف الميـّ  لكف -92 -9
، 5)انظر الفصؿ  التجريبي البحث والتطوير موظفيفئة  التجريبي ضمفالبحث والتطوير  نشاطيـ في مجاؿ

 (.2 -5القسـ 

في  موظفيوبيانات و  التجريبي البحث والتطوير بيانات اإلنفاق عمىتجميع  طرائق -5 -9
 قطاع التعميم العالي

البحث  اإلنفاؽ عمىوتقدير حساب في المستخدمة  الطرائؽعامة عف  ـ ىذا القسـ معموماتٍ يقدّ  -93 -9
 في قطاع التعميـ العالي. تـّ  التجريبي البحث والتطوير التجريبي وحساب وتقدير األفراد العامميف فيوالتطوير 
 إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبيات ءمختمفة في إطار تجميع إحصا مقارباتٍ توضيح 
 التمويؿ الحكومي ، خاصةً التجريبيتقدير البحث والتطوير  رائؽطخاص عمى  تركيزٌ  يوجد(. 1 -9)الشكؿ 

 التمويؿ اتضمف ىذي ما عادةً لمتمويؿ في قطاع التعميـ العالي.  اً أساسي اً نالتي قد تشكؿ مكوّ  اتالعاـ لمجامع
ي ف التجريبي ما تكوف حصة البحث والتطوير اً ، ولكف غالبالتجريبيمف تمويؿ البحث والتطوير  اً ميم اً جزء

  لمجامعات نفسيا. غير معروفةٍ  اتالعاـ لمجامع التمويؿ الحكومي
 عامةالمنيجية ال
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 الوحدة اإلحصائية

في قطاع التعميـ العالي  وضوحاً  أقؿّ أو  أكثر بشكؿٍ  فةً عرّ مُ ية اتالوحدات المؤسس تكوففي حيف  -97 -9
، أي الوحدات اإلحصائية تعريؼاألكثر صعوبًة ىو   أفّ ( ، إالّ 2 -3، القسـ 3والفصؿ  3 -9)انظر القسـ 

يمكف تقديميا ىنا، حيث  مميزة . ال توجد قاعدةٌ بشأنياالمعمومات  السعي لمحصوؿ عمى ّـ يت التيالكيانات 
 بيف البمداف. بشكٍؿ كبيرالتعميمية  األنظمةتختمؼ 

مف رئيسة  مجاالتٍ  ةستفي  العاليي قطاع التعميـ الوحدات اإلحصائية ف ؼُتصن متى أمكف -98 -9
 :اآلتيعمى النحو وذلؾ (، FORD) التجريبي لبحث والتطويرامجاالت 

 طبيعيةالعمـو ال 

  التقانةاليندسة و 

 العمـو الطبية والصحية 

 العمـو الزراعية والبيطرية 

 العمـو االجتماعية 

 العمـو اإلنسانية والفنوف 

22 
 

تنظيـ أنظمة ومؤسسات التعميـ العالي  لمغاية، ويتـّ  غير متجانسٍ ًا قطاع التعميـ العالي قطاع ُيعدّ  -94 -9
ءات البحث والتطوير بالنسبة لتجميع إحصا ياً تحدّ مر األ ؿ ىذايشكّ مختمفة. و كثيرٍة  بطرائؽ البمداففي 

في الممارسة العممية  ذلؾكبيرة بيف البمداف فيما يتعمؽ بالمنيجية اإلحصائية. يعني  تبايناتٌ  وجدوي، التجريبي
 .بنوعيٍة جيدة التجريبي لبحث والتطويرامختمفة لتجميع إحصاءات  طرائؽو يمكف استخداـ أن  

أماـ  خياراتٍ  الي عمى البحث والتطوير التجريبيإنفاؽ التعميـ العات ءإطار تجميع إحصا يتيح -95 -9
 إنتاج إحصاءات البحث والتطويرمف أجؿ تيـ ااألنسب لمؤسسالطريقة إلحصائييف لمنظر فييا عند اختيار ا

أو عدـ لمموارد المتاحة في المنظمة اإلحصائية )استخداـ المسح  اً لقطاع التعميـ العالي، وفق التجريبي
موحدة لالنوع المفضؿ  وفؽفر البيانات وتو  ،ارية لمؤسسات التعميـ العاليالبيانات اإلد جودة وتوفرو  (استخدامو

عناصر ميمة في إحصاءات البحث والتطوير  مسوحات استخداـ الوقت عدّ تُ  أو المعيد أو القسـ اإلحصائي.
 ي لمبحث والتطويرتامؤسسال المسحمف البمداف، ويمكف دمجيا مع  كثيرٍ في قطاع التعميـ العالي في التجريبي 
 واإلدارية. المسحيةمف البيانات  مزيجٍ مع دارية بمفردىا أو اإلبيانات ال( أو مع اً أو جزئي اً كمي) التجريبي

 ؿيتمثّ . 1 -9الشكؿ الذي يعرضو المختمفة لمحصوؿ عمى البيانات في اإلطار  الطرائؽتوضيح  تـّ  -96 -9
مف حيث توفر البيانات وموثوقيتيا وتوقيتيا  ،جودتيافي دارية الستخداـ البيانات اإل الميـ األساسي المتطمب

جزئية( إلى البيانات اإلدارية الأو  كميةالية )اتتتراوح المنيجيات مف المسوحات المؤسس )انظر أدناه(.
الت البحث والتطوير عامِ دمجيا مع مُ  ما يتـّ  اً البيانات، وغالبمف لمصادر ايذه ل ةالمختمف المزج ومجموعات

 .مسوحات استخداـ الوقتف لتجريبي الناتجة عا
 حصاءات لقطاع التعميم العاليإلإطار لتجميع ا -1 -9الشكؿ 
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في الفصؿ  الفرعية المجاالتالرئيسة، باإلضافة إلى التجريبي والتطوير  مجاالت البحث ترضعُ  -99 -9
2. 

ـّ تعريؼ في حيف  -100 -9  اتلتقدير  فٍ كؿ مكوّ  ضمف التفصيؿمستوى  ُتِرؾالرئيسة بوضوح،  المجاالتت
مجاالت إدارية مفصمة، يمكف استخداـ تصنيؼ  كؿ بمد. في قطاع التعميـ العالي، حيث تتوفر معموماتٌ 

 ي.اتمؤسس كتصنيؼٍ مفصؿ الالتجريبي حث والتطوير الب

مف المجاالت الستة الرئيسة  في أكثر مف مجاؿٍ  اً مؤسسات التعميـ العالي تشارؾ غالب ألف   اً نظر  -101 -9
وحدات ل أكثر تفصيالً  مستوياتٍ  عند اً ، فقد يكوف ىذا النوع مف المعمومات متاحالتجريبيلمبحث والتطوير 

 أو المستشفيات أو الكميات. الجامعية أو "المراكز" أو الكميات األبحاثأو معاىد  ساـاألقمثؿ  اإلبالغ

المعمومات حوؿ مؤسسات التعميـ العالي. ويمكف أف  تقديـيمكف لوزارات التعميـ في بعض البمداف  -102 -9
لمؤسسات نفسيا. في ى الإ المسوحات باألسئمة تتوجوما  السمطات اإلقميمية. غالباً  بوساطة اً ذلؾ أيض يتـّ 

 الوصوؿ الحاسـمف و  ،مستوى األقساـ الجامعيةعمى تقسيـ إجراء المف الحاالت، سيكوف مف الضروري  كثيرٍ 
 اإلجمالية. المؤشراتمف التجريبي استخراج بيانات البحث والتطوير  مف أجؿالمناسبة  اإلبالغ لى وحداتإ

 بيانات المسح
اآللية المفضمة لجمع البيانات عف البحث  والمتناغمة والمنتظمة ريةالدو المسوحات الخاصة  ؿتمثّ  -103 -9

عمى  المسوحات اإلحصائيةر إلى وعندما ُينظرضية مُ الدارية اإلسجالت العند توفر  لكف ،التجريبي والتطوير
خاص عمى قطاع  شكؿٍ ذلؾ بخرى. ينطبؽ األ المقاربات، فقد يكوف مف المناسب استخداـ اً جد مرِىقةٌ يا أنّ 

 التعميـ العالي.

في قطاع التعميـ العالي مف  التجريبي البحث والتطوير عفمعمومات اليمكف الحصوؿ عمى  -104 -9
غالب ، وفي العمى المسح( والبيانات اإلدارية ةالقائم الطريقة) المسوحات: ىما ف مختمفيفيمصدريف رئيس

عمى المسح، عمى سبيؿ المثاؿ لتحديد  ةالقائم لمطريقةمزايا المف  يوجد كثيرٌ . الطريقتيفمف  مزيجٌ  ـُيستخد
البحث  ونوع في مجاؿالتجريبي تخصيص نشاط البحث والتطوير لو التجريبي محتوى البحث والتطوير 

 لخ.ا ...التجريبيوالتطوير 

المنيجية إلجراء  اإلرشاداتـ ىذا القسـ بعض ، يقدّ ياالمقارنة الدولية وضمانقابمية لتعزيز  -105 -9
جراءات مسح البحث والتطوير كو ل اً نظر و . التجريبي لبحث والتطويرمسوحات ا  راسخةالتجريبي ف منيجيات وا 

. ٍؽ ممكفنطاأوسع بحيث تكوف قابمة لمتطبيؽ عمى  ،اً عامة جد اإلرشادات تكوفمف البمداف،  كثيرٍ في  اً جد
 .6في الفصؿ  وقشتنُ ىذه المنيجيات تمؾ التي  تمـتُ 

 التجريبي يرنطاق مسوحات البحث والتطو 
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إجمالي الموارد  وتقيسالتجريبي البحث والتطوير  مسوحاتمف الناحية النظرية، ينبغي أف تحدد  -106 -9
البحث  يتؤدّ التي وحدات الفي جميع التجريبي المخصصة لجميع أنشطة البحث والتطوير  والبشريةالمالية 

رئيس إلى  بشكؿٍ  التجريبي البحث والتطوير مسوحات ووجّ تُ في قطاع التعميـ العالي. التجريبي والتطوير 
وحدات الفي التجريبي البحث والتطوير  اً ؿ أيضالتي قد تموّ  التجريبيالبحث والتطوير  يتؤدّ التي وحدات ال
 خرى.األ

 تحديد المجتمع المستيدف والمستجيبين لممسوحات
موثوؽ الشامؿ و المسح الإجراء مف  اً دائمالتجريبي بيانات البحث والتطوير  جامعوتمكف يقد ال  -107 -9

 حجـمف القيود عمى  كثيرٌ  وجدي المحتمميف في ىذا القطاع. عموماً  التجريبي البحث والتطوير يمؤدّ لجميع 
ف إجراء قد يتعيّ و ؛ منخفضةً  التكاليؼ إلبقاءعمى سبيؿ المثاؿ، قد يتعيف تقييد عدد المستجيبيف المسوحات. 

قد و  ،مقبوليف، لكف ليس مثالييف مستجيبيفآخر مع  مع مسحٍ  شتراؾباالالتجريبي لبحث والتطوير امسح 
 مبيانات، وبالتالي أسئمةً لمختمفة  أخرى ذات احتياجاتٍ  بعض المجموعات مشاركة وكاالتٍ  حمستطمب ي

نفس القدر  اكوف لييالمسح التي س طريقةمفصمة حوؿ  تقديـ توصياتٍ  بالتالي جيبيف. ال يمكفستمختمفة لمم
 .بشكٍؿ كبيريختمفاف الوطنية  التجريبي لبحث والتطويراقدرات  وبنيةحجـ  ة لجميع البمداف، ألفّ مف األىمي

جراءات التقدير في قطاع التعميـ العالي جميع الجامعات أف تغطّ  ينبغي -108 -9 ي المسوحات وا 
تضميف  اً أيض بغيينعممية عمى مستوى الدكتوراه. الدرجات التمؾ التي تمنح  ، خاصةً ذات الصمةوالمؤسسات 

)انظر  التجريبي أنيا تؤدي البحث والتطويربأو المفترض  عنيا القطاع المعروؼىذا المؤسسات األخرى في 
فرعية، مثؿ األقساـ أو معاىد الوحدات الاالعتماد عمى  اً كاف ذلؾ ممكن فإ غالبًا ما يفضؿ(. 2 -9القسـ 

 .عف البيانات إبالغٍ الجامعة، كوحدات 

 العياداتة و يلجامعمستشفيات اال
رضي و مف المُ جد بعض البمداف أنّ يخاصة. قد  المستشفيات/مؤسسات الرعاية الصحية فئةً  تشكؿ -109 -9

وذلؾ ، الدورية التجريبي البحث والتطوير مسوحاتتضميف المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في 
إضافية في االستبيانات حوؿ الحدود  اتٍ إرشاد تقديـباستخداـ االستبياف القياسي لمقطاع المعني. يمكف 

 التعريفاتمع  يتوافؽالتجارب السريرية، بما  حوؿ معالجاتبيف أنشطة البحث والرعاية الصحية و الفاصمة 
 .2في الفصؿ  المقدمةوالمعايير 

 قد يتـّ وثيؽ مع المؤسسات التعميمية، ف دمج المستشفيات الجامعية إداريًا وماليًا بشكؿٍ  عندما يتـّ  -110 -9
 كانت تشكؿ/تجميع البيانات. إذا التجريبيألغراض مسوحات البحث والتطوير  معيا بشكٍؿ مشترؾ التعامؿ
داراٍت  منفصمة مع حساباتٍ  وحداتٍ  ، أو أكثر ذلؾ مالئماً كاف  إف مخصصاً  اً منفصمة، فقد تتمقى استبيان وا 
منيا( غير المدمجة مع  فيات الجامعية )أو أجزاءٍ . بالنسبة لممستشالتجريبي لمبحث والتطوير معيارياً  اً استبيان
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في الفصؿ  الفرعية المجاالتالرئيسة، باإلضافة إلى التجريبي والتطوير  مجاالت البحث ترضعُ  -99 -9
2. 

ـّ تعريؼ في حيف  -100 -9  اتلتقدير  فٍ كؿ مكوّ  ضمف التفصيؿمستوى  ُتِرؾالرئيسة بوضوح،  المجاالتت
مجاالت إدارية مفصمة، يمكف استخداـ تصنيؼ  كؿ بمد. في قطاع التعميـ العالي، حيث تتوفر معموماتٌ 

 ي.اتمؤسس كتصنيؼٍ مفصؿ الالتجريبي حث والتطوير الب

مف المجاالت الستة الرئيسة  في أكثر مف مجاؿٍ  اً مؤسسات التعميـ العالي تشارؾ غالب ألف   اً نظر  -101 -9
وحدات ل أكثر تفصيالً  مستوياتٍ  عند اً ، فقد يكوف ىذا النوع مف المعمومات متاحالتجريبيلمبحث والتطوير 

 أو المستشفيات أو الكميات. الجامعية أو "المراكز" أو الكميات األبحاثأو معاىد  ساـاألقمثؿ  اإلبالغ

المعمومات حوؿ مؤسسات التعميـ العالي. ويمكف أف  تقديـيمكف لوزارات التعميـ في بعض البمداف  -102 -9
لمؤسسات نفسيا. في ى الإ المسوحات باألسئمة تتوجوما  السمطات اإلقميمية. غالباً  بوساطة اً ذلؾ أيض يتـّ 

 الوصوؿ الحاسـمف و  ،مستوى األقساـ الجامعيةعمى تقسيـ إجراء المف الحاالت، سيكوف مف الضروري  كثيرٍ 
 اإلجمالية. المؤشراتمف التجريبي استخراج بيانات البحث والتطوير  مف أجؿالمناسبة  اإلبالغ لى وحداتإ

 بيانات المسح
اآللية المفضمة لجمع البيانات عف البحث  والمتناغمة والمنتظمة ريةالدو المسوحات الخاصة  ؿتمثّ  -103 -9

عمى  المسوحات اإلحصائيةر إلى وعندما ُينظرضية مُ الدارية اإلسجالت العند توفر  لكف ،التجريبي والتطوير
خاص عمى قطاع  شكؿٍ ذلؾ بخرى. ينطبؽ األ المقاربات، فقد يكوف مف المناسب استخداـ اً جد مرِىقةٌ يا أنّ 

 التعميـ العالي.

في قطاع التعميـ العالي مف  التجريبي البحث والتطوير عفمعمومات اليمكف الحصوؿ عمى  -104 -9
غالب ، وفي العمى المسح( والبيانات اإلدارية ةالقائم الطريقة) المسوحات: ىما ف مختمفيفيمصدريف رئيس

عمى المسح، عمى سبيؿ المثاؿ لتحديد  ةالقائم لمطريقةمزايا المف  يوجد كثيرٌ . الطريقتيفمف  مزيجٌ  ـُيستخد
البحث  ونوع في مجاؿالتجريبي تخصيص نشاط البحث والتطوير لو التجريبي محتوى البحث والتطوير 

 لخ.ا ...التجريبيوالتطوير 

المنيجية إلجراء  اإلرشاداتـ ىذا القسـ بعض ، يقدّ ياالمقارنة الدولية وضمانقابمية لتعزيز  -105 -9
جراءات مسح البحث والتطوير كو ل اً نظر و . التجريبي لبحث والتطويرمسوحات ا  راسخةالتجريبي ف منيجيات وا 

. ٍؽ ممكفنطاأوسع بحيث تكوف قابمة لمتطبيؽ عمى  ،اً عامة جد اإلرشادات تكوفمف البمداف،  كثيرٍ في  اً جد
 .6في الفصؿ  وقشتنُ ىذه المنيجيات تمؾ التي  تمـتُ 

 التجريبي يرنطاق مسوحات البحث والتطو 
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، يمكف استخداـ اً . إذا لـ يكف ذلؾ ممكنمخصص إجراء مسحٍ  مف المفيدقد يكوف فالمؤسسات التعميمية، 
 .التجريبي المعيارياستبياف البحث والتطوير 

متسقة لمبحث والتطوير ي الحذر لضماف المعالجة التوخّ  ينبغي، المستخدمةالمسح  مقاربة أيًا تكف -111 -9
وف الذيف يتمق األفراد ومفكيانيف أو أكثر  الخاضعة لإلدارة المشتركة مف في الوحدات/المشاريعالتجريبي 

 خرى.األمؤسسات الولكف يعمموف في  ،العامميف في المستشفيات األفراد راتبيف مف كيانيف مختمفيف ومف

نشاط البحث  حوؿعدد األسئمة األساسية مف  أدنى اً حدّ  المسحيجب أف يتضمف استبياف  -112 -9
المنظمات إلى  مف أجؿ إرساليامتجانسة وقابمة لممقارنة  اتٍ ءمف أجؿ إنتاج إحصاالتجريبي والتطوير 

 اً منطقي وبسيطمبنيًا بشكٍؿ أف يكوف االستبياف  ينبغياالستجابة، المترتب عمى عبء البسبب  الدولية.
 أطوؿ االستبياف كاف، كمما اً واضحة. عمومالتعميمات التعريفات و الوجود قدر اإلمكاف، مع ومختصرًا 

عمى اإلنترنت  متاحةً تكوف  التيلكترونية اإلستبيانات االستخدـ معظـ البمداف يانخفضت معدالت االستجابة. 
 مزيد مف التفاصيؿ حوؿ منيجية المسح(.اللمحصوؿ عمى  6)انظر الفصؿ 

 البيانات اإلدارية
في قطاع التعميـ التجريبي ات البحث والتطوير ءإلحصا شائعاً  اً البيانات اإلدارية مصدر  ؿتشكّ  -113 -9

نذكر  اإلدارية مثمة عمى البياناتمف األ(. 1 -9اإلطار السابؽ والشكؿ الواردة في مناقشة الالعالي )انظر 
مؤسسات تمويؿ البحث  العامميف وبيانات الموظفيفالبيانات المحاسبية مف مؤسسات التعميـ العالي وسجالت 

 لخ.ا ...التجريبيوالتطوير 

إحصاءات  جمعفي  –جزئي الأو  الكمي -مسح ال عمى ُترّكز البمدافغالبية  عمى الرغـ أف   -114 -9
 لجمع فقط عمى البيانات اإلدارية ترتكزبعض البمداف  فّ  أإالّ  ،بياالخاصة التجريبي البحث والتطوير 

 اً مزيج اً أيض البمدافمف  كثيرٌ ستخدـ يالخاصة بقطاع التعميـ العالي. جريبي التإحصاءات البحث والتطوير 
مف  ،حصائية أقؿ كثافةً اإلألغراض لسيكوف استخداـ السجالت والبيانات اإلدارية  عموماً مف الطريقتيف. 

ر يفو ينبغي اعتبار زيادة ت يف. لذلؾجيبستوسيخفؼ العبء عف الم ،المسحب مقارنةً استخداـ الموارد  حيث
 إحصاءات البحث والتطوير إنتاجتوسيع نطاؽ استخداميا وتبسيط ل سعياً جودتيا تحسيف البيانات اإلدارية و 

 .اً ميم اً ىدف التجريبي

فيما يتعمؽ بتحديد محتوى  المزايا الواضحة لممسوحات، خاصةً  التقميؿ مف قيمةال ينبغي  لكف -115 -9
حسب مجاالت البحث التجريبي ، وتوزيع البحث والتطوير في مختمؼ األنشطةالتجريبي البحث والتطوير 

لجمع  كمقاربةٍ اإلدارية و  المسحيةمف البيانات  مزيجٌ  بشكٍؿ شائع ـُيستخدلخ. ا ...وأو نوع التجريبي والتطوير
أو  استخداـ الوقتمسوحات مع  باالقتراففي قطاع التعميـ العالي، التجريبي إحصاءات البحث والتطوير 

 .التجريبي البحث والتطوير فمكوّ إلجراءات لتقدير غيرىا مف ا
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استخداـ البيانات اإلدارية في تجميع إحصاءات  مف خاللياالتي يمكف  الطرائؽمف  عددٌ يوجد  -116 -9
والتغطية التي تستخدميا  والتعريفاتفي قطاع التعميـ العالي. إذا كانت المفاىيـ التجريبي البحث والتطوير 

بما فيو الكفاية مف تمؾ الواردة في ىذا الدليؿ، يمكف عندئٍذ استخداـ مصادر  دارية قريبةً مصادر البيانات اإل
مع  بالمزجاألحياف، يمكف استخداـ البيانات اإلدارية  أغمبرئيس لممعمومات. في  البيانات اإلدارية كمصدرٍ 

( لتقدير 5 -5 -9ظر القسـ )ان الوقتـ استخدامسوحات مف  ةالُمشتقّ التجريبي الت البحث والتطوير عامِ مُ 
استخداـ البيانات اإلدارية لحساب بيانات المسح المفقودة أو  اً . يمكف أيضالتجريبي محتوى البحث والتطوير

 (.6البيانات )انظر الفصؿ  إدخاؿبعد  ولمضبطسقة غير المتّ 

 ارات المركزية مف بمدٍ البيانات مف مصادر إدارية متعددة. يختمؼ دور اإلد ُتؤخذ كثيرة في حاالتٍ  -117 -9
أو داخؿ معيد  أو محمياً  عمى المستوى الوطني في وزارة التعميـ أو إقميمياً  -إلى آخر  إلى آخر ومف مستوىً 

ىائمة مف  ىذه المصادر عمى كميةٍ  تشتمؿالنظر عف المستوى اإلداري، عادًة ما  . بغّض نفسو التعميـ العالي
تختمؼ المعمومات اإلدارية التي تحتفظ بيا اإلدارات  ى ىذا المستوى.ذة عملألنشطة المنفّ  المعمومات نتيجةً 

، بينما وشاممة اً جد عامة وزارات التعميـ معموماتٍ  تمتمؾ. قد المعنيةالمركزية في ممفاتيا حسب وظيفة اإلدارة 
يف األفراد مرتبطة بالباحثال واإلنفاؽالدخؿ  المالية في مؤسسات التعميـ العالي معمومات ومسؤول يمتمؾقد 

 التعريفاتكانت ىذه المعمومات تتوافؽ مع ما إذا  اً قد ال يكوف مف المؤكد تمام لكفوغيرىـ مف الموظفيف. 
الشتقاؽ  ةً مفيد تبقىقد  ااستخداميا مباشرًة )عمى الرغـ أني مكانيةإمف  ا يحدّ الواردة في ىذا الدليؿ، ممّ 

 انظر أدناه(. -الت التقدير عامِ مُ 

 التجريبي، مبحث والتطويرلمجاالت الفردية التخصصات/الفي التجريبي د البحث والتطوير لتحدي -118 -9
في  األبحاثجري عمى مستوى الباحث أو المعيد/القسـ في المؤسسات الكبيرة التي تُ  معموماتٍ  ذلؾ تطمبيقد 

التجريبي وير إذا كاف البحث والتط المعمومات عمى مستوى المؤسسة كافيةً  ُتعدّ مف التخصصات.  كثيرٍ 
 .التجريبي واحد مف مجاالت البحث والتطوير في مجاؿٍ  يفِ محصورَ 
 تقديرال إجراءات

نفسيا تجميعيا باستخداـ التعريفات واإلرشادات  واستخداـ البيانات اإلدارية )إذا تـّ  المسوحات عدّ تُ  -119 -9
مناسبًة  ليست لكفالتعميـ العالي.  وصى بيا في ىذا الدليؿ( الوسيمة المفضمة لجمع المعمومات عف قطاعالمُ 

كامؿ المسح الما إجراء  لسببٍ  ممكناً . إذا لـ يكف منفردةً لمموارد أو اإلطار القانوني أو احتياجات البمداف  دائماً 
 ؿتمثّ إجراءات التقدير  في قطاع التعميـ العالي، فإفّ  والموظفيف اإلنفاؽدارية لحساب اإلبيانات الأو استخداـ 

 باالقتراف مع بيانات المسح و/أو البيانات اإلدارية. يالً بد اً خيار 
 الت البحث والتطوير التجريبيعام  م  

 التعام  الغرض من الم  
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واإلنفاؽ  الموظفيف مجاميعحصص لحساب/تقدير  أداةً  التجريبيالت البحث والتطوير عامِ مُ ؿ تمثّ  -120 -9
 خاص لتوزيع الموارد استخداميا بشكؿٍ  . يتـّ يالتجريب عزى إلى أداء البحث والتطويرالتي تُ  اإلجمالي
إنفاؽ  مجموعوغيرىا )بما في ذلؾ اإلدارة(. يمكف استخداميا لتقدير  والتدريسبيف أنشطة البحث  اإلجمالية

أو لتقدير  لمجامعات العاـ التمويؿ الحكوميمنو، مثؿ  أو أجزاءٍ  التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبي
 فقط. البحث والتطوير التجريبيفي مجاؿ  فيفمجاميع الموظ

 المفاىيم

 أو كممحؽٍ  تكمفةً  األكثرلممسوحات الكبيرة  مختمفة كبديؿٍ  بطرائؽالت عامِ يمكف اشتقاؽ المُ  -121 -9
 إلنتاج ثمىمُ واحدة  المحددة في البمداف؛ وبالتالي ال توجد طريقةٌ  األوضاعلممسوحات. تعتمد األساليب عمى 

 أدناه: البديمة موضحةٌ  األساليب الت.عامِ المُ 

  :مف البمداف، ولكنيا غير عممية  في عدد قميؿٍ  مناسبةً وتكوف استخداـ البيانات اإلدارية )التسجيؿ( مباشرًة
 في معظـ البمداف

  البيانات اإلدارية استنادًا إلىتقديرات الخبراء 

 أدناه(.اإلرشادات )انظر  استخداـ الوقتمسوحات عمى أساس  الحساب 

الت عامِ الحساب المستخدمة لممُ  أساليبب المتعمقةينبغي النظر في اإلبالغ عف البيانات الوصفية  -122 -9
 الجودة ضبطبغرض 

 األساليب

  ُقسـ،المعيد، الفرد، المناسب )المستوى ال عند مباشرةً التجريبي الت البحث والتطوير عامِ ـ مُ ستخدَ ت 
ذا لـز األمرو ؛ ؿتكاليؼ العم مجموع في ريبيالتج جامعة( لتقدير حصة البحث والتطويرال ينبغي إجراء  ا 
 عدأو التقا مضماف االجتماعيل المرتبطة خططاللتشمؿ تكاليؼ مختمؼ  تعديالتال

 التدريس أو البحث والفئة  لتخصصات اً وفقالتجريبي الت البحث والتطوير عامِ مُ  اختالؼ يمكف توقع
أداء فييا  يتّـ ونوع المؤسسة التي  التجريبيبحث والتطوير في ال المشاركيف مباشرةً  لمموظفيفالمينية 
 الموظفيفوبيانات الت عمى البيانات المالية عامِ أعمى مستوى مف التفصيؿ، يمكف تطبيؽ المُ  عندالنشاط. 

 .ةيفرداللممؤسسات 
 عمى مراحل عادة   التعام  ق الم  طب  ت  

  ُحسبإذا أمكف ذلؾ ختمفة مف الموظفيف، م عمى فئاتٍ التجريبي الت البحث والتطوير عامِ ؽ مُ طبّ ت 
 .مكافئ الدواـ الكامؿ لمموظفيف تقديراتبحيث تنتج والمؤسسة،  التخصص
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  لتوفير، عمى البيانات المالية ذاتيا بحدّ الت عامِ تحويميا إلى مُ  ىذه، التي تـّ  الموظفيفتقديرات  ؽُتطبّ قد 
 .التجريبي البحث والتطوير اإلنفاؽ عمى تقديرات

الطريقة الوحيدة  التجريبي الت البحث والتطويرعامِ مُ  تقدـ، ةغياب بيانات المسح المباشر ظؿ في  -123 -9
 صفي تقدير حص اً ميم اً دور الت عامِ المُ  تؤدي. ؿفي تكاليؼ العمالتجريبي لتقدير حصة البحث والتطوير 

بسيطة في حساب حصص  ةٍ أىمي تكوف ذاتية األخرى، ولكنيا ر اجالتكاليؼ ال فيالتجريبي  البحث والتطوير
 .التجريبي لبحث والتطويرفي ا اآلالت والمعدات أو األراضي والمباني المستخدمة

 البحث والتطوير جامعي بياناتتشجيع  المقارنات الدولية، يتـّ مف أجؿ بيانات العند اإلبالغ عف  -124 -9
تطبيقيا  يتّـ  الموظفيف التييانات الت بعامِ اإلنفاؽ ومُ الت بيانات عامِ مُ  اتمجموع تحديدعمى  التجريبي

الت الفعمية المستخدمة. يمكف جمع ىذه البيانات عامِ ، إلى جانب المُ التجريبيلحساب بيانات البحث والتطوير 
تاحتيا عمى اإلنترنت.لجمع المنتظـ الالوصفية كؿ عاميف بالتوازي مع   مبيانات وا 

 استخدام الوقتمسوحات 

 وخرى، فإناألدارية اإلبيانات الأو  المسوحاتالت الضرورية مف عامِ المُ  شتقاؽا ممكناً إذا لـ يكف  -125 -9
لتقدير مكّوف البحث والتطوير  الشتقاؽ المعمومات الضرورية وصى بمسوحات استخداـ الوقت كأسموبٍ يُ 

إلجراء  ةالمحتمملتقميؿ التبايف الناجـ عف األساليب المختمفة . التجريبي لمكافئات الدواـ الكامؿ واإلنفاؽ
لوقت ا الستخداـ اتساقاً أكثر  مسوحاتٍ تصميـ ب المتعمقة رشاداتاإل أدناه اقتراح تـّ استخداـ الوقت،  مسوحات

 اختياري. عمى أساسٍ 
 التعداد الكمي أو العينة

الوطنية )مثؿ اإلطار القانوني وحجـ البمد(، ال يمكف  الكبير في األوضاعالختالؼ ل اً نظر  -126 -9
 التي تـّ  العامميفلفئات  ةً كوف ممثمتأف  ينبغي، عينةاللجميع البمداف. عند استخداـ  الكميعداد التوصية بالت

 .والتطوير التجريبيمجاالت البحث حسب  طبقياً  ؼصنّ دراسي نموذجي، وأف تُ  في عاـٍ  بيا لحظيـ
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 غ عف بياناتبمّ تُ  التي المفضمة وحدةالىو  ةوليس إدارة الجامع ،الباحث الفردي يكوف أف ينبغي -127 -9
 .مسح استخداـ الوقت

 قيد الدراسةفئات العاممين 

 الموظفيفلباحثيف العامميف )أي ا األدنى بالحدّ  استخداـ الوقت مسوحات أف تمحظ ينبغي -128 -9
ميـ العالي، في مؤسسات التعالتجريبي في نشاط البحث والتطوير  المنخرطيف( 5الداخمييف، انظر الفصؿ 

28 
 

واإلنفاؽ  الموظفيف مجاميعحصص لحساب/تقدير  أداةً  التجريبيالت البحث والتطوير عامِ مُ ؿ تمثّ  -120 -9
 خاص لتوزيع الموارد استخداميا بشكؿٍ  . يتـّ يالتجريب عزى إلى أداء البحث والتطويرالتي تُ  اإلجمالي
إنفاؽ  مجموعوغيرىا )بما في ذلؾ اإلدارة(. يمكف استخداميا لتقدير  والتدريسبيف أنشطة البحث  اإلجمالية

أو لتقدير  لمجامعات العاـ التمويؿ الحكوميمنو، مثؿ  أو أجزاءٍ  التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبي
 فقط. البحث والتطوير التجريبيفي مجاؿ  فيفمجاميع الموظ

 المفاىيم

 أو كممحؽٍ  تكمفةً  األكثرلممسوحات الكبيرة  مختمفة كبديؿٍ  بطرائؽالت عامِ يمكف اشتقاؽ المُ  -121 -9
 إلنتاج ثمىمُ واحدة  المحددة في البمداف؛ وبالتالي ال توجد طريقةٌ  األوضاعلممسوحات. تعتمد األساليب عمى 

 أدناه: البديمة موضحةٌ  األساليب الت.عامِ المُ 

  :مف البمداف، ولكنيا غير عممية  في عدد قميؿٍ  مناسبةً وتكوف استخداـ البيانات اإلدارية )التسجيؿ( مباشرًة
 في معظـ البمداف

  البيانات اإلدارية استنادًا إلىتقديرات الخبراء 

 أدناه(.اإلرشادات )انظر  استخداـ الوقتمسوحات عمى أساس  الحساب 

الت عامِ الحساب المستخدمة لممُ  أساليبب المتعمقةينبغي النظر في اإلبالغ عف البيانات الوصفية  -122 -9
 الجودة ضبطبغرض 

 األساليب

  ُقسـ،المعيد، الفرد، المناسب )المستوى ال عند مباشرةً التجريبي الت البحث والتطوير عامِ ـ مُ ستخدَ ت 
ذا لـز األمرو ؛ ؿتكاليؼ العم مجموع في ريبيالتج جامعة( لتقدير حصة البحث والتطويرال ينبغي إجراء  ا 
 عدأو التقا مضماف االجتماعيل المرتبطة خططاللتشمؿ تكاليؼ مختمؼ  تعديالتال

 التدريس أو البحث والفئة  لتخصصات اً وفقالتجريبي الت البحث والتطوير عامِ مُ  اختالؼ يمكف توقع
أداء فييا  يتّـ ونوع المؤسسة التي  التجريبيبحث والتطوير في ال المشاركيف مباشرةً  لمموظفيفالمينية 
 الموظفيفوبيانات الت عمى البيانات المالية عامِ أعمى مستوى مف التفصيؿ، يمكف تطبيؽ المُ  عندالنشاط. 

 .ةيفرداللممؤسسات 
 عمى مراحل عادة   التعام  ق الم  طب  ت  

  ُحسبإذا أمكف ذلؾ ختمفة مف الموظفيف، م عمى فئاتٍ التجريبي الت البحث والتطوير عامِ ؽ مُ طبّ ت 
 .مكافئ الدواـ الكامؿ لمموظفيف تقديراتبحيث تنتج والمؤسسة،  التخصص
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 الموظفيفخروف بموجب عقد )اآلباحثوف ال، عمى سبيؿ المثاؿ التجريبيالبحث والتطوير  موظفي بقيةوربما 
 ( والفنييف وغيرىـ مف موظفي الدعـ.التجريبي البحث والتطويرفي  الخارجييف العامميف

 نوع األنشطة

محور تركيز المسح. التجريبي ير نسبة الوقت المخصص ألداء البحث والتطو  تشكؿأف  ينبغي -129 -9
ثالثة أنشطة وجود موحدة ومفيومة مف األنشطة المطموبة في مسح استخداـ الوقت، مع  قائمةٌ  دأف توجينبغي 

 :ةرئيس

 البحث والتطوير التجريبي .1

 البحث والتطوير التجريبي 

 إدارة البحث والتطوير التجريبي 

 التدريس .2

 التدريس 

 إدارة التدريس 

 يع األعماؿ األخرىأعماؿ أخرى: جم .3

أكثر  حوؿ قائمةٍ  كثر تفصيالً األمعمومات ال البمدافالحتياجاتيا الخاصة، تجمع معظـ  اً نظر  -130 -9 
وصى بالسماح بتصنيؼ ىذه األنشطة أو تجميعيا في إطار أحد األنشطة الرئيسة . يُ ةنشطمف األ شموليةً 

 الثالثة المذكورة أعاله.
 يةفترة الزمنال

الفترة المرجعية المستخدمة في استبيانات استخداـ الوقت بيف البمداف )أي بشكٍؿ كبير تمؼ قد تخ -131 -9
إجراء مكانية في حاؿ عدـ إ(. عمى أساٍس مستمرمسح المقابؿ  عادييفأسبوعيف إلى  أسبوعسنة كاممة مقابؿ 

 لعاـا وأنيا تغطي ،لعاـأنواع األنشطة المختمفة خالؿ اي تغطّ التقديرات  أفّ التأكد  ينبغيشامؿ، المسح ال
 دراسةالممكنة في  المقارباتؿ إحدى واحد. تتمثّ  خالؿ عاـٍ  االعتياديةتغطية جميع الفترات  ينبغي. بأكممو
لوجود  اً . نظر اتالمحاضر  عدـ إعطاءآخر في فترة  عاديٍ  وأسبوعٍ  اتالمحاضر إعطاء خالؿ فترة  عادي أسبوعٍ 
 كؿ بمد. فردي مف اختيار الفترة المرجعية بشكؿٍ  ينبغي، مختمفة في تنظيـ التعميـ العالي أنظمةٍ 

 تكرار مسوحات استخدام الوقت

31 
 

طاره  تعتمد ولكف؛ منتظمةً  المسوحاتمف المستحسف أف تكوف  -132 -9 جدوى ذلؾ عمى حجـ البمد وا 
خمس  مسحيف تتجاوز الفترة الفاصمة بيف ، ُيقترح أالّ مع ذلؾمسح. الالقانوني والموارد المتاحة لو إلجراء 

 .ذلؾ إف أمكف، سنواتٍ 
 الوسيطةفي السنوات المتبع اإلجراء 

لمتغيرات مفيوـ بصياغة  التفكيرأطوؿ مف عاميف، يمكف  المسوحاتإذا كانت الفترة الفاصمة بيف  -133 -9
 يةىيكمسبيؿ المثاؿ عمى التغييرات في  وذلؾ باالستنادالت، عامِ في المُ  المحتممة التي ُيتوقع حاليًا أف تحصؿ

 موظفي الجامعة.
 ساعات العمل التعاقدية

عدد ساعات العمؿ التعاقدية  عفمعمومات الوصى بجمع تمييدي لمسح استخداـ الوقت، يُ  كسؤاؿٍ  -134 -9
 اإلبالغ عف التوزيع النسبي لألنشطة المختمفة كنسبٍ  ثـّ ومف  ،/يةالمرجعيخالؿ األسبوع )أو األسابيع( 

 ساعات العمؿ.( ؼعرّ ي يُ الذ 5مئوية. )انظر الفصؿ 

 اتالعام لمجامع التمويل الحكوميحساب 

متزايد مف  عددٌ  يجمعمف سجالت الجامعة.  اتمجامعالعاـ ل تمويؿالبيانات عف الما تتوفر  اً غالب -135 -9
. التجريبي البحث والتطوير مسوحاتمف خالؿ  لمجامعات المتعمقة بالتمويؿ الحكومي العاـبيانات الالبمداف 

مف خالؿ  البيانات عنو جمع يتـّ  الذيىو  ،"جماليةاإل الِمنحةالمبمغ "مجموع  يكوف بعض الحاالت في
 اتالعاـ لمجامع التمويؿ الحكومي)أي  التجريبي فيما بعد تقدير حصة البحث والتطوير ، ويتـّ المسح

 استخداـ الوقت. مسوحاتمف  المشتقةالت عامِ ( باستخداـ المُ التجريبي لبحث والتطويرفي االمستخدـ 

تجميع  ، يتـّ إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبي مسح ُتجريفي البمداف التي ال  -136 -9
استخداـ  مسوحاتفي معظـ الحاالت مف  ؽُتشتالت التي عامِ تطبيؽ المُ بالبيانات باستخداـ مصادر مختمفة و 

خرى مف األتمويؿ البطرح مصادر  لمجامعات العاـ ميالتمويؿ الحكو حساب  الوقت. في بعض الحاالت، يتـّ 
 .إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبي

مف أجؿ األساليب استخداـ الوقت وغيرىا مف  مسوحاتالتي تستخدميا ؿ الطريقة الرئيسة تتمثّ  -137 -9
العاـ  لتمويؿ الحكومياحساب  في أنشطة الجامعاتمجموع  مفالتجريبي تحديد حصة البحث والتطوير 

مف  كثيرٍ في  يالتعميـ العال فيالتجريبي البحث والتطوير عمى  اإلنفاؽغالبية  ستحوذ عمىي الذي، اتلمجامع
مف الحكومة جميع األنشطة  المقدمةممؤسسات ل الِمنحة اإلجماليةي (. تغطّ 4 -9البمداف )انظر القسـ 

 وبما أفّ . اإلنفاؽ العاـاإلشراؼ واإلدارة واإليجار وغيرىا مف و  التجريبي والبحث والتطوير التدريساألساسية: 
 لمجامعات نفسيا، فإفّ  غير معروفةٍ في أغمب األحياف تكوف ىذا التمويؿ  التجريبي مفحصة البحث والتطوير 
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 حساب محتوى البحث والتطويرفي  األكثر مالءمةً  األسموب التجريبي ُيعدّ الت البحث والتطوير عامِ استخداـ مُ 
 مختمفة ليذا الغرض. أساليبستخدـ تُ و  ،لنشاطالخاص با التجريبي

 مع إحصاءات التعميم الروابط -6 -9

في قطاع التعميـ العالي  التجريبي البحث والتطوير باإلنفاؽ عمىجمع البيانات المتعمقة أيضًا  يتـّ  -138 -9
ات التعميـ. بيانات عف إحصاءالجمع ل UNESCO-UIS/OECD/EUROSTAT (UOE) إطار ضمف
ف متخصصيف في إحصائيي تطويره مف تـّ الذي ، (UOE, 2014)مشترؾ المنيجي ال UOE دليؿ يحدد
 والتصنيفات المستخدمة في اإلبالغ عف البيانات عمى المستوى الدولي. والتعريفاتالتعميـ، المفاىيـ  مجاؿ

. فراسكاتي دليؿعمى  التجريبي طويرلإلبالغ عف بيانات البحث والت UOEتستند اإلرشادات الواردة في دليؿ 
بيدؼ  عمى مدى عقودٍ بشكٍؿ مشترؾ والتعميـ التجريبي البحث والتطوير  يخبراء اإلحصاء في مجال عمؿ

 كانيةإمال  بدو بأفّ ي و. عمى الرغـ أنّ ذلؾ سوؼ يستمرو  ،مشتركة في كال الدليميف إرشاداتٍ إلى  الوصوؿ
، فقد أظيرت البيانات ت بسبب الطبيعة المختمفة لكمتا مجموعتياب وجود بعض التناقضات في البيانتجنّ ل

 إيجابي عمى تقميؿ ىذه التناقضات. كال الجانبيف لو تأثيرٌ  مفالبيانات  ميمقدّ التنسيؽ بيف  التجربة أفّ 
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 2015دليل فراسكاتي 
 إرشادات خاصة بجمع بيانات البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنيا

 2015منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي © 
 

 01 الفصل
 هادف لمربحالخاص غير ال في القطاع التجريبي البحث والتطوير

في أنشطة البحث والتطوير  اً ميم اً دور  اليادف لمربحع الخاص غير داخل القطااتية الوحدات المؤسس تتاريخيًا أد  
؛ ( وتصنيفيا في جميع القطاعاتNPIs)يمكن تحديد المؤسسات غير اليادفة لمربح  .في العديد من البمدانالتجريبي 

 .التجريبي البحث والتطوير ومموليين من المؤد   الً ك   وتتضمن؛ لمسوق ليسأو  لمسوقا وىي وحداٌت منتجة إم  
 لقياس في القطاعا عمميةفي  تشميمياالتي يجب  باختصار أي المؤسسات غير اليادفة لمربحىذا الفصل  يحدد

التجريبي، مع البحث والتطوير  بقياس أنشطتيا في مجال المتعمقةرشادات اإلم ، كما يقد  اليادف لمربحالخاص غير 
 الجديدة لتمويل البحث والتطوير بالِصيغباإلضافة إلى االتجاىات الناشئة فيما يتعمق  ،الخاصة مراعاة سماتيا

 التجريبي. 
تصنيفيا في قطاعات  التي ال يتم   المؤسسات غير اليادفة لمربح تصنيف يتم   أي، /متبقياً مكمالً ىذا القطاع  يعد  

 اً اليادف لمربح. يشمل ىذا القطاع أيض إلى القطاع الخاص غير ،عاليالتعميم الحكومة أو الأو  مشاريع أعمال
رشادات اإلم الفصل يقد   .اإلنتاج لمسوق أم السواء انخرطوا في العاديين الذين سر والفراد ، الأ الستكمال المعمومات

التجريبي  البحث والتطوير اإلنفاق عمىوقياس  ية حسب النشاط االقتصادي الرئيس،اتسحول التصنيفات المؤس
موجزة جديدة في  مناقشةٌ  اً . توجد أيضالقطاع ىذا بيانات فيالوجمع  المسحميم لتص مناقشةٌ  توجدفيو، كما وموظ  
 .والتمويل الجماعي واآلثار المترتبة عمى القياس حول دور الجمعيات الخيرية الدليل
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 مقدمة ال -01-0
( دورًا ميمًا في PNPالوحدات المؤسسية داخل القطاع الخاص غير اليادف لمربح ) تأد  تاريخيًا  10-1

 اإلصدارات السابقة من ىذا الدليل تاعترف، وقد من البمدان كثيرٍ أنشطة البحث والتطوير التجريبي في 
 (NPIs)  ، يمكن تحديد المؤسسات غير اليادفة لمربح3في الفصل  كما ىو موضحٌ . بأىمية تمك الوحدات

؛ لسوقا أو لغير لمسوق منتجًة سواء تكون تمك الوحداتيمكن أن حيث وتصنيفيا في جميع القطاعات: 
أي المؤسسات غير يوجز ىذا الفصل  التجريبي.  مبحث والتطويرن لمموليالين و من المؤد   تشمل كال ً ىي و 

م ، كما يقد  الخاص غير اليادف لمربح قطاعالفي  قياسال في عمميةيجب أخذىا في االعتبار  اليادفة لمربح
باإلضافة  ،الخاصة سماتيامع مراعاة  االتجريبي الخاصة بيرشادات حول قياس أنشطة البحث والتطوير اإل

 .التجريبي الجديدة لتمويل البحث والتطوير بالِصيغإلى االتجاىات الناشئة فيما يتعمق 
 

 (PNP) نطاق القطاع الخاص غير الهادف لمربح  -01-2
 التجريبي ألغراض قياس البحث والتطوير PNP تعريف القطاع الخاص غير الهادف لمربح  
 :يشمل ىذا القطاع  10-2 
في نظام  فةٌ (، كما ىي مأعر  NPISHي )سر الأ القطاع جميع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدم  ●

 ، باستثناء تمك المصنفة كجزء من قطاع التعميم العالي. 2008لعام  ةالحسابات القومي
 .أنشطة السوقفي  المنخرطين أو غير المنخرطين سر والفراد العاديين، الأ العرضالستكمال ● 
 

قد تشمل أمثمة الوحدات داخل ىذا القطاع الجمعيات المينية والعممية المستقمة، والمنظمات الخيرية   10-3
مثل ىذه المؤسسات م العمال. تقد   مشاريعالحكومة أو قطاع قطاع وحدات في الالتي ال تخضع لسيطرة 

 .اً ليست ميمة اقتصادي بأسعارٍ سوم أو دون ر ا إم   ،سرجماعية للأ الفردية أو الخدمات ال غير اليادفة لمربح
في ىذا القطاع بالمؤسسات ( institutions)تسمية المؤسسات  قد يتم  ، في الممارسة العممية

(foundations )الجمعيات الخيرية وأ ،المشاريع المشتركة وأ ،الكونسورتيوماالتحادات/ وأ ،الجمعيات وأ، 
إلى سر نسب المؤسسات والفراد والأ يجب أن تأ ومع ذلك، . لخا ...(NGOs)المنظمات غير الحكومية  وأ

 .العامة النظر عن أسمائيا ، بغض  في ىذا دليل لإلرشادات الواردة اً القطاعات ذات الصمة وفق
 

 لقطاعهذا المكممة ل المتبقية/ الطبيعة
 اً وفق . بطبيعتو مكمالً  متبقيًا/أعاله  فٌ كما ىو مأعر   ،القطاع الخاص غير اليادف لمربح يعد   10-4

، يجب تصنيف (9والفصل  6ظر الفصل لتعريفات القطاع الواردة في أي مكان آخر في ىذا الدليل )ان
مؤسسات التعميم الخاضعة لسيطرة م خدمات التعميم العالي أو التي تقد  اليادفة لمربح الوحدات الخاصة غير 
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ينبغي تصنيف الوحدات الخاصة غير اليادفة لمربح ، نفسيا الطريقةب. العالي كجزء من قطاع التعميم العالي
ا أم  . لمسوق تنتجلم تكن  في حالمن القطاع الحكومي  التي تممكيا أو تسيطر عمييا الحكومة كجزءٍ 

فيجب  ،مشاريع العمال بشكل أساسي تخدمالتي الوحدات غير اليادفة لمربح التي تسيطر عمييا أو 
التي تممكيا  لممشاريع الفرديةنشطة السوق بالنسبة ل، اً أخير  مال.مشاريع العمن قطاع  كجزءٍ تصنيفيا 

التجريبي  مشاريع البحث والتطويرذون ينف  والذين  ،سر، أي المستشارون الذين يعممون لحسابيم الخاصالأ 
في  ىذا اإلطار موضحٌ  قطاع مشاريع العمال.في  فينبغي إدراجيا ،اً ميم اقتصادي أخرى بسعرٍ  لوحداتٍ 
 .1-10الجدول 

قرار الالقدرة عمى اتخاذ  ، لن  اً يل تحد  السيطرة في بعض الحاالت يمث  تعريف  تجدر اإلشارة إلى أن   10-5
ن المناسب استخدام ، قد يكون ملمسيطرة. لذلكرئيسة  ةً يمكن أن تكون أدا هومقدار  التمويل بشأن تخصيص
انظر ) لسيطرة الحكومة أم ال كانت المؤسسة خاضعةً ما إضافي لتحديد إذا  لمتمويل كمعيارٍ  المصدر الرئيس

 السيطرة(.حول مفيوم  اإلرشاداتمزيد من محصول عمى الل، 1-8الصندوق ،  8الفصل 
 

 (NPIs)معاممة النواع المختمفة من المؤسسات غير اليادفة لمربح  -1-10الجدول 
نظام الحسابات  معيار

الغرض   -القومية 
  االقتصادي الرئيس

معيار نظام الحسابات 
 –القومية اإلضافي 

 السيطرة/القطاع المأخدم

المعاممة في نظام 
 الحسابات القومية

المعاممة في دليل  الحاالت الخاصة
 فراسكاتي

المؤسسات غير اليادفة   اإلنتاج لمسوق
لمربح المستقمة، لكن 

المنخرطة بشكٍل أساسي 
 في اإلنتاج لمسوق

)بعض( الجامعات  شركات
 الخاصة

 قطاع التعميم العالي

)بعض( المستشفيات    
 الخاصة

قطاع مشاريع العمال، 
باستثناء المستشفيات 

 الجامعية
المؤسسات غير اليادفة  

لمربح التي تخدم 
المشاريع )المحمية أو 

 غير المقيمة(

معاىد أبحاث ممولة من  شركات
 الصناعات

 قطاع مشاريع العمال

مؤسسات البحث  الحكومة العامة تخضع لسيطرة الحكومة اإلنتاج لغير السوق
والتطوير التجريبي التي 

 ة الحكومةر تخضع لسيط

 قطاع الحكومة

الجامعات التي تخضع  الحكومة العامة  
 لسيطرة الحكومة

 قطاع التعميم العالي

ال تخضع لسيطرة  
 الحكومة

المؤسسات غير اليادفة 
لمربح التي تخدم القطاع 

جمعيات البحاث 
رية المستقمة، الخي

القطاع الخاص غير 
 اليادف لمربح
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والجمعيات العممية...  (NPISHالأسري )
لخ. )قد تتمقى ِمنح ا

حكومية كبيرة جدًا ولكن 
ال تستطيع الحكومة 

 التحك م بالقرارات الرئيسة(
أيضًا المؤسسات غير 
اليادفة لمربح المقيمة 
التي تخضع لسيطرة 

المؤسسات الخاصة غير 
اليادفة لمربح غير 

 المقيمة
الجامعات المستقمة ذات     

 الصفة الخيرية 
 قطاع التعميم العالي

 
، مثل ن مالكييامنفصمة ومميزة م المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح التي ليس ليا ىويةٌ  ال تعد   10-6

أعمال،  مشاريعة من العضوية المؤلف منظماتأو  الكونسورتيوماالتحادات/أو  الفردية معظم أنواع الجمعيات
 . عمى النحو المحدد في ىذا الدليلمؤسساتية وحدات ، لخا ...جمعياتال، و جامعاتالبحاث، و الومؤسسات 

اليادفة لمربح غير الفردية ليذه المؤسسات التجريبي تنسب أنشطة البحث والتطوير ليذا السبب، يجب أن 
في أي قطاع تساىم في  أي وحدةٍ ال ينبغي احتساب نشاط ، آخر . بمعنىً لمساىمتو اً وفق كل عضوٍ إلى 

تجريبي وتطوير  بحثٍ  كنشاطيادفة لمربح الفردية غير المؤسسات الأنشطة البحث والتطوير التجريبي في 
 يا.خاص بتجريبي داخل الوحدة وتطوير  ، بل بمثابة بحثٍ الوحدة خارج

 
غير اليادفة لمربح التي  المساىمة التجريبي لممعاىد الخاصةيجب أن تنسب أنشطة البحث والتطوير  10-7

 .3الواردة في الفصل  لإلرشاداتتتكون من أعضاء ينتمون إلى قطاعين أو أكثر وفقًا 
 

في الذين يعممون  العاممين، ال يشمل ىذا القطاع الفراد أوالً  .معاممة الفراد اىتمامًا خاصاً تستحق  10-8
أنشطة الفراد الذين يتابعون  تقع، ثانياً  .الشخاص الذين يعممون لحسابيم الخاص، بما في ذلك مؤسساتال

ة ياتالمؤسس المقاربةنطاق خارج  اً حالي ةتيم الخاصاوقأرعين في اىتماماتيم الشخصية كباحثين أو مخت
 المالئمةالمعاممة  5يناقش الفصل ، اً أخير  .الواردة في ىذا الدليلالتجريبي ات البحث والتطوير إلحصاء

اتية، ولكن ليس مؤسس دةٌ وح الذين توظفيممن الشخاص  من مجموعةٍ  جزءاً  نيكونو للفراد الذين قد 
 طرفٍ من  التجريبي البحث والتطوير مباشر لنشطتيم في مجال بشكلٍ  التمويل، والذين يتمقون كعاممين

 .ثالث
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 الحدود مع القطاعات األخرى

خاصة غير اليادفة لمربح والحكومة، قد ال يكون من وجود روابط قوية بين الوحدات ال في حال  10-9
من المؤسسات أو  ى كثيرٌ يتمق   .محددة غير ىادفة لمربح في أي قطاع ينبغي تصنيف وحدةٍ  اً الواضح دائم

ميمة  اً حصص اً أيضلجيات المانحة الفردية ا أساسي من تمويميا أصاًل أو بشكلٍ  الخيرية التي يتم   الجمعيات
يجب أن الخاص غير اليادف لمربح.  قطاعالف ىذه الوحدات مع صن  عادة ما تأ  .من تمويميا من الحكومة

التي يمكن أن تمارسيا الوحدات الخاصة غير  السيطرةرسم الحدود مع القطاع الحكومي إلى درجة يستند 
 (.8والفصل  3عمميا )انظر الفصل  بشأن آليةاليادفة لمربح 

 
المشتركة المساىمة أو  الشركاتتجدر اإلشارة إلى أنو يمكن تصنيف بعض  10-10

الخاص غير اليادف  الكونسورتيوم بين مؤسسات العمال ومؤسسات التعميم العالي في القطاعاالتحادات/
ص القطاعين العام والخابين شراكات الأيضًا تضمين بعض  ، قد يتم  عمى وضعيا القانوني اعتماداً  لمربح.

 .الخاص غير اليادف لمربح في القطاع
 

عضويتيا و/أو أنشطتيا عبر  العديد من المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح التي تمتد   وجدي 10-11
 بالتساوي عمى ىذه المؤسسات. العمال مشاريعتنطبق معايير اإلقامة التي تنطبق عمى  الحدود الدولية.

يتوفر المزيد ة. اقتصادي في االقتصاد ذي الصم لممؤسسات مركز اىتمامٍ ، يجب أن يكون مقيمةً  لكي تعد  
بشأن الحالة الخاصة لممنظمات  6-11؛ انظر، عمى سبيل المثال، القسم  11في الفصل  اإلرشاداتمن 

 .الدولية
 

 وصى بها لمقطاع الخاص غير الهادف لمربحالتصنيفات المؤسساتية الم   -01-3
 االقتصادي الرئيسالتصنيف وفق النشاط 

ىذا التجريبي ضمن البحث والتطوير  يتؤد  تصنيف الوحدات اإلحصائية التي  وصى بأن يتم  يأ  12 -10
وطني التصنيف الد أو متصنيف الصناعي الدولي الموح  ًا لوفق طاع حسب النشاط االقتصادي الرئيسالق

 . (United Nations, 2000)المكافئ 
 

الخاص غير اليادف  البمدان، قد يكون من المفيد تصنيف المؤسسات في القطاعبالنسبة لبعض  13 -10
لمتصنيف الصناعي كتوسيٍع في الصل  تطوير ىذا التصنيف تم   .حسب الغرض المقصود من نشاطيا لمربح

تصنيف أغراض  مراجع التصنيف ىذه فيأحد ل يتمث  ممؤسسات غير اليادفة لمربح، و ل بالنسبةد الدولي الموح  
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ومع  . (COPNI) (United Nations, 2000)يسر الأ القطاع المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدم 
القطاع تصنيف أغراض المؤسسات غير اليادفة لمربح التي تخدم  استخدامال ينصح ىذا الدليل ب، ذلك
 الحصوليمكن الخاص غير اليادف لمربح.  قطاعمكمعايير تصنيف لعمى وجو التحديد  (COPNI) يسر الأ 

اإلرشادات ليذا الدليل المتاح عمى  ممحقمزيد من المعمومات حول ىذه التصنيفات عبر اإلنترنت في العمى 
  http://oe.cd/frascati.الموقع

 
 التصنيف المحتممة بطاقات

الوحدات  وسم، يأقترح ةالحسابات القومية متطمبات نظام وبغية تمبي ،3مع الفصل  بالتوافق 10-14
 ىادفة لمربح تخدمإما مؤسسات غير نيا بأفي ىذا القطاع التجريبي البحث والتطوير  يتؤد  اإلحصائية التي 

 .لمتوصيات الواردة في ىذا الدليل اً وفقميا المسح لم يشمأو أسر   (NPISHs) يسر الأ  القطاع
 

لقطاعات استخدام ا التي تنتمي إلى بقية غير اليادفة لمربحلمؤسسات التوسع في وسم ا يمك ن 10-15
 ذلك يتطمباليادفة لمربح. السجالت اإلحصائية أن يتيح عرض الداء الكمي حسب الحسابات العامة غير 

 :إضافة
  مثل البحث والتطوير ) اليادفة لمربحالقطاعات الخاصة غير  بوساطةالتجريبي البحث والتطوير

كما  ،لمربح اليادفلمربح في القطاع الخاص غير  اليادفةالمؤسسات الخاصة غير  بوساطةالتجريبي 
 الدليل(. ىو محدد في ىذا 

  خرى المؤسسات ال نمشركات و اليادفة لمربح تخدم الغير  مؤسساتال منالتجريبي البحث والتطوير
)انظر  مشاريع العمالمن قطاع  كجزءٍ والمحتسبة مسوق لنتاج اإلفي  المنخرطةيادفة لمربح غير ال

 (.7الفصل 
  تسيطر عمييا الحكومة  التييادفة لمربح الخاصة غير المؤسسات ال منالتجريبي لبحث والتطوير ا

 .)8)انظر الفصل 
 في قطاع التعميم العالي )انظر يادفة لمربح الخاصة غير المؤسسات ال البحث والتطوير التجريبي من

 (. 9الفصل 
 

   الخاص غير الهادف لمربح قطاعالفي التجريبي تحديد البحث والتطوير  -01-4
من  طيٍف واسعفي الخاص غير اليادف لمربح  قطاعالفي التجريبي يمكن إجراء البحث والتطوير  10-16

، فقد منيا والغرض، من حيث عضويتيا الخاصة غير اليادفة لمربح وحدةالعمى طبيعة  اً اعتماد .المجاالت
. النشطة الخرى التي تجري في الوحدةعن التجريبي ما تمييز البحث والتطوير  الصعب إلى حد   يكون من
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ىم ، من أعضاء البحاثمن الوحدات في ىذا القطاع، مثل مؤسسات  ميم   ، يتألف عددٌ عمى سبيل المثال
من  اً كثر وضوحالتجريبي ليذه الوحدات أسيكون تحديد أنشطة البحث والتطوير . أبحاثأنفسيم منظمات 

 .مأوسع من مجرد البحث أو العم اً الخاصة غير اليادفة لمربح ىدف ممؤسسةلالحاالت التي يكون فييا 
 

أو  لمنظمات الخيرية في ميادين الصحة أو البيئة أو التعميممن المؤسسات أو ا كثيرٌ نشط ي 10-17
جري ىذه المنظمات ، تأ من الحاالت عددٍ  في ى.باإلضافة إلى ميادين أخر  ،المساعدات االجتماعية واإلنمائية

كان نوع ما ي في تحديد إذا ل التحد  تمييدي لنشاطاتيا. يتمث   شكاًل من أشكال البحث أو الدراسة بشكلٍ 
تجريبيًا. في  اً وبالتالي يمكن اعتباره بحثًا وتطوير  ،2صل المعايير المحددة في الفي يمب  إجراؤه  البحث الذي تم  

 .بوضوح التحديد سيحتاج إلى الذي التجريبي البحث والتطوير مكو ننفسو  النشاطتضمن ، قد يأخرى حاالتٍ 
 

الخاصة غير عممية صنع القرار داخل المؤسسات التجريبي جيود البحث والتطوير قد تدعم  18 -10
بعض الوحدات في  يمكن أن تمتمكخارجية، المنظمات اللى إاليادفة لمربح. وفي حين يمكن تعييد ذلك 

التقويمات أو  مثل تحميالتال إجراءفي  ًا متخصصة تنخرط بنشاطٍ فرقالقطاع الخاص غير اليادف لمربح 
تحقق ىذه النشطة في بعض الحاالت قد  .، عمى أساٍس مخصص أو رسميالتقديرات السابقة والالحقة

بشكٍل دقيق ، وال يمكن اً دائم الحال يى هىذ ت. ومع ذلك، ليسالتجريبي معايير نشاط البحث والتطوير
القيمة البرامجية عمى أنيا بحث  اتوتقدير يمات و وصف جميع الجيود المبذولة لبناء الدلة المرتبطة بالتق

 ، وكيف يتم  يتعمق بخبرة المشاركين في النشاطمن التفصيل في ما  النظر بشيءٍ  من الميم  تجريبي.  تطويرو 
. من حيث أسئمة البحث والمنيجية المطبقة ،ضمان معايير الجودة وكيف يتم   ،المعرفة داخل المنظمة تدوين
بعض أنواع االستشارات االجتماعية االقتصادية )الداخمية أو الخارجية(  ل في أن  كبير يتمث   خطرٌ  يوجد

 .تجريبي وتطوير بحثٍ كغير دقيق عمى نحٍو  تأعرض
 

الرعاية نشاطات عن  التجريبي تمييز البحث والتطويرالصحة ، قد يكون من الضروري  ميدانفي  14 -10
ن مراحل التجارب السريرية التي وع، (3. 9القسم قطاع التعميم العالي ،  حول 9الصحية )انظر الفصل 

 المتعمق بالتعريفات(.   7. 2، القسم 2)انظر الفصل  اً تجريبي اً وتطوير  اً بحث د  تأع
 

والتعميم التجريبي بين البحث والتطوير الفاصمة مفيدة عن الحدود  معمومات تكميمية 2م الفصل يقد   20 -10
في العموم التجريبي عمى أنشطة البحث والتطوير  م أمثمةً ، كما يقد  قانة الخرىأو أنشطة العموم والت

 .االجتماعية واإلنسانية، وفي أنشطة الخدمات
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في القطاع الخاص غير  هموظفياإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي و ياس ق - 5 -01
      الهادف لمربح

 (PNPERD)داخل الوحدة  بحث والتطوير التجريبيعمى الالقطاع الخاص غير الهادف لمربح  إنفاق
في التجريبي وصف أداء البحث والتطوير في  اإلجمالي الرئيس المستخدم ل الرقم اإلحصائييتمث   21 -10

عمى البحث والتطوير  القطاع الخاص غير اليادف لمربحإنفاق  فيالخاص غير اليادف لمربح  قطاعال
 (GERD) التجريبي جمالي عمى البحث والتطويري اإلاإلنفاق المحم  ن مكو  ىذا اإلنفاق  لالتجريبي. يمث  

 اإلنفاق عمىوىو مقياس اليادف لمربح.  الوحدات التابعة لمقطاع الخاص غيرالذي تتكبده ( 4انظر الفصل )
فترة الخالل اليادف لمربح  القطاع الخاص غير ضمن  الوحدة الذي يتم   داخلالتجريبي البحث والتطوير 

في داخل الوحدة  التجريبيالبحث والتطوير  اإلنفاق عمىقياس  ينبغي، عامة . كقاعدةٍ محددةالمرجعية ال
 . 2 -4 ، القسم 4لمتوصيات الموضحة في الفصل  اً وفق ،الخاص غير اليادف لمربح قطاعال
 

تمويل وأداء أنشطة البحث والتطوير في ي بعض المؤسسات غير اليادفة لمربح دورًا مزدوجًا تؤد   22 -10
أنشطة البحث تنفيذ داخل الوحدة من أجل لمؤسسة اإنفاق تمييز ، ينبغي التجريبي. في ىذه الحاالت

 الموجودة خرىال وحداتلا التجريبي منأنشطة البحث والتطوير  اإلنفاق عمى تنفيذعن التجريبي والتطوير 
ومع . خارج الوحدة التجريبيمبحث والتطوير لالخاص غير اليادف لمربح القطاع أي تمويل ، خارج الوحدة

من يادفة لمربح الغير خرى ال مؤسساتال تحصل عميوذي التمويل المؤسسة غير اليادفة لمربح فإن  ذلك، 
المؤسسات غير اليادفة لمربح  نمينبغي اإلبالغ عنو  التجريبي داخل الوحدة أداء البحث والتطويرأجل 

 .المؤسسات الخرى غير اليادفة لمربح تمكمن تحصل عميو خارجي عمى أن و تمويٌل تمويل ليذا الالمستممة 
 

ي أيضًا بعض المؤسسات في ىذا القطاع دورًا وسيطًا في تدفقات التمويل بين الممولين قد تؤد   23 -10
، ال ينبغي إدراج التمويل الخارجي الذي تتمقاه 4في الفصل  يين الفعميين. كما ىو موضحٌ النيائيين والمؤد  

 .الوحدة تقوم بوأخرى كتمويل لمبحث والتطوير التجريبي  إلى جياتٍ  تمرره ومن ثم   ،الوحدة
 
 الخاص غير الهادف لمربح عمى البحث والتطوير التجريبي القطاع وظيفية إلنفاقالتوزيعات ال

 الخاص غير الهادف لمربح عمى البحث والتطوير التجريبي، حسب مصادر التمويل إنفاق القطاع  توزيع
 

التجريبي حسب مصدر البحث والتطوير  اإلنفاق عمىينبغي إعطاء الولوية لإلبالغ عن   24 -10
 .من ىذا الدليل 4لإلرشادات الواردة في الفصل  اً وفق ،التمويل
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 التمويلم بعض فاعمي الخير والجمعيات الخيرية البحثية القائمة عمى تبرعات الجميور يقد   أيضاً  25 -10
أو لمواضيع محددة  لمجاالتٍ  تخصيص ذلك التمويل ما يتم   عادةً  لدعم أنشطة البحث والتطوير التجريبي.

، برز التمويل في اآلونة الخيرةت. رئيس في الجامعات ومعاىد البحوث وكذلك في المستشفيا ذ بشكلٍ وتأنف  
 وكذلك النشطة الخرى، كمصدرٍ  ،سر لدعم البحث والتطوير التجريبيالجماعي، الذي يدعو الفراد والأ 

 .تمويللم خاص جديد
 

سر في من المؤسسات والفراد والأ التجريبي ينبغي جمع البيانات المتعمقة بتمويل البحث والتطوير  26 -10
الخاص غير  قطاعال، بما في ذلك ين في جميع القطاعاتالمؤد  من الخاص غير اليادف لمربح  قطاعال

 .من الحيان ، وقياسيا عمى الرغم من الطبيعة المتبقية لمقطاع وصغر حجمو في كثيرٍ اليادف لمربح
 

استبعادىم من  لمبحث والتطوير التجريبي )بينما يتم   سر كمصادر تمويلٍ يمكن إدراج الفراد والأ  27 -10
مع تفاصيل نظام ين لمبحث والتطوير التجريبي(. من أجل جعل مصادر التمويل تتوافق نطاق القياس كمؤد  

المؤسسات غير اليادفة  من اً جزء مييز بين المعاىد، التي تعد  ، قد يكون من الممكن التالحسابات القومية
 .أخرى سر من ناحيةٍ لأ من ناحية، والفراد وا يسر الأ القطاع لمربح التي تخدم 

صريح لغرض  توفيره بشكلٍ  يتم  التمويل الذي  احتساب، يجب فقط 4في الفصل  كما ىو موضحٌ  28 -10
 يجب احتساب التمويل الذي يتم   خارجي.  كتمويلٍ في الوحدات اإلحصائية التجريبي إجراء البحث والتطوير 

نح أو اإلعانات أو اليدايا أو أو المِ التجريبي، للغراض العامة لممعاىد المنفذة لمبحث والتطوير  توفيره
 استخداميا فقط إذا تم   داخمي كتمويلٍ تقديرىا  وفقالعمال الخيرية التي يمكن أن تستخدميا وحدة إحصائية 

 .التجريبي لبحث والتطويرفي ا
 

 الخاص غير الهادف لمربح عمى البحث والتطوير التجريبي القطاعإلنفاق   وصى بهاأخرى م   توزيعات  
اليادف لمقطاع الخاص غير التجريبي داخل الوحدة البحث والتطوير  اإلنفاق عمىوصى بتوزيع يأ  29 -10

 . (1-4)الجدول  4في الفصل  ، كما ىو مفصلٌ التجريبيحسب نوع تكاليف البحث والتطوير لمربح 
والتكاليف الجارية التجريبي بين تكاليف العمل لموظفي البحث والتطوير التقسيم تتضمن ىذه التوصيات 

 (.)حسب نوع الصول واإلنفاق الرأسمالي( اإلنفاق الجاريالخرى )
 

داخل الخاص غير اليادف لمربح عمى البحث والتطوير التجريبي  القطاعإنفاق وصى بتوزيع يأ  30 -10
التجريبي  البحث والتطوير ت( وحسب مجاال2التجريبي )انظر الفصل حسب نوع البحث والتطوير  الوحدة

(FORD.) التجريبي  البحث والتطوير تمجاال ينبغي عمى القل جمع البيانات عن المستوى العمى من
(FORD.) 
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الخاص غير اليادف لمربح عمى البحث والتطوير  القطاعإنفاق يمكن النظر في توزيع بيانات  31 -10

تصنيف تحميل ومقارنة البرامج االقتصادي، بناًء عمى -حسب اليدف االجتماعيداخل الوحدة التجريبي 
 ذات التوافق المباشرالوطنية  التكييفاتوغيرىا من   (Eurostat, 2008)  (NA BS) والميزانيات العممية

 .يامع
 

يمكن أيضًا استخدام فئات تصنيف أغراض المؤسسات غير اليادفة لمربح ، تجدر اإلشارة إلى أنو 32 -10
الخاص غير اليادف  القطاعإنفاق   ( لتوزيع3. 10)انظر القسم ( COPNI) ي سر الأ القطاع التي تخدم 

وصي بذلك ليل ال يأ ىذا الد عمى الرغم أن  ، (PNPRD) داخل الوحدة لمربح عمى البحث والتطوير التجريبي
 بقوة.

 
 وحدة خارج الالتجريبي لبحث والتطوير الخاص غير الهادف لمربح عمى ا تمويللا

البحث والتطوير  تمويل قياس من المستحسن، 3-4، القسم  4في الفصل  كما ىو موضحٌ  33 -10
الخاص غير اليادف  قطاعالفي التجريبي البحث والتطوير  يمؤد   مسوحاتفي الوحدة خارج التجريبي 

 عند جمع ىذه البيانات، من المحتمل أال  التابعين.  التابعين عن المستفيدين غيرتمييز المستفيدين ، مع لمربح
التجريبي لداء البحث والتطوير  مالتمويل المقد  فقط عمى الخاصة غير اليادفة لمربح  اإلبالغوحدات  تشتمل

من  اً جزء مون بالتعريفيمث  الذين سر الفراد والأ  ولكن أيضاً  ،الخاصة غير اليادفة لمربح مؤسساتال بقية في
 ية لمبحث والتطويراتفي المسوحات المؤسس لتقاطيما لن يتم   ولكن، الخاص غير اليادف لمربح قطاعال

تضمين فقط  ذات الصمة لضمان أن يتم   أن يحاول جامعو البيانات تقديم اإلرشادات ينبغيالتجريبي. 
 التجريبي. لتي تفي بمعايير تعريف البحث والتطويرالوحدة النشطة خارج ام من أجل المقد  تمويل ال
 

 موظفو البحث والتطوير التجريبي في القطاع الخاص غير الهادف لمربح 
الباحثين، وفقًا لمتوصيات الواردة في  قياس عدد موظفي البحث والتطوير التجريبي، وخاصةً  ينبغي 34 -10

 من أفراد البحث والتطوير التجريبي الداخميين والخارجيين . وينبغي أن تشمل ىذه المجاميع كال ً 5الفصل 
تنفيذ أداء البحث والتطوير  عمى وجو الخصوص، قد يتم   .وصى بيا لمقطاعات الخرىبالطريقة نفسيا المأ 

ويعممون  ،خارجيين يعممون لحسابيم الخاص مينيين مربح منل غير اليادفالتجريبي في القطاع الخاص 
 .العمال مشاريعولكنيم ينتمون إلى قطاع  ،ال البحث والتطوير التجريبي داخل الوحدةكمستشارين في مج
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تجدر اإلشارة إلى أنو يمكن العثور عمى عمال مستقمين بين موظفي البحث والتطوير التجريبي  35 -10
غير الخاص  الداخميين )يأطمق عمييم أيضًا "الشخاص العاممون في البحث والتطوير التجريبي"( في القطاع

 (. 5)انظر الفصل  االصطالحسر بموجب مربح، والذي يشمل الأ ل اليادف
 

مربح قد يتضمن غالبًا الفراد غير اليادف لالقطاع الخاص  لغراض القياس، من المعترف بو أن   36 -10
ىو كما ر. كبي إلى حد  دون أجر العمل الذين يساىمون في البحث والتطوير داخل الوحدة عمى أساس 

محددة في  حصائية بمساىمةٍ اإلوحدة ال دون أجر يزو دونالمتطوعين ىم عمال  ، فإن   5في الفصل  مفصلٌ 
التجريبي ال يمكن إدراج المتطوعين في مجاميع موظفي البحث والتطوير التجريبي.  البحث والتطوير

 :وىي  في ظل معايير صارمة لمغايةإال   الخارجيين
 البحث والتطوير التجريبي داخل الوحدة لممؤسسات الخاصة غير اليادفة في أنشطة المتطوعون ساىم ي

 .لمربح
 مماثمة لميارات الموظفين بحثية يمتمكون ميارات. 
  البحث والتطوير التجريبي الخاصة وفقًا  منيجي لنشطتيم في مجال التخطيط بشكلٍ ب يقومون

 .المؤسسةاحتياجات الحتياجات المتطوعين أنفسيم و 
لبحث والتطوير التجريبي داخل الوحدة. سيكون اإلبالغ التمكين المؤسسة من القيام بنشاط أو مشروع 

المنفصل عن عدد المتطوعين الذين يساىمون في البحث والتطوير التجريبي في القطاع الخاص غير 
 (.اإلرشاداتمزيد من اللمحصول عمى  5خاصة )انظر الفصل  اليادف لمربح ذا أىميةٍ 

 
يجب أن تكون مساىمتيم ممحوظة وشرطًا أساسيًا لتمكين المؤسسة من القيام بنشاط أو مشروع  37 -10

داخل الوحدة. سيكون اإلبالغ المنفصل عن عدد المتطوعين المساىمين في التجريبي تطوير البحث و ال
 5فصل خاصة )انظر ال البحث والتطوير التجريبي في القطاع الخاص غير اليادف لمربح ذا أىميةٍ 

 (.اإلرشاداتمزيد من اللمحصول عمى 
 

نح البحث والتطوير التجريبي في أنشطة البحث مِ  والحائزون ،قد يساىم أحيانًا طالب الدكتوراه 38 -10
 .والتطوير التجريبي في ىذا القطاع

 
جارية التكاليف المن الحاالت ضمن " كثيرٍ ستندرج تكاليف ىذه الفئات المحددة من الموظفين في  39 -10
 .اإلبالغ عنيا عمى اإلطالق خرى" أو لن يتم  ال
 



394

  تصميم المسح وجمع البيانات في القطاع الخاص غير الهادف لمربح -6 -01
 تصميم المسح

 ياتتحديد الوحدات اإلحصائية: الممارسة والتحد  
 

يجب الحفاظ ع. ، قد تكون المعمومات اإلطارية أقل شمولية ليذا القطا 6كر في الفصل كما ذأ  40 -10
مثل ة، وتحديثيا من خالل المصادر المعتادو وحدات اإلبالغ عمى القائمة المحتممة لموحدات اإلحصائية 

، وأدلة مؤسسات البحث والتطوير التجريبي، والجمعيات، وكذلك نتائج المسوحات السابقة. لسجالت العما
ير التجريبي في المزيد من المسوحات العامة حول أداء البحث والتطو  يمكن أن تقوم الدول بتضمين أسئمةٍ 

ي البحث والتطوير التي يحتمل أنيا تؤد  لممؤسسات غير اليادفة لمربح من أجل تحديد الوحدات اإلحصائية 
 التجريبي. 

 
فقط المؤسسات التي تستوفي شروط أداء البحث والتطوير التجريبي الموضحة في تحديد ينبغي  41 -10

 ةياتالمؤسس المقاربةإحصائية محتممة لقياس البحث والتطوير التجريبي. بموجب  ىذا الدليل كوحداتٍ 
 .سر من مجتمع اإلطاراستبعاد الفراد والأ  ينبغيقياس البحث والتطوير التجريبي،  ة فيالمستخدم

 
بشكٍل أكثر مقارنًة مع  مع مرور الوقت المؤسسات غير اليادفة لمربح قد تتغير السيطرة عمى 42 -10

، عندما يحدث ىذا ًا.، عمى سبيل المثال عندما تصبح سيطرة الحكومة أكثر وضوحأنواع المؤسسات الخرى
قد  لقطاعات الخرىسات عمى اعادة تخصيص المؤسأن  العممية الضرورية إلي الحذر لضمان يجب توخ  

 .3وفقًا لمتعريفات الواردة في الفصل  تتم  
 

 التجريبي والتطوير البحث   نكممولي المترتبة عمى األفرادثار اآل
تمجأ إلى أو  كمياً جديدة  مقارباتالفراد  منالتجريبي تمويل البحث والتطوير  أنواعبعض م تقد   43 -10

 فاعمو الخير ييؤد  ن أن عمى سبيل المثال، يمك .منذ عدة عقود جداً كانت ميمة  قنواتٍ استخدامات جديدة ل
متعمقة بالعديد من المجاالت ال البحاثىد البحوث أو الترويج لمبادرات في تمويل معا اً رئيس اً الثرياء دور 

الييئات مختمطة مثل المؤسسات أو الخيرية أو المؤسسات الأو من خالل  قد يقومون بذلك كأفرادٍ ة. الممكن
 ن. يالمؤد  أساسي من منظور  اعتماد قياس ىذه التدفقات بشكلٍ  وصي ىذا الدليل بأن يتم  يأ  ة. ستئمانياال

 النظر عن المدى المحتمل لممنافع الضريبية إجمالي، بغض   تسجيل تدفقات التمويل عمى أساسٍ  ينبغي
 .لممانحين المتاح
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 اً يضالجديدة عبر اإلنترنت، أ قاناتتمكينو من خالل الت أصبح التمويل الجماعي، الذي يتم   44 -10
بأنو ممارسة  اً وصف التمويل الجماعي عموملتمويل البحث والتطوير التجريبي. يأ  اً واعدو  اً ناشئ اً مصدر 

، عبر كبير من الشخاص نقدية من عددٍ الات مساىمالمن خالل جمع المشروع المشتركة مشروع أو التمويل 
أحد المثمة التجريبي، و  والتطويريستجيب الفراد لمتمويل الجماعي لغراض البحث في العادة. اإلنترنت 

 .مباشرة كمرضى حيث قد يكون لدييم مصمحةً ، الصحية والطبية البحاثىو مجال عمى ذلك 
 

 فيو ل التمويل الجماعي المتعمق بالبحث والتطوير التجريبي نموذجًا جديدًا لمتمويل ال يحصليمث   45 -10
أخرى من المزايا مثل حقوق التسمية  أنواعن عمى ولكنيم يحصمو  ،الفراد بالضرورة عمى حقوق الممكية

الضريبية  االقتطاعاتالكتشافات جديدة أو إقرارات في مقاالت المجالت أو زيارات إلى المواقع الميدانية أو 
 .وما إلى ذلك

 
 المحمي إذا لم يتم   لبحث والتطوير التجريبيامجاميع انخفاض تقدير قد تتسبب ىذه الظواىر في  46 -10

جمعيا  من خالل المسوحات أو الساليب ذات الصمة. قد تساعد البيانات التي تم   تسجيل متمقي ىذا التمويل
 .ي البحث والتطوير التجريبيمن الممولين ومنصات التمويل الجماعي في تحسين سجالت مؤد  

 
 (ةممتالممول )م عمى ةالقائمالمقاربة 

 بأداء البحث والتطويرالخاص غير اليادف لمربح  قطاعال، قد تقوم المؤسسات في اً كما ذأكر سابق 47 -10
خارج التجريبي لمبحث والتطوير تمويميم عن  ينالمؤد  وصى بأن يأسأل مثل ىؤالء لذلك يأ  وتمويمو. التجريبي
مثل الخاص غير اليادف لمربح ) قطاعالمن المؤسسات في  كثيرٌ يوجد  الدولومع ذلك، في بعض الوحدة. 

 م في كثيرٍ ولكنيا تقد   ،وحدةداخل الالتجريبي بالبحث والتطوير  تقومالمؤسسات والمنظمات الخيرية( التي ال 
 -أو ىدايا  نحٍ عادة في شكل مِ الوحدة )خارج التجريبي لمبحث والتطوير التمويل من الحيان مبالغ كبيرة من 

من المؤسسات غير اليادفة لمربح  التعميم العالي أو غيرىإلى مؤسسات ا امع بشكلٍ  التمويل( أي تحويل 
وصي بجمع ىذا الدليل يأ  عمى الرغم من أن  الخاص غير اليادف لمربح(.  قطاعالداخل أو خارج  اإم  )

و من  أن  التجريبي، إال  من ممولي البحث والتطوير  وليس ،التجريبيالبحث والتطوير  يمؤد  البيانات من 
ثاني فقط كه المقاربة اختيار ىذ ينبغيمتممة.  عمميةً  تمثلعمى التمويل  ةالقائممقاربة أن ال اً م بو أيضسم  المأ 

نة في المقام الول عمى المؤسسات في ىذا القطاع ، بداًل من الفراد ، وينبغي أن تركز العي  خيارأفضل 
 .سروالأ 
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 2015دليؿ فراسكاتي 
 إرشادات خاصة بجمع بيانات البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنيا

 2015منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي © 
 

 11الفصل 

 ولمة البحث والتطوير التجريبيعقياس 

 the" الذي يُشار إليو حالياً كبقية العالـ Abroadيذىب ىذا الفصؿ أبعد مف المناقشات التي تناولت "الخارج 
 rest of the world  تمؾ المناقشات التي تعاممت مع ىذا القطاع بالدرجة األولى كمصدٍر لمتمويؿ مف أجؿ

 ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبياإلنفاؽ المحمّ ي )كما في أداء البحث والتطوير التجريبي المحمّ 
GERD)اإلنفاؽ الوطني اإلجمالي عمى البحث والتطوير ادر التمويؿ الوطنية )كما في ، أو كمقصٍد لمص
ـ ىذا الفصؿ تعريفًا لقطاع بقية العالـ منسجمًا مع مقاربة نظاـ الحسابات القومية . يقدّ (GNERD التجريبي

(SNA تشير العولمة في ىذا الفصؿ إلى التكامؿ الدولي لمتمويؿ، وعوامؿ العرض، والبحث والتطوير .)
العولمة مع التجارة الدولية  تقترف. في قطاع مشاريع األعماؿ، واإلنتاج، والتجارة بالسمع والخدماتالتجريبي، 

ة أـ ليادفة لمربح سواء العامفي حيف تنخرط أيضًا المؤسسات غير ا( FDIواالستثمار األجنبي المباشر )
ؿ عولمة مثؿ العمؿ المشترؾ في مجاؿ البحث والتطوير التجريبي وتمويمو. تمثّ  ،الخاصة في األنشطة الدولية

يؿ البحث والتطوير التجريبي تمو  البحث والتطوير التجريبي مجموعةً فرعية مف األنشطة العالمية التي تضـّ 
لعولمة البحث والتطوير التجريبي لقطاعي األعماؿ  الفصؿ مع مؤشراٍت  ه وتحويمو واستخدامو. يتعامؿوأداء

 وغير األعماؿ. 
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 المقدمة -11-1

اإلصدارات السابقة  تأقرّ مفيـو عولمة البحث والتطوير التجريبي. لقد  بأىميةيعترؼ ىذا الدليؿ عمنيًا  11-1
بالجوانب العالمية مف البحث والتطوير التجريبي بالدرجة األولى كمصدٍر لمتمويؿ مف أجؿ أداء  مف ىذا الدليؿ

 ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبياإلنفاؽ المحمّ ي )كما في تجميع البحث والتطوير التجريبي المحمّ 
GERD) اإلجمالي عمى البحث اإلنفاؽ الوطني  تجميع الوطنية )كما في، أو كمقصٍد لمصادر التمويؿ

ـّ تميي .(GNERD والتطوير التجريبي  ". وانسجاماً Abroadىذه المصادر سابقًا كتمويؿ مف/إلى "الخارج ز ت
 the rest of the"بقية العالـ  والمفضؿ في ىذا الدليؿ ى مع نظاـ الحسابات القومية، أصبح المصطمح

world ّمقيـ لموحدات ذات الصمة. يتألؼ قطاع بقية العالـ ال ؼ قطاع بقية العالـ عمى أساس حالة غير". ُيعر
مف جميع الوحدات المؤسساتية غير المقيمة التي تدخؿ في الصفقات مع الوحدات المقيمة، أو تمتمؾ روابط 

ث والتطوير ية لػتمويؿ البحيواصؿ تحديد وقياس المصادر غير المحمّ اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمة. 
ت تغطيتو بشكٍؿ شامؿ في الفصميف وقد تمّ  ،ونو ُبعدًا ميمًا لمبحث والتطوير التجريبيومقاصده في كالتجريبي 

وكذلؾ في الفصوؿ القطاعية الفردية. لكف، يذىب ىذا الدليؿ الحالي أبعد مف تدفقات تمويؿ البحث  ،4و  3
 والتطوير التجريبي العالمي.  مف قضايا القياس المرتبطة بالبحث أشمؿ ي قائمةً والتطوير التجريبي ليغطّ 

بالمعنى الواسع، تشير العولمة إلى التكامؿ الدولي لمتمويؿ، وعوامؿ العرض، والبحث والتطوير  11-2
العولمة مع التجارة الدولية  تقترفالتجريبي، واإلنتاج، والتجارة بالسمع والخدمات. في قطاع مشاريع األعماؿ، 

في حيف تنخرط أيضًا المؤسسات غير اليادفة لمربح سواء العامة أـ  (FDIواالستثمار األجنبي المباشر )
الخاصة )بما فييا وحدات الحكومة والتعميـ العالي( في األنشطة الدولية مثؿ العمؿ المشترؾ في مجاؿ البحث 

 التدويؿو  globalizationالعولمة ) مصطمحات ستخدـتُ والتطوير التجريبي وتمويمو. في ىذا الدليؿ، 
internationalization )  بشكٍؿ متبادؿ. يمكف اإلشارة إلى أّف التدفقات المالية لالستثمار األجنبي المباشر

(. حاليًا ,IMF, 2009في  6ؿ مؤشراٍت منفصمة لمعولمة )الفصؿ والعمميات الناتجة عف ىذا االستثمار تمثّ 
مؤشرات التدفقات المالية لالستثمار األجنبي المباشر ىي خارج نطاؽ ىذا الدليؿ. مف أجؿ التفصيؿ انظر 

  the Handbook on Economic Globalisation Indicators مؤشرات العولمة االقتصادية دليؿ
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منظمة التعاوف والتنمية ل لالستثمار األجنبي المباشر والتعريؼ المرجعي( ,OECD, 2005في  2)الفصؿ 
 (OECD, 2009a)  في الميداف االقتصادي

يؿ البحث و ؿ عولمة البحث والتطوير التجريبي مجموعًة فرعية مف األنشطة العالمية التي تشمؿ تمتمثّ  11-3
ز ىذا الدليؿ أواًل عمى ثالثة مقاييس لعولمة البحث والتطوير التجريبي وأداءه وتحويمو واستخدامو. يركّ 

لقضايا القياس المرتبطة بالقطاعات األخرى غير قطاع  والتطوير التجريبي في قطاع األعماؿ، يمييا ممخٌص 
 األعماؿ.

 قياس عولمة البحث والتطوير التجريبي في قطاع األعمال -11-2

 اإلطار اإلحصائي لقياس عولمة البحث والتطوير التجريبي في قطاع األعمال

ع مف المقاييس اإلحصائية لعولمة البحث والتطوير التجريبي في قطاع األعماؿ ى ىنا ثالثة أنواُتغطّ  11-4
 ىي:

  (3-11تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي العابرة لمحدود )انظر القسـ 

  يو أعضاء المشاريع متعددة الجنسيات والتكاليؼ الجارية لمبحث والتطوير التجريبي الذي يؤدّ  فالموظفو
(MNEs ضمف )(4-11والخارج )انظر القسـ  التجميع( بمدافالتي تقـو بتجميع البيانات ) البمداف 

  (5-11التجارة الدولية في خدمات البحث والتطوير التجريبي )انظر القسـ 

ؿ أوؿ ىذه المقاييس استكمااًل إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي التقميدية التي ُيوصى بجمعيا يمثّ  11-5
(. قد تمتمؾ المشاريع سواء 6-7القسـ  7األعماؿ المقيمة إلى/مف بقية العالـ )انظر الفصؿ مف مشاريع 

والتي ليست متعددة الجنسيات مثؿ ىذه األنشطة، بالرغـ أّف تركيز ىذا الفصؿ ىو عمى  ،متعددة الجنسيات
ا إبالغ المشاريع متعددة الجنسيات. يتعمؽ ثاني ىذه المقاييس فقط بأنشطة المشاريع متعددة الجنسيات. أمّ 

ـّ إنشاؤه في سياؽ إحصاءات التجارة بالخدمات، باالعتماد عمى ا لمقبوضات مف المقياس الثالث فقد ت
 والمدفوعات إلى الوحدات غير المقيمة مقابؿ البحث والتطوير التجريبي.  
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ى قتصر معظـ القياسات التي ُيوصي بيا ىذا الدليؿ عمى تمييز البحث والتطوير التجريبي الُمؤدّ ي 11-6
ود مع لمحد العابرة خالؿ السنة المرجعية. بشكٍؿ خاص، تقترف تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي

محددة، وكذلؾ مقاييس أداء وتمويؿ البحث والتطوير المرجعية المفترة ل البحث والتطوير التجريبي داخؿ الوحدة
التجريبي حسب حالة المشروع متعدد الجنسيات. مف جيٍة ثانية، قد ُتسجؿ التجارة الدولية في خدمات البحث 

البحث والتطوير التجريبي الذي يمكف أف يكوف قد جرى ي الحقوؽ في نتائج والتطوير التجريبي صفقاٍت تغطّ 
في سنواٍت سابقة. وعمى ىذا األساس، تكوف التجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي تابعًا في اإلنفاؽ 

بالنسبة لمصادرات وفي الدوؿ الشريكة تجاريًا  التجميعالتجميعي عمى البحث والتطوير التجريبي )في بمد 
قياس  يتـّ  وردات(، وليس فقط إنتاج أو تمويؿ البحث والتطوير التجريبي في السنة الحالية.بالنسبة لممست

المؤشرات األخيرة )إنتاج وتمويؿ البحث والتطوير التجريبي( بأسعار السوؽ، باالنسجاـ مع مفاىيـ ميزاف 
في ىذا الفصؿ. لذلؾ، وُتجمع في المسوحات الحالية لتجارة الخدمات، كما نناقش الحقًا ( BOPالمدفوعات )

ؿ جوانب جزئية لكف متكاممة مف الترتيبات األساسية المعقدة ألداء البحث ويمثّ  ،ي كؿ مقياس عدة أىداؼٍ يمبّ 
والتطوير التجريبي عبر مواقع عالمية مختمفة. عمى سبيؿ المثاؿ، ُتستخدـ التجارة في خدمات البحث 

كما ُيناقش  ،مف البحث والتطوير التجريبي ألغراض الرسممةية المحمّ  األرصدةوالتطوير التجريبي في تعديؿ 
ُكتيب استنباط مقاييس رأسمالية لمنتجات الممكية الحقًا في ىذا الفصؿ، بما ينسجـ مع اإلرشادات الواردة في 

 OECD Handbook on Derivingالصادر عف منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي  الفكرية
Capital Measures of Intellectual Property Products (OECD, 2009b.)  ّؿ االختالؼ يتمث

األساسي اآلخر بيف مقاييس تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي العابرة لمحدود والتجارة في خدمات 
مثؿ في أّف تمويؿ البحث والتطوير التجريبي العابر لمحدود يتضمف التحويالت )البحث والتطوير التجريبي 

ا إحصاءات التجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي فال وجميع القطاعات؛ أمّ  الِمَنح، انظر الحقًا(
 محدودة. عماؿ، ألسباٍب عمميةتتضمف عادًة ِمَنح البحث والتطوير التجريبي، وتكوف التغطية خارج قطاع األ

اء وتمويؿ المشاريع متعددة الجنسيات إّف مقاييس عولمة البحث والتطوير التجريبي المرتبطة بأد 11-7
نما أيضًا  ،لمبحث والتطوير التجريبي متجّذرة ليس فقط في اإلحصاءات الوطنية لمبحث والتطوير التجريبي وا 

والتمويؿ  المباشر، والعمالةفي اإلحصاءات االقتصادية الدولية األوسع حوؿ اإلنتاج العالمي، واالستثمار 
يًا خاصًا لممكاتب اإلحصائية، والمستجيبيف لممسوحات، المصادر المرجعية تحدّ ؿ تعدد والتجارة. يمثّ 
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ومستخدمي إحصاءات البحث والتطوير التجريبي والعولمة المرتبطة بيا. ومع ذلؾ ونظرًا لتعقيد مسائؿ عولمة 
مة. لذلؾ، ي جميع مفاىيـ القياس ذات الصحتمؿ أف يغطّ وحيد يُ  البحث والتطوير التجريبي، ال يوجد مرجعٌ 

آخر مف  منسجمة مع المصطمحات المحددة في مكافٍ  تحاوؿ اإلرشادات في ىذا الفصؿ استخداـ مصطمحاتٍ 
إلييا بشكٍؿ خاص في ىذا الفصؿ )والتي يمكف  الُمشاراألدلة اإلحصائية لمعولمة التي وكذلؾ مع  ،ىذا الدليؿ

اإلرشادات ليذا الدليؿ المتاح عمى الرابط وصفيا في المستقبؿ بالتفصيؿ عمى اإلنترنت في ممحؽ  أف يتـّ 
http://oe.cd/frascati.)      

ف بالنسبة لنشاط البحث والتطوير التجريبي وقياسو. اف أساسيا، يترتب عمى العولمة تأثير بشكٍؿ أعـّ  11-8
يف متشتتيف دالبحث والتطوير التجريبي جزءًا مف سالسؿ القيمة العالمية المعقدة التي تشمؿ مزوّ  أواًل، يعدّ 
نحٍو متزايد  ىجّزأة إلنتاج السمع والخدمات. ثانيًا، يشمؿ البحث والتطوير التجريبي نفسو وعممُ  وعممياتٍ 

ليذا التعقيد،  ّسع اتجاىات عممية العولمة. نظراً ا يعكس تو منظماٍت وموظفيف مشتتيف عبر دوٍؿ مختمفة، ممّ 
. تُفصح مف بيانات عولمة البحث والتطوير التجريبي ي مسٌح واحد جميع االحتياجاتمف المحتمؿ أاّل يغطّ 

 ىذه الحالة عف وجود فرٍص لمعمؿ المشترؾ عمى تطوير البيانات و/أو جمعيا بيف مسوحات البحث والتطوير
ع األعماؿ عمى البحث والتطوير ير اإنفاؽ مشالمسوحات الخاصة بػ التجريبي وبقية المسوحات، خاصةً 

جارة الخدمات التي ار األجنبي المباشر/المشروع متعدد الجنسيات، ومسوحات تواالستثم ،(BERDالتجريبي )
المتنوعة دلة األص ىذا الفصؿ مواد البحث والتطوير التجريبي الواردة في ىنا. وىكذا، يمخّ ت مناقشتيا تمّ 

 لمعولمة ويربط ىذه المعمومات مع مفاىيـ دليؿ فراسكاتي.

عمى روابط الممكية العابرة لمحدود والجوانب المالية ألنشطة  ينصبّ عمى الرغـ أّف تركيز ىذا الفصؿ  11-9
البحث والتطوير التجريبي العالمية )مثؿ اإلنفاؽ، والتكاليؼ، وتدفقات التمويؿ(، فإّف عولمة البحث والتطوير 

تنعكس أيضًا في انتقاؿ موظفي البحث والتطوير التجريبي. لذلؾ، يجري تشجيع تحديد وتتبع التجريبي 
تدفقات موظفي البحث والتطوير التجريبي داخؿ المشاريع متعددة الجنسيات وعبرىا. لكف، إّف قدرة مسوحات 

وير التجريبي البحث والتطوير التجريبي عمى جمع المعمومات عف جوانب الموارد البشرية لعولمة البحث والتط
 فراد ذوي التعميـ العالي.مقارنًة مع مسوحات الباحثيف الفردييف أو األ ىي نوعًا ما محدودةٌ 

     (MNEممشروع متعدد الجنسيات )لالتعريفات ذات الصمة 
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عمى الفيـ  ألعماؿليعتمد الجمع والتصنيؼ الدقيقاف إلحصاءات عولمة البحث والتطوير التجريبي  11-10
ـّ  فالمنسجميوالتطبيؽ  تعريؼ المصطمحات األساسية  أدناهلممصطمحات الضرورية لعولمة األعماؿ. ت

 1-11انظر الصندوؽ  المتاحة مف األدلة الموجودة لمعولمة وما يرتبط بيا. المستفيضةباالعتماد عمى المواد 
عف األدلة المرجعية المتنوعة التي توفر اإلطار اإلحصائي والمصطمحات األساسية  لمحصوؿ عمى ممخصٍ 

 اىا ىذا الفصؿ.التي يتبنّ 

يقيـ في  روعٍ شمف م دائـ ىدؼ الحصوؿ عمى اىتماـٍ  (FDIتثمار األجنبي المباشر )االسيعكس  11-11
أو "المستثِمر المباشر"( في مشروٍع يقيـ في اقتصاٍد آخر  المشروع متعدد الجنسيات األمٍد ما )ااقتص

 االهتمام الدائم ُيعدّ أو "مشروع االستثمار المباشر"(. لغاياٍت إحصائية رسمية،  المشروع التابع األجنبي)
سيـ العادية أو قوة التصويت في % أو أكثر مف األ10موجودًا مف خالؿ الممكية المباشرة أو غير المباشرة لػِ 

عالقة % أيضًا لوجود 10. يؤسس معيار الػ الفردية، أو ما يعادليا بالنسبة لممشاريع المساىـ مشروعال
 عدد الجنسيات األـ.بيف المشروع التابع والمشروع مت مباشر استثمار  

التركيز اإلحصائي عمى البحث والتطوير التجريبي واألنشطة المرتبطة  لغايات ىذا الدليؿ، ينصبّ  11-12
. تشير ممكية أو سيطرة األغمبية إلى ممكية ممكية األغمبية أو مشاريع تابعة ُمسيطر عميهابو التي تتضمف 

. الفرديع المساىـ أو ما يعادليا في المشرو % أو أكثر مف األسيـ العادية أو قوة التصويت في المشروع 50
)المشاريع  الشركات الفرعية التابعةتشمؿ األمثمة عمى ممكية األغمبية أو المشاريع التابعة الُمسيطر عمييا 

  (.المشاريع الفرديةوع )( أو الفر المساىمة

المشروع مف منظور بمد تجميع البيانات، حيث يقيـ المشروع متعدد الجنسيات األـ، ُيقاس ىذا  11-13
داخؿ بمد  الموجودة بالكامؿ الموّحدةأنو مجموعة المشروع عمى  متعدد الجنسيات الذي يمثل الشركة األم

األغمبية مف الشركة )مف أجؿ بجميع الوحدات المقيمة في بمد التجميع الممموكة  تضـّ التجميع ىذا التي 
 ,OECDالتي تشمؿ أعضاء مف المشاريع متعددة الجنسيات، انظر  الدمجحوؿ مسائؿ  الحصوؿ عمى ممخصٍ 

 األغمبية المقيمة في الخارج.بويستثني ىذا األمر شركاتيا التابعة الممموكة  (.2005

ومستخدمي إحصاءات البحث والتطوير التجريبي والعولمة المرتبطة بيا. ومع ذلؾ ونظرًا لتعقيد مسائؿ عولمة 
مة. لذلؾ، ي جميع مفاىيـ القياس ذات الصحتمؿ أف يغطّ وحيد يُ  البحث والتطوير التجريبي، ال يوجد مرجعٌ 

آخر مف  منسجمة مع المصطمحات المحددة في مكافٍ  تحاوؿ اإلرشادات في ىذا الفصؿ استخداـ مصطمحاتٍ 
إلييا بشكٍؿ خاص في ىذا الفصؿ )والتي يمكف  الُمشاراألدلة اإلحصائية لمعولمة التي وكذلؾ مع  ،ىذا الدليؿ

اإلرشادات ليذا الدليؿ المتاح عمى الرابط وصفيا في المستقبؿ بالتفصيؿ عمى اإلنترنت في ممحؽ  أف يتـّ 
http://oe.cd/frascati.)      

ف بالنسبة لنشاط البحث والتطوير التجريبي وقياسو. اف أساسيا، يترتب عمى العولمة تأثير بشكٍؿ أعـّ  11-8
يف متشتتيف دالبحث والتطوير التجريبي جزءًا مف سالسؿ القيمة العالمية المعقدة التي تشمؿ مزوّ  أواًل، يعدّ 
نحٍو متزايد  ىجّزأة إلنتاج السمع والخدمات. ثانيًا، يشمؿ البحث والتطوير التجريبي نفسو وعممُ  وعممياتٍ 

ليذا التعقيد،  ّسع اتجاىات عممية العولمة. نظراً ا يعكس تو منظماٍت وموظفيف مشتتيف عبر دوٍؿ مختمفة، ممّ 
. تُفصح مف بيانات عولمة البحث والتطوير التجريبي ي مسٌح واحد جميع االحتياجاتمف المحتمؿ أاّل يغطّ 

 ىذه الحالة عف وجود فرٍص لمعمؿ المشترؾ عمى تطوير البيانات و/أو جمعيا بيف مسوحات البحث والتطوير
ع األعماؿ عمى البحث والتطوير ير اإنفاؽ مشالمسوحات الخاصة بػ التجريبي وبقية المسوحات، خاصةً 

جارة الخدمات التي ار األجنبي المباشر/المشروع متعدد الجنسيات، ومسوحات تواالستثم ،(BERDالتجريبي )
المتنوعة دلة األص ىذا الفصؿ مواد البحث والتطوير التجريبي الواردة في ىنا. وىكذا، يمخّ ت مناقشتيا تمّ 

 لمعولمة ويربط ىذه المعمومات مع مفاىيـ دليؿ فراسكاتي.

عمى روابط الممكية العابرة لمحدود والجوانب المالية ألنشطة  ينصبّ عمى الرغـ أّف تركيز ىذا الفصؿ  11-9
البحث والتطوير التجريبي العالمية )مثؿ اإلنفاؽ، والتكاليؼ، وتدفقات التمويؿ(، فإّف عولمة البحث والتطوير 

تنعكس أيضًا في انتقاؿ موظفي البحث والتطوير التجريبي. لذلؾ، يجري تشجيع تحديد وتتبع التجريبي 
تدفقات موظفي البحث والتطوير التجريبي داخؿ المشاريع متعددة الجنسيات وعبرىا. لكف، إّف قدرة مسوحات 

وير التجريبي البحث والتطوير التجريبي عمى جمع المعمومات عف جوانب الموارد البشرية لعولمة البحث والتط
 فراد ذوي التعميـ العالي.مقارنًة مع مسوحات الباحثيف الفردييف أو األ ىي نوعًا ما محدودةٌ 

     (MNEممشروع متعدد الجنسيات )لالتعريفات ذات الصمة 
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مقيمة في البمد أم  إلى شركة   MNEالمشروع متعدد الجنسيات بمد التجميع، يشير  مف منظور 11-14
الُمسيطر عميها  الشركات التابعةى في الخارج، وُتسمّ  األغمبية موجودةً بشركاتيا التابعة التي تممكيا  وتكون

الخارج ىي  وىكذا، تكوف الشركات التابعة الُمسيطر عمييا الموجودة في .(CAAالخارج ) الموجودة في
تقيـ في بمد التجميع. ُيشار كذلؾ إلى المشاريع  لشركة أـّ  تتبعاألغمبية موجودة في الخارج بممموكة  شركاتٌ 

 (.EC, 2010متعددة الجنسيات عمى أنيا مجموعات المشروع العالمية )

 األعمالقطاع األدلة اإلحصائية الدولية المرتبطة بعولمة البحث والتطوير التجريبي في  -1-11الصندوؽ 

ـ ىذا النظاـ إرشاداٍت حوؿ قياس النشاط (. يقدّ EC et al., 2009) 2008نظام الحسابات القومية 
ي التدفقات االقتصادية االقتصادي ضمف اإلقميـ االقتصادي في نظاـٍ متكامؿ مف الحسابات. كما أنو يغطّ 

وير التجريبي في نظاـ الحسابات القومية لعاـ بيف بمد التجميع وبقية العالـ. ينسجـ أساسًا تعريؼ البحث والتط
2008 (SNA 10.103 مع )ى دليؿ الحسابات القومية أيضًا قياس . لكف، يتوخّ 2002 دليؿ فراسكاتي

ى أيضًا المعامالت/الصفقات االقتصادية حوؿ األصوؿ القائمة عمى البحث والتطوير التجريبي )التي ُتسمّ 
ـّ  البحث والتطوير التجريبي( التي قد  في السنوات السابقة. إنتاجيايكوف ت

. يصؼ ىذا الدليؿ إطارًا لإلحصاءات والمؤشرات (OECD, 2005) دليل مؤشرات العولمة االقتصادية
بما فييا التدفقات واألرصدة )المراكز( المالية لالستثمار األجنبي المباشر ونشاط  ،المشتقة حوؿ العولمة

 المشاريع متعددة الجنسيات أو عممياتيا.

(. يصؼ ىذا الدليؿ بالتفصيؿ تعريفات OECD, 2009a) التعريف المرجعي لالستثمار األجنبي المباشر
دليؿ ميزاف ينسجـ مع اإلصدار السادس مف  االستثمار األجنبي المباشر والتدفقات المرتبطة بو بما

 (.AMNEي إحصاءات نشاط المشاريع متعددة الجنسيات ). كما أنو يغطّ المدفوعات

ي ىذا الدليؿ يغطّ  (.IMF, 2009، اإلصدار السادس )االستثمار الدولي وضع ودليل ميزان المدفوعات 
( بيف المقيميف وغير BOPميزاف المدفوعات )بيانات المعايير المحاسبية واإلحصائية الالزمة لتجميع 

زمنية محددة، بالتوازي مع قائمة الميزانية الخارجية، واألصوؿ والخصوـ المتراكمة )أو  المقيميف خالؿ فترةٍ 
ىذا الدليؿ مصدر التعريفات لممعامالت الدولية،  يعدّ األوضاع( الناتجة عف المعامالت مع القطاع الخارجي. 
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دي، واإلقامة وما يرتبط بيا مف تعريفات. يشمؿ تعريؼ ىذا الدليؿ "لمبحث والتطوير واإلقميـ االقتصا
ولكف يتجاوز نطاقو مف خالؿ  ،التجريبي" في خدمات البحث والتطوير التجريبي تعريؼ دليؿ فراسكاتي

 تضميف خدمات االختبار التي تُفضي إلى الحصوؿ عمى براءات االختراع.

ي ىذا الدليؿ يغطّ  (.UN et al., 2011) 2010 رجية في الخدماتدليل إحصاءات التجارة الخا
بما فييا خدمات البحث والتطوير التجريبي بصيغتيف  ،اإلحصاءات المتعمقة بالعرض الدولي مف الخدمات

يًا مف الشركات التابعة أساسيتيف ىما: التجارة التقميدية العابرة لمحدود في الخدمات وعرض الخدمات محمّ 
 ,FATS( )ECت تغطية الصيغة األخيرة في إحصاءات الشركات التابعة األجنبية )تمّ  لألجانب.الممموكة 

(. يشمؿ تعريؼ ىذا الدليؿ "لمبحث والتطوير التجريبي" في خدمات البحث والتطوير التجريبي تعريؼ 2012
حصوؿ عمى ولكف يتجاوز نطاقو مف خالؿ تضميف خدمات االختبار التي تُفضي إلى ال ،دليؿ فراسكاتي

ـّ في عاـ براءات االختراع، لكف تمّ   نشر 2014ت صياغة فئاتو الفرعية بحيث ُتسّيؿ إجراء المقارنات. ت
 (.UN et al., 2014ليذا الدليؿ ) الجامعيف مرشد

(. يصؼ ىذا الدليؿ OECD, 2009b) لمنتجات الممكية الفكرية يةمقاييس رأسمال استنباط ُكتيب
الرامية إلى تطوير مقاييس القيمة السوقية لمبحث والتطوير التجريبي وبقية منتجات اإلجراءات اإلحصائية 

( بغرض دمج ىذه األصوؿ في الحسابات االقتصادية القومية والدولية، بما يتماشى مع IPPالممكية الفكرية )
 ،راض القياسية ألغ. يصؼ الدليؿ مخرجات البحث والتطوير التجريبي المحمّ 2008نظاـ الحسابات القومية 

الحسابات القومية ودليؿ فراسكاتي وىي: الحساب الخاص لمبحث منسجمة مع نظاـ  مكّوناتٍ  ةمف حيث ثالث
النظر عف مصادر  والتطوير التجريبي )البحث والتطوير التجريبي الذي ُيجرى وُيستخدـ داخميًا بغّض 

وُيمّوؿ مف  جريبي الذي ُيجرى ألجؿٍ تمويمو(؛ والبحث والتطوير التجريبي المخصص )البحث والتطوير الت
يصؼ ىذا الدليؿ الصيغ المختمفة  وحدٍة أخرى(؛ والبحث والتطوير التجريبي الُمضارب أو غير المخصص.
ات ة منتجات الممكية الفكرية: اتفاقلتسجيؿ التحويالت الدولية، واستخداـ وبيع البحث والتطوير التجريبي وبقي

دوف رسوـ، خاصًة داخؿ المشاريع متعددة الجنسيات(، والتغّير في )تقديمو  أو الترخيص، والتحويالتالبيع 
قيمة أصوؿ الشركة أو دخؿ االستثمار الذي يشمؿ )ولكف غير المحدد بشكٍؿ منفصؿ( تدفقات البحث 

ي مف البحث والتطوير كما يصؼ ىذا الدليؿ كيفية الحصوؿ عمى العرض المحمّ  والتطوير التجريبي.
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خالؿ إضافة المستوردات وطرح  مفي تعديؿ مخرجات البحث والتطوير التجريبي المحمّ  عبرالتجريبي 
مر بحساب التجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي. يسمح ىذا األالصادرات باستخداـ إحصاءات 

طوير تكويف رأس الماؿ )االستثمار( في البحث والتطوير التجريبي وتقدير مخزوف رأس الماؿ مف البحث والت
 التجريبي.

ز ىذا الدليؿ اإلرشادي (. ُيركّ UNECE/Eurostat/OECD, 2011) تأثير العولمة في الحسابات القومية
بما  ،فالقوميية بقياس اإلنتاج والتجارة عمى الصعوبات المترتبة عمى نشاط المشروع متعدد الجنسيات المتعمق

ىذا الدليؿ اإلرشادي إعداد اإلرشادات اإلحصائية لمقاييس منتجات  يتابعفييا البحث والتطوير التجريبي. 
كذلؾ يناقش ىذا الدليؿ قضايا المخصص لو.  7الممكية الفكرية والتجارة القابمة لممقارنة الدولية في الفصؿ 

  القياس مثؿ أسعار التحويؿ والتأثيرات عمى اإلحصاءات القومية والدولية. 

يوّسع ىذا الدليؿ اإلرشادات الواردة في  (.UNECE/OECD, 2015) لعالميالمرشد في قياس اإلنتاج ا
وذلؾ بالتركيز عمى سالسؿ القيمة العالمية، وسالسؿ العرض، والترتيبات المتعمقة بإنتاج  ،الدليميف السابقيف
 بما فييا مدخالت البحث والتطوير التجريبي. ،السمع والخدمات

 

( مجموعة المشروع FCAؿ الشركات التابعة الُمسيطر عمييا أجنبيًا )مف منظور بمد التجميع، تمثّ  11-15
مشاريع أجنبية متعددة  باألغمبية مف اً ؿ عضوًا ممموكدة كميًا الموجودة داخؿ بمد التجميع التي تمثّ الموحّ 

ليا(. تكوف أنشطة الشركات التابعة  الجنسيات )وبالتالي تكوف ممموكة باألغمبية مف الشركات األجنبية األـّ 
، بينما تكوف أنشطة الشركات التابعة االستثمار األجنبي المباشر الداخلالُمسيطر عمييا أجنبيًا حصيمة 

مف أجؿ الحصوؿ عمى مرتبطة باالستثمار األجنبي المباشر الخارج.  الموجودة في الخارجالُمسيطر عمييا 
 (.OECD, 2005ؿ الشركات التابعة الُمسيطر عمييًا أجنبيًا انظر )تشم التوحيد التي مسائؿحوؿ  ممخصٍ 

مف وجية نظر الشركة التابعة الُمسيطر عمييا أجنبيًا  المشاريع الزميمة في الخارجتحديد  يتـّ  11-16
المقيمة في بمد التجميع. يشير المصطمح إلى المشاريع الموجودة خارج بمد التجميع التي تقع تحت سيطرة أو 

نفسيا لمشركة التابعة الُمسيطر عمييا أجنبيًا. لغايات ىذا الدليؿ، تحظى المشاريع  تأثير الشركة األجنبية األـّ 
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لزميمة في الخارج باالىتماـ كمصدٍر أو مقصٍد لتمويؿ البحث والتطوير التجريبي الذي يشمؿ الشركات ا
 التابعة الُمسيطر عمييا أجنبيًا.

ية الُمسيطر عميها الشركة األم المباشرة لمشركة التابعة المحم   ؿتمثّ  لالستثمار الداخؿ،بالنسبة  11-17
ا أمّ األجنبية. مارس السيطرة عمى الشركة التابعة الذي ي جميعخارج بمد التتثمر األجنبي األوؿ المس أجنبيا  

ى أيضًا "الوحدة المؤسسية )ُيسمّ  عمى الشركة التابعة الُمسيطر عمييا أجنبياً المستثمر المسيطر النهائي 
مف الشركات أو الشركات التابعة التي تتحكـ في جميع المشاريع في  يو رئيس سمسمةٍ فالمسيطرة النيائية"( 

 .أخرى ذاتيا لسيطرة أي شركةٍ  السمسمة دوف أف تخضع بحدّ 

الشركات الموجودة في بمد  إلى Non-MNEs المشاريع غير متعدد الجنسياتمصطمح يشير  11-18
وبالتالي ال تنخرط في أي  ،أو أجنبي(ي متعدد الجنسيات )محمّ  التجميع التي ليست عضوًا في أي مشروعٍ 

(. قد تنخرط ىذه المشاريع في ,OECD, 2005 3-3مف االستثمار األجنبي المباشر )الصندوؽ  صيغةٍ 
صيٍغ أخرى مف األنشطة العالمية مثؿ التمويؿ والعمؿ المشترؾ والتعاقد والتجارة بالبحث والتطوير التجريبي 

 عمى المستوى الدولي.

ًة مف حات المشروع متعدد الجنسيات معّرفمثااًل توضيحيًا لمفاىيـ ومصطم 1-11الشكؿ ـ يقدّ  11-19
إلى الشركة  "بقية العالـ"(. تنطمؽ األسيـ مف الشركة األـّ  3و  2" )وبيذا ُتشكؿ الدوؿ 1منظور "بمد التجميع 

تدفقات تمويؿ البحث  2-11التابعة مبينًة ممكية األغمبية في عالقات االستثمار المباشر. يعالج القسـ 
إرشاداٍت حوؿ  3-11ـ القسـ ، ويقدّ اوالتطوير التجريبي ضمف أعضاء المشروع متعدد الجنسيات وغيرى

تجميع التبويبات المتقاطعة لمتكاليؼ الجارية ألداء البحث والتطوير التجريبي ومصادر تمويؿ البحث 
 .والتطوير التجريبي لممشاريع متعددة وغير متعددة الجنسيات

 التمويل الدولي لمبحث والتطوير التجريبي الذي يشمل المشاريع متعددة الجنسيات -11-3

   بقية العالم

ؿ تمثّ التي مقيمة الغير  الوحداتيشمؿ التمويؿ الدولي أو العابر لمحدود لمبحث والتطوير التجريبي  11-20
ُيعّرؼ بقية العالـ عمى أساس حالة  3مف الفصؿ  3-3في القسـ  مصدر التمويؿ أو مقصده. كما ىو ُمفّصؿٌ 
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غير المقيـ لموحدات ذات الصمة؛ وُتسجؿ الصفقات/المعامالت مع بقية العالـ كما لو أنو قطاع فعمي. يتألؼ 
ىذا القطاع مف جميع الوحدات المؤسساتية غير المقيمة التي تدخؿ في الصفقات مع الوحدات المقيمة، أو 

ع األعماؿ عمى ير اروابط اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمة. لغايات اإلبالغ المنتظـ عف إنفاؽ مشتمتمؾ 
(، تكوف مصادر تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف بقية 6-7( )القسـ BERDالبحث والتطوير التجريبي )

 العالـ ىي:

 بقية العالـ 
 قطاع مشاريع األعماؿ  
 مجموعة نفسياالمشاريع الموجودة في ال   
 بقية المشاريع غير التابعة   
 قطاع الحكومة  
 قطاع التعميـ العالي  
 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح  
 المنظمات الدولية  
مثاٌل توضيحي لعالقات الممكية لمعضو في المشروع متعدد الجنسيات والمصطمحات  -1-11الشكؿ 
 المقابمة
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 .Taaaو  Taaلػِ  ىي الشركة األـّ  Tp. وأّف Daلػِ  ىي الشركة األـّ  Dpالحظ أّف 
 إلى المشروع التابع رابط مف المشروع األـّ          
 رابط مف المشروع التابع إلى المشروع األـّ         
 رابط مشروع تابع زميؿ        

 والتطوير التجريبيالمشروع متعدد الجنسيات وتدفقات التمويل الدولي لمبحث 

يناقش ىذا القسـ المشاريع متعددة الجنسيات في سياؽ تدفقات التمويؿ العابرة لمحدود، وىي المقياس  11-21
األعماؿ المحددة في القسـ قطاع األوؿ مف ثالثة مقاييس إحصائية لعولمة البحث والتطوير التجريبي في 

عماؿ عمى البحث والتطوير تمويؿ إنفاؽ مشروع األ . يتمـ ىذا القسـ التوجييات حوؿ تحديد مصادر11-1
 مف بقية العالـ. (BERDالتجريبي )

يًا لو. يمكف أف تكوف وحدات األعماؿ في الخارج مصدرًا لتمويؿ البحث والتطوير التجريبي أو متمقّ  11-22
في  (1-11لشكؿ ينخرط عادًة أعضاء المشروع متعدد الجنسيات )كما ىو ُمعّرؼ في ىذا الفصؿ ومبينًا في ا

وكذلؾ مع بقية الشركات والمنظمات. تعكس ىذه  ،تدفقات التمويؿ العابرة لمحدود ضمف عممياتيـ العالمية
 ميـّ  التدفقات ترتيباٍت عالمية مختمفة ىدفيا الحصوؿ عمى البحث والتطوير التجريبي أو تقديمو. يوجد تمايزٌ 

 الوحدات التابعة الشركات األـّ  عماؿ. تضـّ بيف مصادر التمويؿ التابعة وغير التابعة ضمف مشاريع األ

غير المقيـ لموحدات ذات الصمة؛ وُتسجؿ الصفقات/المعامالت مع بقية العالـ كما لو أنو قطاع فعمي. يتألؼ 
ىذا القطاع مف جميع الوحدات المؤسساتية غير المقيمة التي تدخؿ في الصفقات مع الوحدات المقيمة، أو 

ع األعماؿ عمى ير اروابط اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمة. لغايات اإلبالغ المنتظـ عف إنفاؽ مشتمتمؾ 
(، تكوف مصادر تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف بقية 6-7( )القسـ BERDالبحث والتطوير التجريبي )

 العالـ ىي:

 بقية العالـ 
 قطاع مشاريع األعماؿ  
 مجموعة نفسياالمشاريع الموجودة في ال   
 بقية المشاريع غير التابعة   
 قطاع الحكومة  
 قطاع التعميـ العالي  
 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح  
 المنظمات الدولية  
مثاٌل توضيحي لعالقات الممكية لمعضو في المشروع متعدد الجنسيات والمصطمحات  -1-11الشكؿ 
 المقابمة
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لمشروع األعماؿ متعدد الجنسيات والمشاريع الزميمة في الخارج )في حالة المشروع الممموؾ أجنبيًا( والشركات 
مف  (. لمحصوؿ عمى درجة أدؽّ سيات األـّ التابعة الُمسيطر عمييا في الخارج )في حالة المشروع متعدد الجن

تمويؿ البحث والتطوير التجريبي، يمكف لمسوحات البحث والتطوير لالتفصيؿ حوؿ المصادر غير المقيمة 
مصادر التمويؿ التالية ضمف بقية العالـ )انظر تفاصيؿ التجريبي لممشاريع متعددة الجنسيات أف تسأؿ عف 

 (.2-11الشكؿ 

 لمشاريع الموجودة في المجموعة نفسيا(الوحدات التابعة )ا 

 ( الشركات التابعة الُمسيطر عمييا في الخارجCAA) 

 )الشركات األجنبية األـ )إذا كاف المستجيب ممموؾ أجنبيًا 

 )المشروع الزميؿ في الخارج )إذا كاف المستجيب ممموؾ أجنبيًا 

  بقية المشاريع في الخارج )أي شركة ليست جزءًا مف مجموعة المشروع متعدد  –الوحدات غير التابعة
 الجنسيات لممستجيب(

ؿ تحويؿ السيولة أو التحويؿ النوعي صفقًة ال ، يمثّ 4باالستناد إلى التعريفات المقدمة في الفصؿ  11-23
مف السمع  تعويضيةدفقات مقابمة التدفقات النقدية بت يحصؿ مف خاللو الُمقدـ عمى أي شيء )أي ال يتـّ 

المقيميف بيف  تتـّ التي  تحويؿالؿ التحويالت العابرة لمحدود أو التحويالت الدولية صفقات والخدمات(. تمثّ 
التحويالت عمى  وغير المقيميف. ينبغي أف تحدد تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف/إلى بقية العالـ

ىذه المعمومة مف تمييز تدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي  نحٍو منفصؿ عف التبادالت. قد ُتسّيؿ
العابرة لمحدود عف التجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي التي تستبعد عادًة التحويالت. أكثر مف 

لمشروع متعدد الجنسيات التي ىي أقرب إلى التحويالت منيا إلى داخؿ اتسجيؿ التدفقات  ذلؾ، قد ال يتـّ 
نود تمويؿ البحث والتطوير التجريبي في مسوحات لكف قد تظير في ب ،ت تجارة الخدماتدالت في مسوحاالتبا

 أدناه.   البحث والتطوير التجريبي، كما ىو موصوؼٌ 
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إعداد وتجميع ونشر اإلحصاءات اإلجمالية لمبحث والتطوير التجريبي لممشروع  -11-4
 متعدد الجنسيات

 عامة لتجميع اإلحصاءات اإلجمالية لمبحث والتطوير التجريبي لممشروع متعدد الجنسيات مقاربةٌ  

يناقش ىذا القسـ التكاليؼ الجارية لمبحث والتطوير التجريبي الذي ُيجريو أعضاء المشاريع متعددة  11-24
لعولمة البحث الجنسيات ضمف بمد التجميع وفي الخارج، وىو ثاني أنواع المقاييس اإلحصائية الثالثة 

المعمومات عف أداء المشاريع متعددة  تعدّ . 1-11ألعماؿ المحدد في القسـ مشاريع اوالتطوير التجريبي ل
مف أجؿ فيـ إنتاج المعرفة الجديدة.  ةً الجنسيات لمبحث والتطوير التجريبي، ما عدا مصادر التمويؿ، ميم

عمى سبيؿ المثاؿ، ترتبط مقاييس التكاليؼ الجارية ألداء البحث والتطوير التجريبي مباشرًة مع تطوير البحث 
األعماؿ لمبحث مشاريع والتطوير التجريبي. بدورىا، تُقدـ التبويبات المتقاطعة إلحصاءات تمويؿ/أداء 

بالمشاريع متعددة وغير متعددة الجنسيات )باالستناد إلى الفئات التي ُيمخصيا  والتطوير التجريبي المتعمقة
( صورًة أكمؿ لمترتيبات العالمية مف أجؿ إنتاج المعرفة الجديدة مقارنًة بالتركيز الحصري عمى 2-11الشكؿ 

رية لمبحث والتطوير التركيز عمى التكاليؼ الجا تـّ يتدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي العابرة لمحدود. 
إحصاءات العمميات األخرى غير البحث  مع التجريبي لممشاريع متعددة الجنسيات مف أجؿ تسييؿ المقارنات

والتطوير التجريبي لممشاريع متعددة الجنسيات مثؿ اإلنتاج، والمبيعات/رقـ األعماؿ، والقيمة المضافة، 
دمات. بالطبع، مف الممكف تحديد التكاليؼ الرأسمالية لمبحث والعمالة، وعدد المشاريع، والتجارة في السمع والخ

   والتطوير التجريبي لممشاريع متعددة الجنسيات بشكٍؿ منفصؿ.

وموظفي البحث والتطوير التجريبي لممشاريع متعددة وغير  1تجميع التكاليف الجارية -2-11الشكؿ 
 متعددة الجنسيات داخل بمد التجميع ومصدر التمويل
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التركيز عمى التكاليؼ الجارية لمبحث والتطوير التجريبي مف أجؿ تسييؿ المقارنة مع إحصاءات العمميات غير البحث  يتـّ  1
والتطوير التجريبي لممشاريع متعدد الجنسيات. مف الممكف إجراء تحديد منفصؿ لمتكاليؼ الرأسمالية لمبحث والتطوير التجريبي 

 تعددة الجنسيات.لممشاريع م
   

يًا عمميًا لممستجيبيف ووكاالت ؿ جمع اإلحصاءات عف األنشطة في الخارج تحدّ في الوقت نفسو، يمثّ  11-25
في العادة إلى خارج حدوده الوطنية؛  اإلحصاء الوطنية، كوف أّف سمطة تجميع البيانات لبمد التجميع ال تمتدّ 

كما يجب عادًة جمع البيانات عف الشركات التابعة الموجودة في الخارج مف خالؿ المسوحات التي تستيدؼ 
الذي تتضمف فيو مسوحات االستثمار األجنبي المباشر  أو تشمؿ المشروع متعددة الجنسيات األـ. إلى الحدّ 

إعداد وتجميع ونشر اإلحصاءات اإلجمالية لمبحث والتطوير التجريبي لممشروع  -11-4
 متعدد الجنسيات

 عامة لتجميع اإلحصاءات اإلجمالية لمبحث والتطوير التجريبي لممشروع متعدد الجنسيات مقاربةٌ  

يناقش ىذا القسـ التكاليؼ الجارية لمبحث والتطوير التجريبي الذي ُيجريو أعضاء المشاريع متعددة  11-24
لعولمة البحث الجنسيات ضمف بمد التجميع وفي الخارج، وىو ثاني أنواع المقاييس اإلحصائية الثالثة 

المعمومات عف أداء المشاريع متعددة  تعدّ . 1-11ألعماؿ المحدد في القسـ مشاريع اوالتطوير التجريبي ل
مف أجؿ فيـ إنتاج المعرفة الجديدة.  ةً الجنسيات لمبحث والتطوير التجريبي، ما عدا مصادر التمويؿ، ميم

عمى سبيؿ المثاؿ، ترتبط مقاييس التكاليؼ الجارية ألداء البحث والتطوير التجريبي مباشرًة مع تطوير البحث 
األعماؿ لمبحث مشاريع والتطوير التجريبي. بدورىا، تُقدـ التبويبات المتقاطعة إلحصاءات تمويؿ/أداء 

بالمشاريع متعددة وغير متعددة الجنسيات )باالستناد إلى الفئات التي ُيمخصيا  والتطوير التجريبي المتعمقة
( صورًة أكمؿ لمترتيبات العالمية مف أجؿ إنتاج المعرفة الجديدة مقارنًة بالتركيز الحصري عمى 2-11الشكؿ 

رية لمبحث والتطوير التركيز عمى التكاليؼ الجا تـّ يتدفقات تمويؿ البحث والتطوير التجريبي العابرة لمحدود. 
إحصاءات العمميات األخرى غير البحث  مع التجريبي لممشاريع متعددة الجنسيات مف أجؿ تسييؿ المقارنات

والتطوير التجريبي لممشاريع متعددة الجنسيات مثؿ اإلنتاج، والمبيعات/رقـ األعماؿ، والقيمة المضافة، 
دمات. بالطبع، مف الممكف تحديد التكاليؼ الرأسمالية لمبحث والعمالة، وعدد المشاريع، والتجارة في السمع والخ

   والتطوير التجريبي لممشاريع متعددة الجنسيات بشكٍؿ منفصؿ.

وموظفي البحث والتطوير التجريبي لممشاريع متعددة وغير  1تجميع التكاليف الجارية -2-11الشكؿ 
 متعددة الجنسيات داخل بمد التجميع ومصدر التمويل
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إدراج البحث والتطوير  يتـّ  طة الشركات التابعة الموجودة في الخارج، قدأو المشاريع متعددة الجنسيات أنش
رشادات ىذا الفصؿ وغيره في ىذا الدليؿ.   ـالتجريبي في ىذه المسوحات، بما ينسج  مع تعريفات وا 

أيضًا أنشطة  (BERD) ع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبيير اقد تشمؿ مسوحات إنفاؽ مش 11-26
تكوف خارج نطاؽ  عادًة ما بقية المعمومات التيجانب تابعة الُمسيطر عمييا في الخارج إلى الشركات ال

مسوحات االستثمار األجنبي المباشر/المشروع متعدد الجنسيات )مثؿ نوع البحث والتطوير التجريبي( حيث 
  تجميع.ُتوّجو األسئمة إلى شركات المشروع متعدد الجنسيات األـ المقيمة في بمد ال

الذي يجمع فيو البمد إحصاءات اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي وما يرتبط بو مف  إلى الحدّ  11-27
إحصاءات )مثؿ الموارد البشرية( ألعضاء المشروع متعدد الجنسيات الُمعّرؼ في ىذا الفصؿ، ينبغي إعطاء 

 األولوية لألعضاء في المشروع متعدد الجنسيات الموجوديف في بمد التجميع، وبالتحديد:

 الجنسيات التي تمتمؾ شركات تابعة ُمسيطر عمييا في الخارج  لممشاريع متعدداألـّ  كمياً  الموحدة الشركات
CAAs  

  الشركات التابعة الُمسيطر عمييا أجنبيًاFCA التي ىي أعضاء في مشاريع أجنبية متعددة الجنسيات 

 قطاعالمف  التالية التي ىي جزءٌ الممكف، يمكف أيضًا تبويب اإلحصاءات وفؽ الفئات  إلى الحدّ  11-28
 :بقية العالـل الفعمي

  الشركات التابعة الُمسيطر عمييا في الخارجCAA  ٍأـ متعدد الجنسيات مقيـ الممموكة لمشروع 

  ّد الُمسيطر عميو مف المقيميف في بمد التجميع، أي المشروع متعدد المشروع متعدد الجنسيات الموح
      . CAAsالمقيـ إضافًة إلى شركاتو التابعة الُمسيطر عمييا في الخارج  الجنسيات األـّ 

 إحصاءات البحث والتطوير التجريبي لممشروع متعدد الجنسيات حسب البمد وبقية الخصائص

سالسؿ الممكية  ؿٍت تابعة في بمٍد ما مف خالاقد تمتمؾ المشاريع متعدد الجنسيات األجنبية شرك 11-29
تصنيؼ إحصاءات البحث والتطوير التجريبي وبقية األنشطة )مثؿ  عبر دوٍؿ متعددة. يمكف أف يتـّ  التي تمتدّ 

العمالة( المرتبطة باالستثمار الداخؿ حسب البمد صاحب السيطرة المباشرة أو حسب البمد صاحب السيطرة 
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فيو بمد  البمد المستثمر النهائيأما المباشرة.  بمد اإلقامة لمشركة األـّ  البمد المستثمر المباشرؿ النيائية. يمثّ 
 اإلقامة لممستثمر صاحب السيطرة النيائية.

باالستثمار الخارج، يمكف تصنيؼ الشركات التابعة الُمسيطر  إلحصاءات النشاط المرتبطسبة نبال 11-30
 (.البمد الُمضيف المباشرفيو فعميًا عممياتيا ) حسب البمد الذي تتـّ  CAAsعمييا في الخارج 

وصي ىذا الدليؿ بجمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي لممشروع متعدد الجنسيات وتبويبيا يُ  11-31
حسب البمد الُمسيطر النيائي )االستثمار الداخؿ( وبمد الموقع لمشركات التابعة الُمسيطر عمييا في الخارج 

ع إحصاءاٍت أخرى لممشروع متعدد الممكف، خاصًة في حاؿ نشر بمد التجمي )االستثمار الخارج(، إلى الحدّ 
ي االنسجاـ بيف اإلحصاءات الجنسيات )العمالة والمبيعات والتجارة وغيرىا( عمى ىذا األساس. بالفعؿ، يؤدّ 

الُمحّسنة لعولمة البحث والتطوير التجريبي ولغيره مف األنشطة إلى زيادة القيمة التحميمية ليذه اإلحصاءات 
 ر الترتيبات والمعامالت التنظيمية المعقدة.وصمتيا بالسياسة، في ضوء تطو 

ينبغي أف تتبع تصنيفات الصناعة )وما يرتبط بيا مف توزيعات( إلحصاءات المشروع متعدد  11-32
. كما ينبغي أف يستند تصنيؼ الصناعة لمشركات 7الجنسيات الداخمة والخارجة اإلرشادات الواردة في الفصؿ 

عمى نشاطيا االقتصادي األساسي في موقعيا في  ، كأولويةCAAs التابعة المسيطر عمييا في الخارج
الذي تمتمؾ فيو  ليا الموجودة في البمد األصمي )بمد التجميع(. إلى الحدّ  وليس نشاط الشركة األـّ  ،الخارج

التابعة ؿ األولوية الثانية بالنسبة لمشركات ، تتمثّ الوصوؿ إلى بيانات الشركات األـّ  إمكانية بمداف التجميع
، لمشركة األـّ  اط االقتصادي األساسيالمسيطر عمييا في الخارج في تبويب البيانات حسب صناعة النش

داء البحث والتطوير التجريبي، والعمالة، والعمالة ساسية مثؿ التكاليؼ الجارية ألاأل ممتغيراتخاصًة بالنسبة ل
 في البحث والتطوير التجريبي.

عف اإلحصاءات حوؿ  أمثمةً  الجنسيات ةوالتطوير التجريبي لممشاريع متعدد ؿ إحصاءات البحثتمثّ  11-33
بما فييا الشركات األـ والتابعة لممشاريع متعددة الجنسيات  ،(AMNEأنشطة المشاريع متعددة الجنسيات )

التي يمكف جمعيا في مسوحات البحث والتطوير التجريبي المخصصة أو كجزٍء مف بقية المسوحات حوؿ 
طة الدولية مثؿ مسوحات االستثمار األجنبي المباشر. يمكف أيضًا نشر البحث والتطوير التجريبي األنش
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إحصاءات الشركات التابعة األجنبية في اإلحصاءات الوطنية كجزٍء مف  لممشاريع متعددة الجنسيات
(FATs) التي تختمؼ عف إحصاءات أنشطة المشاريع متعددة الجنسيات AMNE  ّالمشاريع ي كونيا ال تغط

 FCAsي لمشركات التابعة الُمسيطر عمييا أجنبيًا أنشطة البحث والتطوير التجريب . تعدّ متعددة الجنسيات األـّ 
ا أنشطة البحث والتطوير الداخمة؛ أمّ  (FATsفي بمد التجميع جزءًا مف إحصاءات الشركات التابعة األجنبية )

إحصاءات الشركات التابعة األجنبية  مف الخارج فيي جزءٌ في ي لمشركات التابعة الُمسيطر عمييا التجريب
(FATs)  .الخارجة 

 التجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي  -11-5

 يناقش ىذا القسـ جمع البيانات حوؿ التجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي، وىي ثالث نوعٍ  11-34
. 1-11األعماؿ المحددة في القسـ  مشاريعمف المقاييس اإلحصائية لعولمة البحث والتطوير التجريبي في 

حصاءات التجارة الدولية، تغطّ  ي "خدمات البحث والتطوير التجريبي" الخدمات في نظاـ الحسابات القومية وا 
فييا األنشطة في العمـو الفيزيائية المقترنة مع األبحاث األساسية والتطبيقية والتطوير التجريبي، بما 

وبالتالي فيذه الخدمات  ،تقديـ "خدمات البحث والتطوير التجريبي"  واالجتماعية واإلنسانية. يمكف ألي شركةٍ 
د أو لمتصنيؼ الصناعي الدولي الموحّ  4مف اإلصدار  72في الشركات المصّنفة في الفرع  ليست محصورةً 

ثر رسمم التصنيؼ الوطني المكافئ لو. في  ة البحث والتطوير التجريبي، يتـّ التصنيفات المعيارية لممنتجات، وا 
وبينما يتوافؽ الثاني بقية خدمات البحث والتطوير التجريبي.  عفتمييز أصوؿ البحث والتطوير التجريبي 

لسابؽ لمبحث ّف األوؿ يرتبط باألصوؿ التي توّلدت عف األداء اأداء البحث والتطوير التجريبي، فإمباشرًة مع 
" كجزٍء مف التجارة في خدمات البحث نيائية/الجاىزةوالتطوير التجريبي. ُيحتسب بيع واقتناء تمؾ الصوؿ "ال

والتطوير التجريبي في إحصاءات التجارة، في حيف أنيا تقع خارج نطاؽ تدفقات التمويؿ التي ُيسجميا ىذا 
    الدليؿ.

ًا الفئة العامة لخدمات البحث والتطوير التجريبي االختبار أيض ضمف إحصاءات التجارة، قد تضـّ  11-35
والخدمات الفنية األخرى غير البحث والتطوير التجريبي التي ينتج عنيا براءات اختراع، وبالتالي فيي تعكس 

نطاقًا أوسع مقارنًة بتعريؼ البحث والتطوير التجريبي في ىذا الدليؿ. لكف، تحيط األدلة المذكورة بيذا 
تالؼ مف خالؿ تقديـ توصيٍة صريحة بجمع الخدمات المرتبطة "بالعمؿ الذي يجري تنفيذه عمى أساٍس االخ
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منتظـ مف أجؿ زيادة مخزوف المعرفة" بشكٍؿ منفصؿ عف "بقية" الخدمات ضمف "خدمات البحث والتطوير 
ر التجريبي في الحصوؿ عمى التفاصيؿ المتعمقة بخدمات البحث والتطوي في المستقبؿ التجريبي". يمكف

حصاءات تجارة الخدمات، باإلضافة إلى التوافؽ بيف  /كود تصنيؼ ميزاف شيفرةالحسابات االقتصادية وا 
في ممحؽ  فنية مختارة مرتبطة بو وخدماتٍ لمبحث والتطوير التجريبي  المنَتج/كود شيفرة وتصنيؼ المدفوعات

. أكثر مف ذلؾ، في ضوء أدلة http://oe.cd/frascatiاإلرشادات ليذا الدليؿ عمى اإلنترنت المتاح عمى الرابط 
    تحديث إرشادات ميزاف مدفوعات التقانة.   مناقشتيا ىنا، قد يتـّ  العولمة الُمحّدثة التي تتـّ 

 مسوحات تجارة خدمات البحث والتطوير التجريبي

عف الصفقات العابرة لمحدود في خدمات  البياناتتجمع مسوحات التجارة الدولية في الخدمات  11-36
النظر عف الممكية أو التصنيؼ  البحث والتطوير التجريبي مف الشركات الموجودة في بمد التجميع )بغّض 
إلى الصفقات  تشير الصفقات الدوليةالصناعي(، مف ضمف بقية صفقات الممكية الفكرية وخدمات األعماؿ. 

بيف المقيميف وغير المقيميف. انظر قائمة المصطمحات لمحصوؿ عمى تعريؼ "الصفقة". تجمع ىذه  التي تتـّ 
المسوحات أيضًا البيانات حوؿ المبيعات/المشتريات والتراخيص التي تتضمف حقوؽ الممكية الناتجة عف 

جزءًا مف  وات ورسوـ الترخيص( التي تعدّ البحث والتطوير التجريبي )مثاؿ بيع براءات االختراع واإلتا
التجارة في الخدمات أحد مكونات الحساب الجاري في  "خدمات البحث والتطوير التجريبي". بالمقابؿ، تعدّ 

لممعامالت االقتصادية بيف المقيميف وغير المقيميف خالؿ فترٍة لمصفقات/موجز  ميزاف المدفوعات، وىو مقياٌس 
 محددة مف الزمف.

 قيمة التجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي مقابل تسجيل تمويل البحث والتطوير التجريبيتقدير 

في تقدير قيمة المعامالت/الصفقات الدولية في مسوحات تجارة  ُتستخدـ أسعار السوؽ كأساسٍ  11-37
ميا، بغض النظر الخدمات. يتـ تسجيؿ الصفقات عمى أساس االستحقاؽ، عندما يتـ تقديـ الخدمات أو استال

 افتراض أّف البحث والتطويؿ التجريبي الذي يتـّ  عف موعد استالـ النقود أو دفعيا. في الوقت نفسو، يتـّ 
اإلبالغ عنو مف  وكما يتـّ  –في ىذا الدليؿ  تمويمو مف اآلخريف الموجوديف خارج الشركة كما ىو ُمعرؼٌ 

ىوامش الربح وبقية العناصر غير تكمفة البحث  يضـّ   -ي البحث والتطوير التجريبي وليس مؤدّ  ،ممّوؿ
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 بوجوٍ والتطوير التجريبي. لكف، ُتجمع جميع بنود اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي عمى أساس النقد و، 
 . دليؿ فراسكاتي، تقع قضايا تقدير القيمة خارج نطاؽ أعـّ 

وحي النقاش السابؽ أّف مقاييس تمويؿ البحث والتطوير التجريبي ليست بدائؿ مناسبة إلحصاءات يُ  11-38
تجارة الخدمات بالنسبة لغايات الحسابات القومية وميزاف المدفوعات. في الوقت نفسو، يمكف أف تتمـ 

 المأخوذةالمعمومات مسوحات البحث والتطوير التجريبي التي تتضمف معموماٍت مفّصمة عف التمويؿ والِمَنح 
 مف مسوحات تجارة الخدمات.

 تحويالت البحث والتطوير التجريبي العابرة لمحدود في ميزان المدفوعات

في ميزاف المدفوعات، ُتسجؿ التحويالت الجارية مثؿ ِمنح البحث والتطوير التجريبي النقدية في  11-39
ا نقؿ ممكية سمعة أو أصؿ، غير رأسمالية مف إمّ حساب الدخؿ الثانوي لمحساب الجاري. تتألؼ التحويالت ال

ي أي شيء ذي قيمٍة اقتصادية مقابميا. كأصٍؿ ُمنَتج، )إثر تمييز البحث دوف تمقّ  النقود، أو تقديـ خدمةٍ 
(، ُتسّجؿ التحويالت 2008أو تكويف رأسمالي في نظاـ الحسابات القومية  والتطوير التجريبي كاستثمارٍ 

ير التجريبي عمى أنيا تجارة في خدمات البحث والتطوير التجريبي. مف الصعب قياس العينية لمبحث والتطو 
التحويالت العينية لمبحث والتطوير التجريبي ضمف المشاريع متعددة الجنسيات كميًا رغـ أنيا تقع ضمف 

يبي نطاؽ كؿٍّ مف مسوحات تجارة الخدمات ومسوحات إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجر 
BERD في ميزاف المدفوعات تختمؼ  ىذه المعالجة لتحويالت البحث والتطوير التجريبي العينيةأّف . الحظ

التي يمكف التقاطيا في مسوحات البحث والتطوير  عف تحويالت البحث والتطوير التجريبي "العينية"
تضميف تحويالت التمويؿ لمبحث والتطوير  ، ال يتـّ 4مف الفصؿ  4ت اإلشارة في القسـ التجريبي. كما تمّ 

أو في مجاميع البحث والتطوير  داخؿ الوحدة في مجاميع اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي التجريبي
 ، كوف التحويالت العينية ال تنطوي عمى تدفقاٍت نقدية.خارج الوحدةالتجريبي 

 القطاعات تحويالت البحث والتطوير التجريبي العابرة لمحدود، عبر

ة )مف وحدات النقدية عبر القطاعات المؤسساتي يِمنح البحث والتطوير التجريب يمكف أف تتـّ  11-40
ليست التحويالت  لكف لى قطاع التعميـ العالي أو القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح(.الحكومة أو األعماؿ إ
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الخدمات. وبالتالي تكوف مسوحات إنفاؽ مشاريع اة عادًة في مسوحات تجارة الدولية العابرة لمحدود ُمغطّ 
وغيرىا مف مسوحات البحث والتطوير التجريبي مصدرًا ميمًا  ،األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبي

تحويالت  و دوليًا. عمى سبيؿ المثاؿ، تعدّ ألتحويالت البحث والتطوير التجريبي سواء ضمف اقتصاد التجميع 
النقدية التي تشمؿ بقية العالـ جزءًا مف مجموع تمويؿ البحث والتطوير التجريبي البحث والتطوير التجريبي 

 (.4في مسوحات البحث والتطوير التجريبي )انظر الفصؿ 

 تحويالت البحث والتطوير التجريبي العابرة لمحدود، ضمن الشركات غير التابعة

لنقدية والعينية( ضمف الشركات غير مف المحتمؿ أف تكوف تحويالت البحث والتطوير التجريبي )ا 11-41
لى جانب عبر الدوؿ، إ المساعدة التقنيةالتابعة قميمة بيف االقتصادات المتطورة، لكف قد تحدث كجزٍء مف 

يمكف تحويالت البحث والتطوير التجريبي التي تشمؿ المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير اليادفة لمربح. 
باإلضافة إلى المصادر األخرى  ،مسوحات البحث والتطوير التجريبي أف تكوف اإلحصاءات حوؿ الِمَنح مف

غير البحث والتطوير مف و  ،ر التجريبييو دًة في تمييز المكونات مف البحث والتطمثؿ البيانات اإلدارية مفي
 مف القطاعيف العاـ والخاص. التجريبي لممساعدات التقنية الدولية التي تشمؿ وحداتٍ 

 المجموعة وأسعار التحويل داخلالخدمات 

الجنسيات وعبر الحدود، يكوف مف  ةعند تحويؿ البحث والتطوير التجريبي ضمف المشاريع متعدد 11-42
الصعب الحصوؿ عمى مقاييس مكافئة لمسوؽ مف أجؿ تقدير أسعار التحويؿ الداخمي التي يمكف أف تكوف 

 ,OECDستراتيجيات تخفيض الضرائب )بسبب إالمحاسبية والمؤسساتية، أو مشّوىة بسبب التعقيدات 
بأسعار  المسجمة ؿ تقديـ السمع والخدمات غير الُمسّجمة أو(. داخؿ المشاريع متعددة الجنسيات، ال يمثّ 2014

دوف مقابؿ يحصؿ عميو التحويؿ مف الُمرسؿ  تقؿ عف أسعار السوؽ "تحوياًل" كما ىو ُمعّرؼ أعاله، ما لـ يتـّ 
أو  اً حصص خطأاإلبالغ عنيا بطريقٍة  مرجعية. بداًل مف ذلؾ، ُتشّكؿ التبادالت التي يتـّ خالؿ فترة المسح ال

وينبغي استكماليا. بداًل مف ذلؾ، قد تكوف تحويالت البحث والتطوير التجريبي  ،استثمارات غير ُمبّمغ عنيا
كٍؿ منفصؿ، مف البنود العابرة لمحدود وبقية الخدمات داخؿ المجموعة جزءًا، بالرغـ مف عدـ تحديدىا بش

المحاسبية األخرى مثؿ األرباح المحتجزة، أو مدفوعات األسيـ أو إعادة توزيع/تخصيص التكاليؼ. مف أجؿ 
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الحصوؿ عمى إرشاداٍت مفّصمة حوؿ خدمات البحث والتطوير التجريبي داخؿ المجموعة، انظر 
UNECE/OECD (2015) ( 4-4و  3-4، و3-3، و 2-3الفقرات) غـ مف وجود إجماٍع حوؿ . عمى الر

 الحاجة المفاىيمية إجراء تعديالٍت إحصائية لمسائؿ "أسعار التحويؿ" )التبادالت غير الُمبّمغ عنيا أو التي يتـّ 
 UNECE/OECDبسيط حوؿ اإلرشادات العممية لتمؾ التعديالت. تقترح  اإلبالغ عنيا خطًأ(، يوجد توافؽٌ 

 .مف المشاىدة اإلحصائية" قريباً ( "البقاء 45-4و  43-4و  42-3الفقرات ) (2015)

التجارة في خدمات وتمويل تبادالت البحث والتطوير التجريبي داخل المشاريع متعددة مف أجؿ   43 -11
فة ذات قد تكوف بعض البيانات الُمبّمغ عنيا مرتكزًة إلى الرسوـ المحاسبية أو صيغ اعتمادات التكم الجنسيات،

 التشابو البسيط مع التدفقات الفعمية لمبحث والتطوير التجريبي، بينما يمكف لمتحويالت المجانية أو التي ال يتـّ 
رات/السيناريوىات الممكنة في الجدوؿ ي أيضًا إلى حدوث أخطاء االستجابة )انظر التصوّ التبميغ عنيا أف تؤدّ 

صؿ معامالت البحث والتطوير التجريبي الدولية داخؿ ؿ في صعوبة فوتتمثّ  ،أخرى (. توجد صعوبةٌ 11-1
نشطة المرتبطة بيا وعمميات تحويؿ المخططات والنماذج األولية وغيرىا المشاريع متعددة الجنسيات عف األ

 -12و  131 -12و  126 -12الفقرات  IMF 2014)انظر النقاش ذي الصمة في مف الممكية الفكرية 
العالمية التي تشمؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، إنتاج السمع غير المصنعية والكيانات (. تزيد ترتيبات اإلنتاج 134

ذات األىداؼ الخاصة، مف تعقيد عمميات تسجيؿ إنتاج السمع غير الممموسة والتجارة بيا داخؿ الشركات 
دراسات حفظ سجالت المستجيبيف، وأبحاث  (. تعدّ 11و  5-3الفصوؿ  OECD, 2014وعبرىا )

لى إالمنيجيات اإلحصائية ومنيجيات المسوحات، واألبحاث المحاسبية لممشاريع متعددة الجنسيات، باإلضافة 
 الحقًا، ضروريًة لمتابعة تطوير مقاييس التدفقات شممارسات العمؿ المشترؾ عبر المسوحات، التي تُناق

غير  ر التجريبي، وِمَنح البحث والتطوير التجريبي وما يرتبط بيا مف تدفقاتٍ العابرة لمحدود لمبحث والتطوي
 ممموسة في المشاريع متعددة الجنسيات.

تصورات/سيناريوهات التدفقات الفعمية مقابل تمك التي من المحتمل اإلبالغ عنها لمبحث  1-11الجدوؿ 
عمى البحث والتطوير  األعمال يعمشار شاريع األعمال في مسوحات إنفاق والتطوير التجريبي في م

 التجريبي ومسوحات تجارة الخدمات
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تمويؿ البحث والتطوير التجريبي العابر 
لمحدود الُمبّمغ عنو في السنة الجارية/ 

تجارة خدمات البحث والتطوير التجريبي 
 الُمبّمغ عنيا

والتطوير التبادؿ الفعمي لمبحث والتطوير التجريبي العابر لمحدود/خدمات البحث 
 التجريبي

 ال نعـ
 نعـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منيا:
 القيمة السوقية الكاممة

 
قيمة سوقية مشّوىة )مبالغة أو نقص في 

تقدير القيمة(؛ مسائؿ"تسعير 
 التحويالت"(

، 1: التصّور/السيناريو األمثؿ1#
باستثناء ما يتعمؽ بخطأ االستجابة: 

 لبحث والتطوير التجريبياتمويؿ يكوف 
التراكمي أو في السنة الجارية وخدمات 
البحث والتطوير التجريبي الُمبّمغ عتيا 

مرتبطًة بالتدفؽ الفعمي لمبحث والتطوير 
 التجريبي

 
)مسوحات البحث والتطوير التجريبي 

 ومسوحات تجارة الخدمات(
 

 خطأ بسيط في االستجابة
 

 خطأ كبير في االستجابة

: اسُتخدمت صيغة التخصيص 2
ؽ مع المعايير المحاسبية لممشاريع بالتواف

 دوف وجود تدفؽٍ ، لكف متعددة الجنسيات
ي فعمي لمبحث والتطوير التجريبي )تحدّ 
مسوحات البحث والتطوير التجريبي: 

 "(إيجابي"خطأ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال
 

عينية غير  نقدية أو تحويالتٌ  : ِمَنحٌ 3
مسوحات البحث  ُمسجمة )تحديّ 

والتطوير التجريبي ومسوحات تجارة 
 الخدمات: "خطأ سمبي"(

: ال 2: التصّور/السيناريو األمثؿ4#
يوجد إبالغ عف التمويؿ أو مدفوعات 

الخدمات أو مشترياتيا في غياب التدفؽ 
الفعمي لمبحث والتطوير التجريبي 

)مسوحات البحث والتطوير التجريبي 
 ومسوحات تجارة الخدمات(

 

 األعمال مشاريع قياس عولمة البحث والتطوير التجريبي خارج قطاع -11-6

الحصوؿ عمى إرشاداٍت مفّصمة حوؿ خدمات البحث والتطوير التجريبي داخؿ المجموعة، انظر 
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 UNECE/OECDبسيط حوؿ اإلرشادات العممية لتمؾ التعديالت. تقترح  اإلبالغ عنيا خطًأ(، يوجد توافؽٌ 

 .مف المشاىدة اإلحصائية" قريباً ( "البقاء 45-4و  43-4و  42-3الفقرات ) (2015)

التجارة في خدمات وتمويل تبادالت البحث والتطوير التجريبي داخل المشاريع متعددة مف أجؿ   43 -11
فة ذات قد تكوف بعض البيانات الُمبّمغ عنيا مرتكزًة إلى الرسوـ المحاسبية أو صيغ اعتمادات التكم الجنسيات،

 التشابو البسيط مع التدفقات الفعمية لمبحث والتطوير التجريبي، بينما يمكف لمتحويالت المجانية أو التي ال يتـّ 
رات/السيناريوىات الممكنة في الجدوؿ ي أيضًا إلى حدوث أخطاء االستجابة )انظر التصوّ التبميغ عنيا أف تؤدّ 

صؿ معامالت البحث والتطوير التجريبي الدولية داخؿ ؿ في صعوبة فوتتمثّ  ،أخرى (. توجد صعوبةٌ 11-1
نشطة المرتبطة بيا وعمميات تحويؿ المخططات والنماذج األولية وغيرىا المشاريع متعددة الجنسيات عف األ

 -12و  131 -12و  126 -12الفقرات  IMF 2014)انظر النقاش ذي الصمة في مف الممكية الفكرية 
العالمية التي تشمؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، إنتاج السمع غير المصنعية والكيانات (. تزيد ترتيبات اإلنتاج 134

ذات األىداؼ الخاصة، مف تعقيد عمميات تسجيؿ إنتاج السمع غير الممموسة والتجارة بيا داخؿ الشركات 
دراسات حفظ سجالت المستجيبيف، وأبحاث  (. تعدّ 11و  5-3الفصوؿ  OECD, 2014وعبرىا )

لى إالمنيجيات اإلحصائية ومنيجيات المسوحات، واألبحاث المحاسبية لممشاريع متعددة الجنسيات، باإلضافة 
 الحقًا، ضروريًة لمتابعة تطوير مقاييس التدفقات شممارسات العمؿ المشترؾ عبر المسوحات، التي تُناق

غير  ر التجريبي، وِمَنح البحث والتطوير التجريبي وما يرتبط بيا مف تدفقاتٍ العابرة لمحدود لمبحث والتطوي
 ممموسة في المشاريع متعددة الجنسيات.

تصورات/سيناريوهات التدفقات الفعمية مقابل تمك التي من المحتمل اإلبالغ عنها لمبحث  1-11الجدوؿ 
عمى البحث والتطوير  األعمال يعمشار شاريع األعمال في مسوحات إنفاق والتطوير التجريبي في م

 التجريبي ومسوحات تجارة الخدمات
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 األعمال مشاريع قياس عولمة البحث والتطوير التجريبي خارج قطاع -11-6

يو المؤسسات غير مشاريع األعماؿ في حيف يوجد اعتراٌؼ واسع النطاؽ بالدور الميـ الذي تؤدّ  11-44
نسبيًا حوؿ كيفية قياس تدفقات  وجد إرشادات أقؿّ تي وممّوؿ في عولمة البحث والتطوير التجريبي، كمؤدّ 

البحث والتطوير التجريبي الدولية ليذه المؤسسات. إلى حدٍّ كبير، يمكف أيضًا تطبيؽ العديد مف مفاىيـ 
وممارسات قياس عولمة البحث والتطوير التجريبي المحددة لمشاريع األعماؿ عمى الوحدات الموجودة في 

قطاعات ى جماعيًا في ىذا الدليؿ غير اليادؼ لمربح )أو التي ُتسمّ قطاعات الحكومة والتعميـ العالي والخاص 
(. تشمؿ ىذه المفاىيـ تدفقات التمويؿ مف أجؿ البحث والتطوير التجريبي باإلضافة إلى روابط غير األعمال

الممكية والروابط القائمة عمى السيطرة. لكف، مف الضروري األخذ باالعتبار بعض الخصائص المحددة التي 
يز الروابط الدولية لمبحث والتطوير التجريبي لممؤسسات في قطاعات غير األعماؿ )ُيطمؽ عمييا مف اآلف تم

 فصاعدًا تعبير "وحدات غير األعماؿ"(.   

 المفاهيم األساسية لقياس أنشطة البحث والتطوير التجريبي لغير األعمال

 التجريبي داخل الوحدةن أجل البحث والتطوير مصادر بقية العالم لمتمويل م

يمكف أف تنخرط وحدات غير األعماؿ في أنشطة تمويؿ وأداء البحث والتطوير التجريبي مع بقية  11-45
العالـ )الوحدات غير المقيمة(. يتألؼ بقية العالـ مف جميع الوحدات المؤسساتية غير المقيمة التي تدخؿ في 

صفقات مع الوحدات المقيمة أو التي ليا روابط اقتصادية أخرى مع الوحدات المقيمة. كما يشمؿ أيضًا ال
جميع المنظمات الدولية وفوؽ الوطنية، الُمعّرفة أكثر الحقًا، بما فييا المرافؽ والعمميات داخؿ حدود البمد. 

 .3حدية في الفصؿ  حاالتٍ  ةُعرضت عد

، ينبغي أف يبحث تحميؿ مصادر تمويؿ البحث والتطوير التجريبي 4لفصؿ ت اإلشارة في اكما تمّ  11-46
ية عف تحديد التمويؿ القادـ مف الوحدات الواقعة في بقية العالـ بالنسبة لمفئات يو الوحدات المحمّ الذي ُتؤدّ 
   التالية: 

 قطاع مشاريع األعماؿ 

 قطاع الحكومة 
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 قطاع التعميـ العالي 

  لمربحالقطاع الخاص غير اليادؼ 

  ٌمادي في بمد التجميع. المنظمات الدولية بما فييا المنظمات التي ليا حضور 

ية، فإّف مف القطاعات المؤدّ  بالرغـ مف األىمية المحتممة لجميع ىذه المصادر بالنسبة لكؿ واحدٍ  11-47
اإلبالغ. عمى نحٍو استخداـ ىذه الفئات في المسوحات ينبغي أف يكوف مفصاًل لمقطاع الذي تتبع إليو وحدة 

لى أي حدّ  ؿ مدفوعاٍت تحويمية يمثّ  خاص، توجد إمكانية أف تستفسر المسوحات عف نوع التمويؿ الُمستمـ وا 
)أي ال يتطّمب إجراء بحث وتطوير تجريبي بالمقابؿ( أو تبادؿ التمويؿ مقابؿ البحث والتطوير التجريبي أو 

 .4مة في الفصؿ تجريبي، باستخداـ المصطمحات المقدّ مطالبة مستقبمية بشأف نتائج البحث والتطوير ال

 المؤسسة حسب نوع روابط السيطرة األجنبية تبعية

يمكف أف تكوف معظـ أنواع وحدات غير األعماؿ مترابطًة عبر الدوؿ وفؽ صيٍغ متنوعة مف روابط  11-48
ؿ ذلؾ عنصرًا ميمًا مف ؿ، يمثّ ت اإلشارة في األقساـ السابقة حوؿ مشاريع األعماكما تمّ  الممكية والسيطرة.

يو الوحدات التابعة ينطوي ، وذلؾ بما أّف البحث والتطوير التجريبي الذي تؤدّ عولمة البحث والتطوير التجريبي
عمى سبيؿ المثاؿ،  عمى جيوٍد مالية مف جانب "المجموعة" بأكمميا باإلضافة إلى الفائدة المعرفية الممكنة.

الذي يتشارؾ  األخذ باالعتبار الحدّ  ت البحث المستقمة عالميًا، يكوف مف الميـّ منظماع الجامعات أو مع توسّ 
فيو أداء البحث والتطوير التجريبي في ىذه المؤسسات مالمح العولمة االقتصادية التي تـّ وصفيا سابقًا في 

عددًا مف معاىد األبحاث بافتتاح معيٍد في الخارج،  ىذا الفصؿ. عمى سبيؿ المثاؿ، قد تقوـ منظمٌة تضـّ 
، مثؿ ِمَنح وعقود البحث بتأسيس المعاىدخاصة بالمواقع التي تقـو فييا التمويؿ الباالعتماد عمى مصادر 

ـ ىذا الدليؿ حاليًا أية إرشاداٍت محددة حوؿ تحديد مثؿ ىذه العالقات واإلبالغ عنيا، باستثناء المحمية. ال يقدّ 
و البحث والتطوير ظة أّف روابط التبعية يمكنيا اإلضاءة عمى طبيعة وىدؼ التمويؿ الذي يتمقاه مؤدّ مالح

 التجريبي مف غير األعماؿ.  

 قطاع غير األعمال في البحث والتطوير التجريبي وموظفوعولمة 
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ممكية العابرة ال يقتصر ارتباط عولمة البحث والتطوير التجريبي عمى تدفقات التمويؿ وروابط ال 11-49
الحاؿ في قطاع  يىحيث أنو ينعكس أيضًا في حركية موظفي البحث والتطوير التجريبي. كما  ،لمحدود

األعماؿ، فإّف قدرة مسوحات البحث والتطوير التجريبي في قطاع غير األعماؿ عمى جمع المعمومات حوؿ 
 جوانب عولمة البحث والتطوير التجريبي المتعمقة بالموارد البشرية ىي نوعًا ما محدودة. 

غير األعماؿ معموماٍت في بعض الحاالت، يمكف أف تتضمف سجالت الموارد البشرية لمؤسسات  11-50
حوؿ جنسية موظفييا في البحث والتطوير التجريبي وبمد الوالدة أو بمد العمؿ السابؽ، خاصًة الباحثيف )انظر 

(. ال ُيوصى بالضرورة بجمع ىذه البيانات بوساطة المسوحات المؤسساتية، بالرغـ 5مف الفصؿ  4-5القسـ 
 لدولية لمبحث والتطوير التجريبي. بعض أنواع التدفقات ا توضحمف احتماؿ كونيا 

لممؤشرات المعيارية لمموارد  يمكف إجراء تقسيـٍ  مومات حوؿ حالة التبعية لممؤسساتعندما تتوفر المع 11-51
يؤدي إلى تمييز األفراد الناشطيف في المؤسسات الُمسيطر عمييا أجنبيًا  شرية في البحث والتطوير التجريبيالب

 مستقمة.ومؤسسات غير األعماؿ ال

 قطاع الحكومة

ى وحدات الحكومة تمويؿ البحث والتطوير التجريبي مف الخارج، كما أنيا تستطيع تمويؿ قد تتمقّ  11-52
الخارجية ىذه )التي أنشطة التمويؿ في الخارج. ينبغي جمع  خارج الوحدةأنشطة البحث والتطوير التجريبي 

 :8في الفصؿ  مع الوحدات غير المقيمة( وفقًا لفئات بقية العالـ التالية، كما ىو ُمعّرؼٌ  تتـّ 

 عماؿقطاع مشاريع األ 

 قطاع الحكومة 

 قطاع التعميـ العالي 

 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح 

 المنظمات الدولية 

 قطاع التعميـ العالي 

  لمربحالقطاع الخاص غير اليادؼ 

  ٌمادي في بمد التجميع. المنظمات الدولية بما فييا المنظمات التي ليا حضور 

ية، فإّف مف القطاعات المؤدّ  بالرغـ مف األىمية المحتممة لجميع ىذه المصادر بالنسبة لكؿ واحدٍ  11-47
اإلبالغ. عمى نحٍو استخداـ ىذه الفئات في المسوحات ينبغي أف يكوف مفصاًل لمقطاع الذي تتبع إليو وحدة 

لى أي حدّ  ؿ مدفوعاٍت تحويمية يمثّ  خاص، توجد إمكانية أف تستفسر المسوحات عف نوع التمويؿ الُمستمـ وا 
)أي ال يتطّمب إجراء بحث وتطوير تجريبي بالمقابؿ( أو تبادؿ التمويؿ مقابؿ البحث والتطوير التجريبي أو 

 .4مة في الفصؿ تجريبي، باستخداـ المصطمحات المقدّ مطالبة مستقبمية بشأف نتائج البحث والتطوير ال

 المؤسسة حسب نوع روابط السيطرة األجنبية تبعية

يمكف أف تكوف معظـ أنواع وحدات غير األعماؿ مترابطًة عبر الدوؿ وفؽ صيٍغ متنوعة مف روابط  11-48
ؿ ذلؾ عنصرًا ميمًا مف ؿ، يمثّ ت اإلشارة في األقساـ السابقة حوؿ مشاريع األعماكما تمّ  الممكية والسيطرة.

يو الوحدات التابعة ينطوي ، وذلؾ بما أّف البحث والتطوير التجريبي الذي تؤدّ عولمة البحث والتطوير التجريبي
عمى سبيؿ المثاؿ،  عمى جيوٍد مالية مف جانب "المجموعة" بأكمميا باإلضافة إلى الفائدة المعرفية الممكنة.

الذي يتشارؾ  األخذ باالعتبار الحدّ  ت البحث المستقمة عالميًا، يكوف مف الميـّ منظماع الجامعات أو مع توسّ 
فيو أداء البحث والتطوير التجريبي في ىذه المؤسسات مالمح العولمة االقتصادية التي تـّ وصفيا سابقًا في 

عددًا مف معاىد األبحاث بافتتاح معيٍد في الخارج،  ىذا الفصؿ. عمى سبيؿ المثاؿ، قد تقوـ منظمٌة تضـّ 
، مثؿ ِمَنح وعقود البحث بتأسيس المعاىدخاصة بالمواقع التي تقـو فييا التمويؿ الباالعتماد عمى مصادر 

ـ ىذا الدليؿ حاليًا أية إرشاداٍت محددة حوؿ تحديد مثؿ ىذه العالقات واإلبالغ عنيا، باستثناء المحمية. ال يقدّ 
و البحث والتطوير ظة أّف روابط التبعية يمكنيا اإلضاءة عمى طبيعة وىدؼ التمويؿ الذي يتمقاه مؤدّ مالح

 التجريبي مف غير األعماؿ.  

 قطاع غير األعمال في البحث والتطوير التجريبي وموظفوعولمة 
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التجريبي حسب قطاع الحكومة ُيوصى أيضًا بتقسيـ التمويؿ واألداء العالمي لمبحث والتطوير   11-53
ى المشتريات العامة مف أجؿ تمويؿ قطاع الحكومة( ضمف فئتي التمويؿ: تبادؿ التمويؿ )خاصًة ما ُيسمّ 

خارج حدودىا  داخؿ الوحدةوتحويؿ التمويؿ. في حيف ال يتكرر كثيرًا أداء الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي 
 الوطنية، قد يكوف تمويؿ الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي الموّجو لبقية العالـ ميمًا. عمى سبيؿ المثاؿ:

  كممّوؿ، تستطيع الحكومة استعماؿ المشتريات العامة في الخارج )تبادؿ التمويؿ( لتشجيع تطوير تقانٍة ما
 قطاع بحث وتطوير تجريبي.أو 

  ّلمنظمات البحث والتطوير التجريبي الدولية. مف خالؿ "المساىمات الممّوؿ األساسي الحكومة أيضًا  تعد
الوطنية" )التحويالت(، يمكف أف تقـو الحكومة بتمويؿ المؤسسات الحكومية الدولية لمبحث والتطوير 

 التجريبي والبرامج/المشاريع الحكومية الدولية لمبحث والتطوير التجريبي. لكف، ينبغي تضميف فقط
المساىمات المقدمة إلى برامج أو منظمات البحث والتطوير التجريبي الدولية التي تيتـ كميًا أو بشكٍؿ 

مثؿ )في الموازنة العامة  الدائمة ةمساىمات العامال. ينبغي استبعاد أساسي بالبحث والتطوير التجريبي
االتحاد األوروبي و منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي، و تمؾ المساىمات في األمـ المتحدة، 

)انظر  بشكٍؿ مخصص ألنشطة البحث والتطوير التجريبي اً مرصودو  اً محدد اً تتضمف مكّونما لـ  (وغيرىا
 (.12و  8الفصميف 

 قطاع التعميم العالي

مف بقية العالـ، وتستطيع أيضًا تمويؿ ى وحدات التعميـ العالي تموياًل لمبحث العممي يمكف أف تتمقّ  11-54
مع الوحدات غير  أنشطة البحث والتطوير التجريبي في بقية العالـ. ينبغي جمع أنشطة التمويؿ التي تتـّ 

 المقيمة وفقًا لمفئات التالية لبقية العالـ:

 قطاع مشاريع العماؿ 

 قطاع الحكومة 

 قطاع التعميـ العالي 
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 فرع الجامعة في الخارج 

 األخرى الجامعات 

 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح 

  المنظمات الدولية 

خاص، يقـو كثيٌر مف المؤسسات في قطاع التعميـ العالي بتأسيس فروٍع خارج حدودىا. إلى  بشكؿٍ  11-55
الذي تقوـ فيو فروع الجامعة داخؿ بمد التجميع الممموكة أجنبيًا وفروع الجامعة في الخارج الممموكة مف  الحدّ 

إنفاؽ التعميـ العالي عمى مؤسسات التعميـ المحمية بأداء البحث والتطوير التجريبي، قد تتضمف مسوحات 
  معموماٍت إضافية حوؿ ىذه الجامعات. HERD البحث والتطوير التجريبي

  فرع الجامعة الممموك أجنبيا  لغايات ىذه الدليؿ، ُيعّرؼFBC  التي جامعي الثالثي/التعميـ البأّنو مؤسسة
ى جزئيًا مف كياٍف يقع )أو يقيـ( خارج بمد التجميع )ُيسمّ  ممموكة عمى األقؿّ التقع داخؿ بمد التجميع 

في بعض التعميـ  نخرط عمى األقؿّ وت"المزّود األجنبي لمتعميـ"(؛ وتعمؿ باسـ المزّود األجنبي لمتعميـ؛ 
يمنحو ذلؾ المزّود  ؿٍ أكاديمي كامؿ يقود إلى الحصوؿ عمى مؤىّ  وفر الوصوؿ إلى برنامجٍ تالمباشر؛ و 
 األجنبي. 

  فرع الجامعة في الخارج لغايات ىذا الدليؿ، ُيعّرؼBCA ممموكة، الجامعي الثالثي/التعميـ الو مؤسسة بأن
محمية )أي تقيـ داخؿ بمد التجميع( ولكف يكوف موقعيا في بقية  عاؿٍ  جزئيًا، مف مؤسسة تعميـٍ  عمى األقؿّ 

في  ية؛ وتنخرط عمى األقؿّ )تقيـ خارج بمد التجميع(؛ وتعمؿ باسـ مؤسسة التعميـ العالي المحمّ  العالـ
تمنحو  ؿٍ ي إلى الحصوؿ عمى مؤىّ بعض التعميـ المباشر؛ وتوفر الوصوؿ إلى برنامٍج أكاديمي كامؿ يؤدّ 

   ية.مؤسسة التعميـ العالي المحمّ 

يو فروع الجامعة الممموكة أجنبيًا جزءًا مف مجاميع األداء البحث والتطوير التجريبي الذي تؤدّ  يعدّ  11-56
البحث والتطوير التجريبي لبمد التجميع. لكف، ال يمكف إدراج البحث  عمى ليالمحمي إلنفاؽ التعميـ العا

ي إلنفاؽ التعميـ في مجاميع األداء المحمّ  BCAsع الجامعة في الخارج و فر والتطوير التجريبي الذي تقـو بو 
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لبمد التجميع، وبداًل مف ذلؾ يمكف تحديده بشكٍؿ منفصؿ وتبويبو  العالي عمى البحث والتطوير التجريبي
ى في بقية العالـ بوساطة مؤسسات التعميـ الثالثي التي تقع خارج مؤسسات وتطوير تجريبي ُيؤدّ  كبحثٍ 

مف أجؿ الحصوؿ عمى المزيد مف اإلرشادات حوؿ  9الفصؿ في  4-9انظر القسـ التعميـ لبمد التجميع )
  (.BCAالجامعة في الخارج  وفرع FBCرع الجامعة الممموؾ أجنبيًا جمع مجاميع ف

 القطاع الخاص غير الهادف لمربح

ي البحث والتطوير كما في حالة الوحدات في بقية القطاعات، قد تمتمؾ المؤسسات التي تؤدّ   11-57
عالمية متعددة سواًء مع الوحدات التابعة أـ غير  التجريبي في القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح أنشطةً 

ى المؤسسة التمويؿ مف أجؿ أداء البحث والتطوير التجريبي بصيغة الِمَنح أو العقود مف بقية التابعة. قد تتمقّ 
ى المؤسسات غير الربحية غير التابعة الموجودة خارج اإلقميـ الوطني، أو )استنادًا إلى بنية تبعيتيا( قد تتمقّ 

أخرى تابعة أو مف المنظمة األـ مف أجؿ دعـ أنشطتيا التي تقوـ بيا في بمد موقعيا.  تمويؿ مف مؤسسةٍ ال
وبالتالي، يمكف أف تحصؿ المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح عمى التمويؿ لمبحث والتطوير التجريبي مف 

لعالـ. يمكف أف تكوف مثؿ ىذه بقية العالـ، وتستطيع تمويؿ أنشطة البحث والتطوير التجريبي في بقية ا
 مف حيث التحديد والقياس اإلحصائي. تشمؿ الفئات ذات الصمة ببقية العالـ: ،العالقات معقدًة لمغاية

 قطاع مشاريع األعماؿ 

 قطاع الحكومة 

 قطاع التعميـ العالي 

 القطاع الخاص غير اليادؼ لمربح 

  المنظمات الدولية غير الحكومية( المؤسسات التابعةINGO) 

 بقية المؤسسات غير التابعة 

 .المنظمات الدولية بما فييا المنظمات فوؽ الوطنية 
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 حاؿ ىيدًا عمى المستوى العالمي، كما قد يكوف لبعض المؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح وجو  11-58
مف المنظمات غير الحكومية. ليست ىذه المؤسسات منظماٍت دولية بالمعنى الوارد في نظاـ الحسابات  كثيرٍ 

 والقسـ حوؿ المنظمات الدولية الحقًا(. 3وكذلؾ في ىذا الدليؿ )انظر الفصؿ  ،القومية

 حالة خاصة لممنظمات الدولية

 ا دوٌؿ وطنية أو منظماتٌ إمّ  الدولية المنظماتتبعًا لنظاـ الحسابات القومية، توجد في عضوية  11-59
، كما ىي المنظمات فوق الوطنيةالمنظمات الدولية  تضـّ دولية أخرى تتكوف عضويتيا مف الدوؿ الوطنية. 

ويكوف ليذه  ،رسمية بيف أعضائياالسياسية ال االتفاقاتىذه المنظمات بموجب  ؤسس. تُ 3في الفصؿ  ُمعّرفةٌ 
تمييز وجودىا وفؽ القانوف في الدوؿ األعضاء فييا، وىي ليست  االتفاقات صفة المعاىدات الدولية؛ ويتـّ 

لمقوانيف والموائح التنظيمية لمبمد أو لمبمداف، التي تقع فييا. إحدى التأثيرات المحتممة ليذه الحالة  خاضعةً 
ميا مف السمطات الوطنية عمى تقديـ المعمومات اإلحصائية الخاصة ىي أنو، عمى سبيؿ المثاؿ، ال يمكف إلزا

حوؿ أنشطتيا في تمويؿ وأداء البحث والتطوير التجريبي. مف منظور بمد التجميع، تكوف ىذه المنظمات جزءًا 
 مف قطاع بقية العالـ.

عدة مجاالت،  ألداء البحث والتطوير التجريبي العالمي فيبالنسبة نظرًا ألىمية المنظمات الدولية  11-60
أكثر اكتمااًل ألنشطة البحث والتطوير التجريبي عبر العالـ، ينبغي عمى  ومف أجؿ الوصوؿ إلى تمثيؿٍ 

المنظمات اإلحصائية الدولية وفوؽ الوطنية ذات الصمة العمؿ بشكٍؿ مشترؾ مف أجؿ ضماف التغطية التامة 
ع خارج نطاؽ مكاتب اإلحصاء الوطنية. في ي البحث والتطوير التجريبي التي تقليذه الوحدات التي تؤدّ 

منفصمة عمى  المستقبؿ، مف الممكف تقديـ ىذه المجاميع في اإلحصاءات الدولية المقارنة كجزٍء مف فئةٍ 
مستوى البمد. يمكف أف يساعد ذلؾ أيضًا في تحسيف االنسجاـ بيف إحصاءات البحث والتطوير التجريبي 

مية التي تُنسب عادًة عمى أساس البمد الذي يوجد فيو مركز الشركة وبقية المؤشرات مثؿ المنشورات العم
 التابعة التي يعمؿ فييا المؤلؼ.

عندما تتمكف مكاتب اإلحصاء الوطنية مف جمع البيانات مف المنظمات الدولية التي تعمؿ في  11-61
ة في ىذا الدليؿ في معاممة تمؾ إقميميا الوطني، ينبغي أف يمتثؿ اإلبالغ عف األرقاـ الوطنية لإلرشادات الوارد
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نة تمتمؾ حالة منظمة إحصائية معيّ  الوحدات كجزٍء مف قطاع بقية العالـ. مف أجؿ تحديد إذا ما كانت وحدةُ 
بما في ذلؾ  ،لى االتفاقيات ذات الصمة التي تحكـ عممياإلى ميثاؽ تأسيسيا وا  دولية، ينبغي االنتباه 

انضماـ الدوؿ ذات السيادة في  بسببي فيما يتعمؽ بعدة جوانب لقانوف المحمّ ا اختصاصمف  اإلعفاءات
 .عضوية المنظمة

الُمعّرفة في ىذا الدليؿ  المنظمات الدوليةتنبثؽ إحدى مجاالت التشويش مف التشابو المحتمؿ بيف  11-62
التي تتألؼ وبقية الييئات الدولية  المنظمات الحكومية الدوليةوغيره مف األدلة اإلحصائية بحيث تشير إلى 

 غير مقيمة. التي ال تحقؽ المعايير الالزمة لمعاممتيا كوحداتٍ  (NGOsالمنظمات غير الحكومية )مف 

ؿ المنظمات غير الحكومية ىيئاٍت طوعية ذاتية الحكـ أو منظماٍت تأسست مف أجؿ تحقيؽ تمثّ  11-63
 (، وىي ال تضـّ Council of Europe, 2007) ياوأعضائلربحية في األساس لمؤسسييا األىداؼ غير ا

أحزابًا سياسية. تشمؿ المنظمات غير الحكومية ىيئاٍت أو منظماٍت تأسست بوساطة أشخاص فردييف 
عمى العضوية أو  مف ىؤالء األشخاص. ويمكف أف تكوف قائمةً  )طبيعييف أو قانونييف( وبوساطة مجموعاتٍ 

الحكومية إما ىيئاٍت غير رسمية أو منظماٍت أو قائمة عمى غير العضوية. يمكف أف تكوف المنظمات غير 
مف حيث تركيبيا ومجاؿ  ،نية أو دوليةكما يمكف أف تكوف ىذه المنظمات وطقانونية.  ىيئاٍت تمتمؾ شخصيةً 

عمميا. ينبغي أاّل تقوـ المنظمات غير الحكومية بتوزيع أية أرباح قد تنشأ عف أنشطتيا عمى أعضائيا أو 
 استخداـ تمؾ األرباح مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا. ولكف تستطيع ،مؤسسييا

دولية مف الجامعات التي  ؿ رابطةً تمثّ غير حكومية عالمية  منظمةٍ لعمى سبيؿ المثاؿ، يمكف  11-64
أف تقوـ بأنشطٍة متشابية جدًا في مواقع وتستخدـ المرافؽ البحثية  ،تضطمع باألبحاث في مجاٍؿ محدد تعمؿ

. مف منظور المنظمات الدولية الحالية التي يوجد في عضويتيا حكومات تقوـ بيامتشابية لتمؾ األنشطة التي 
ي الممموؾ ، ينبغي أف ُيحتسب المركز المحمّ فؽ أداء البحث والتطوير التجريبيبمد التجميع الذي يستضيؼ مرا

يو مف ُيدرج ما يؤدّ وأف  ،يمف الرابطة الدولية )أي المنظمة غير الحكومية العالمية( كجزٍء مف االقتصاد المحمّ 
ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي، بينما ينبغي في اإلنفاؽ المحمّ  وتطوير تجريبي داخؿ الوحدة بحثٍ 

 معاممة المنظمة الحكومية الدولية كجزٍء مف بقية العالـ.
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ألعضاء تضمف تدفقاٍت مالية مف الدوؿ اييمكف أف تكوف بعض الدوؿ جزءًا مف اتفاٍؽ مؤسساتي  11-65
ي البحث والتطوير إلى المنظمة الدولية المرتبطة بيا وبالعكس، عمى سبيؿ المثاؿ، إلى الوحدات التي تؤدّ 

ؿ جزءًا مف بقية مؤسساتية غير مقيمة تمثّ  المنظمات الدولية وحداتٍ  التجريبي. بالنسبة لمدوؿ الفردية، تعدّ 
 ـ.فرعي محدد لبقية العال العالـ ويمكف تصنيفيا في قطاعٍ 

شابية نوعًا ما ألنشطة م تشغيميةأنشطة  لياوبنية تحتية أخرى خاصة بالبحث  وجد منظماتٌ تقد  11-66
وأبحاث  مرفؽ قياساتٍ  إنشاء المنظمات الدولية، حتى ضمف البمد نفسو. عمى سبيؿ المثاؿ، بينما قد يتـّ 

آخر مشابو يقوـ  يوجد مرفؽٌ قد فأعضاؤىا مف الدوؿ ذات السيادة،  لمربح مف منظمةٍ  عممية غير ىادؼٍ 
جامعات أو غيرىا مف المنظمات الخاصة وغير اليادفة الدولي مف  اتحادٍ ولكف تحت سيطرة  ،بوظائؼ مكافئة

دولية بالمعنى الحكومي الدولي، بينما  ينبغي اعتبار األوؿ )مرفؽ القياسات واألبحاث أعاله( كمنظمةٍ  لمربح.
و الذي يعمؿ تحت سيطرة االتحاد الدولي لمجامعات( كجزٍء مف القطاع ينبغي معاممة الثاني )المرفؽ المشاب

تساىـ المؤسسة غير الحكومية األخيرة في اإلنفاؽ  الخاص غير اليادؼ لمربح )ُمسيطر عمييا مف الخارج(.
ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي لالقتصاد المحمي، بينما ال يساىـ األوؿ في ذلؾ. تنطبؽ المحمّ 

 عمى الموارد البشرية المنخرطة في البحث والتطوير التجريبي ليذه  المنظمات. لمعايير نفسياا

 ي أم بقية العالممحم   –ي البحث والتطوير التجريبي مسائل تتعمق بمؤد  

ال يمـز تقييد روابط التبعية الدولية بالعمؿ ضمف القطاع نفسو. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف يكوف  11-67
أعماؿ أو غير ىادؼ لمربح ممموكًا لجامعٍة أجنبية، أو بالعكس.  مشروع ي خاص لو حالةمحمّ  أبحاثٍ مركز 

الممكنة التي تقـو بيا  التبديالتفي ممارسات المسح الدورية، قد يكوف عبئًا مفرطًا محاولة إدخاؿ جميع 
 مصادر التمويؿ المؤسساتية غير المقيمة مع روابط التبعية. 

وتخصيصو عمى القطاع  الوحدة داخؿمفيـو البحث والتطوير التجريبي بأّف  4لفصؿ ح ايوضّ  11-68
نما ييتـّ  ي أو عمى بقية العالـ ال يستند كميًا عمى المكاف الذي يتـّ المحمّ   فيو أداء البحث والتطوير التجريبي، وا 

في جامعة  كاف باحثٌ . عمى سبيؿ المثاؿ، إذا البحث تحت سمطتيا المؤسساتية يأيضًا بالجية التي يجر 
دولية خالؿ عممو لجامعتيا، ويخضع لممساءلة كعامٍؿ في  تممكو منظمةٌ  ية ينفؽ جزءًا مف وقتو في مرفؽٍ محمّ 
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 اتب ىذا الباحث عمى أنيا األداء داخؿ الوحدةتمؾ الجامعة، عندىا ينبغي احتساب التكاليؼ المرتبطة بر 
لتي تقؼ خمؼ ىذا المرفؽ تمّوؿ جزءًا مف العمؿ أو كاف بإمكاف لمجامعة المحمية. إذا كانت المنظمة الدولية ا

مزدوجة، يمكف أف يصبح تحديد االنتساب أكثر تعقيدًا، كما توجد مخاطرة محتممة في  الفرد المطالبة بتبعيةٍ 
 في التعامؿ معو. ويحتاج إلى عنايةٍ  جو دمز الحساب الحدوث 

داخؿ  د مف اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي، ُيقص4ت اإلشارة في الفصؿ أيضًا كما تمّ  11-69
ت تأديتو ضمف الوحدات اإلحصائية المقيمة في اإلقميـ قياس البحث والتطوير التجريبي الذي تمّ  الوحدة

لكف، يمكف أف يحدث بعض ىذا اإلنفاؽ في الخارج. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف  الوطني لبمد التجميع.
 :الوحدة لتطوير التجريبي داخؿيشمؿ اإلنفاؽ عمى البحث وا

  دائـ في القارة القطبية الجنوبية واستخدامو.الحكومي البحثي الحضور التكاليؼ المحافظة عمى 

  خارج بمد التجميع أو ضمف منظمٍة دولية  ميداني في موقعٍ  بعمؿٍ  الذي يقوـعالي التعميـ التكاليؼ باحث
 تقع ضمف بمده.

مقارنًة بالموقع الحرفي لمكاف حصوؿ  ،أكثر إلى الييكؿ التنظيمي لمنشاطينبغي إعطاء األولوية  11-70
" الذي يحدث خارج اإلقميـ الوطني لبمد داخؿ الوحدةذلؾ النشاط عند تصنيؼ البحث والتطوير التجريبي "

ث األدنى ينبغي لمبح التجميع. مف الصعب توفير إرشاداٍت دقيقة لمثؿ قرارات التصنيؼ تمؾ، ولكف في الحدّ 
فقط البحث والتطوير التجريبي الذي  ؿالذي حدث في بقية العالـ أف يشم داخؿ الوحدةوالتطوير التجريبي 

وفقط إذا كانت الوحدة اإلحصائية قد استثمرت  ،قامت بو الوحدة اإلحصائية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا الخاصة
نشاط. يجب أف يحدث البحث في ذلؾ المواردىا المالية الخاصة وموظفي البحث والتطوير التجريبي 

والتطوير التجريبي تحت مسؤولية وحدة اإلبالغ، ويجب عمى وحدة اإلبالغ تحقيؽ معايير اإلقامة االقتصادية 
 .3في الفصؿ  نةالمبيّ 
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مف بيانات الباستخداـ  التجريبي لمبحث والتطوير ةتمويؿ الحكوم لقياس مقاربةً ىذا الفصؿ  ـيقدّ 
 القائمة عمى المموؿ لإلبالغ عف البحث والتطوير المقاربة. يتضمف ىذا النوع مف ةالحكوم موازنات
 أو تقدير وقياس التجريبي التي قد تدعـ أنشطة البحث والتطوير الموازنةتحديد جميع بنود  التجريبي

 جوىري بشكؿٍ  القدرة عمى اإلبالغالمقاربة  ىذه. تشمؿ مزايا التجريبي البحث والتطوير اىا مفمحتو 
 إلىيا تستند ألن   التجريبي مبحث والتطويرل الحكومة تمويؿ مجاميعفي الوقت المناسب عف و 

ألىداؼ ا وفؽمف خالؿ التصنيؼ  اتالسياس مع اعتبارات المجاميع هوربط ىذ الموازنات،
 .االجتماعية-االقتصادية

الدولية  واإلرشاداتفي ىذا الفصؿ، قدر اإلمكاف، مع المنيجيات  نوقشتالتي  التعريفاتتتوافؽ 
ونظاـ الحسابات  2014مالية الحكومة لصندوؽ النقد الدولي لعاـ  إحصاءاتالواردة في دليؿ 

حصاء التابعة لممفوضية العامة لإلالمديرية ا ، وكذلؾ المنيجيات التي طورتي2008القومية لعاـ 
 (.NABS) العممية والموازناتتصنيؼ تحميؿ ومقارنة البرامج  مثؿ ،يوروستات ةاألوروبي
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 مقدمةال -2 -23
 المقاربةؿ تمثّ ت. التجريبي مختمفة لقياس مقدار ما تنفقو الحكومات عمى البحث والتطوير طرائؽ توجد 1 -12

 التجريبي البحث والتطوير يتؤدّ التي  المقيمةفي مسح الوحدات  4في الفصؿ  المقترحة يالمؤدّ عمى  ةالقائم
عمى أداء البحث والتطوير  المنفؽتحديد المبمغ وذلؾ ل ،(لخ...إالجامعاتو والمعاىد  األعماؿمشاريع )

 بعد ذلؾ تحديد الجزء مف اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير يمكفمرجعية. السنة الفي  داخؿ الوحدةالتجريبي 
لتمويؿ  اً دقيق اً (. توفر ىذه المجاميع مقياس4 -4، الجدوؿ 4المموؿ مف الحكومة )الفصؿ  الوحدة داخؿ

عمى البحث  اإلجمالي يمف اإلنفاؽ المحمّ  في االقتصاد كجزءٍ  داخؿ الوحدةلبحث والتطوير داء األ ةالحكوم
أف  و  حتى تصبح متاحةً  اً وقتتأخذ ىذه المعمومات  أف   في ؿ السمبياتتتمثّ (. GERD) التجريبي والتطوير

مع تمويؿ الحكومي الذي يتمقونو ط العمى ربلف يكونوا قادريف بالضرورة التجريبي البحث والتطوير  يمؤدّ 
 .اتأىداؼ السياس

باستخداـ بيانات  التجريبي لقياس التمويؿ الحكومي لمبحث والتطوير متممة مقاربةٍ تطوير  تـّ  2 -12
تحديد التجريبي القائمة عمى المموؿ لإلبالغ عف البحث والتطوير  المقاربة. يتضمف ىذا النوع مف الموازنات

التجريبي وقياس محتوى البحث والتطوير التجريبي التي قد تدعـ أنشطة البحث والتطوير  زنةالمواجميع بنود 
البحث  مجاميععف  اً جوىري الوقت األدقفي إلبالغ االقدرة عمى  المقاربة افتراضياً  هأو تقديره. تشمؿ مزايا ىذ

مف  اتالسياس اعتباراتمع  يعالمجام هوربط ىذ ،الموازنات إلىيا تستند الحكومي ألن   التجريبي والتطوير
 أدناه(. 4 -12 . )القسـاالجتماعية-االقتصاديةاألهداف  وفؽخالؿ التصنيؼ 

تقديميا ألوؿ مرة في  وتـّ  ،في ىذا الفصؿ الموازنةىذه البيانات المستندة إلى  مواصفات وصؼ تـّ  3 -12
إلى البيانات المستندة إلى  اً رسمياإلشارة  تاإلصدار الثالث مف ىذا الدليؿ. في اإلصدارات األحدث، تمّ 

(، وىو GBAORD" )التجريبي البحث والتطوير نفقاتالحكومية أو  الموازنة اعتماداتباسـ " الموازنة
ة لمبحث والتطوير يالحكوم موازنةالاعتمادات  وىو ،أبسط بمصطمحٍ  اإلصداراستبدالو في ىذ  تـّ  مصطمحٌ 
 (.GBARD) التجريبي

الدولية  واإلرشاداتفي ىذا الفصؿ، قدر اإلمكاف، مع المنيجيات  نوقشتالتي  تالتعريفاتتوافؽ  4 -12
ونظاـ الحسابات القومية لعاـ  2014لصندوؽ النقد الدولي لعاـ  ةمالية الحكومإحصاءات دليؿ الواردة في 

 ،وستاتيور المديرية العامة لإلحصاء التابعة لممفوضية األوروبية ، وكذلؾ المنيجيات التي طورتيا 2008
 .(NABS) تصنيؼ تحميؿ ومقارنة البرامج والموازنات العممية مثؿ

 (GBARD) نطاق اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي -3 -23
 اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيالوحدات الحكومية ذات الصمة ضمن نطاق 

4 
 

ع قطا يضـّ ، 8في الفصؿ  أكبر ( والموضح بتفصيؿٍ 5 -3 )القسـ 3ىو محدد في الفصؿ  ماوفؽ  5 -12
قميمية )الوالية( اإلحكومة الو  ،(االتحاديةمركزية )الحكومة ال القطاعات الفرعية التالية  مفة كاّلً الحكوم

عمى  اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيات ءز إحصا)البمدية(. تركّ  والحكومة المحمية
 ويتـّ  ،جميع ىذه المستويات عندالتي تقوـ بيا الحكومة  التجريبي فاؽ عمى البحث والتطويرعمميات اإلن

المحتمؿ عبء ال. لتقميؿ خاصة بالموازنةالمعتمدة المعيارية الجراءات اإلبموجب  الموازنةتمويميا مف خالؿ 
الحكومة المحمية  موازنة تمويؿ جإدرا ، قد ال يتـّ الدقيؽ وضماف التوقيت واإلبالغ إعداد التقاريرحدوثو نتيجة 

  جمع البيانات. إذا لـ يكف ممكناً إذا لـ تعتبر مساىمتو كبيرة أو 

، مالية الحكومة لصندوؽ النقد الدوليإحصاءات ودليؿ كما ىو مذكور في نظاـ الحسابات القومية  6 -12
كومة المركزية تشمؿ األنشطة مف الح واحدة ( وحدةً االتحاديةالحكومة المركزية ) موازنة تشكؿغالبًا ما 

 مف ىذا ف الحكومة العامةتغطية مكوّ  عادةً  تـّ ياألساسية لمسمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الوطنية. 
وزارة  الحكومة المركزية مف ومصاريؼ موازنةإيرادات  وضبط تنظيـ عادةً  تـّ يالرئيسة )أو العامة(.  الموازنة

 ,IMFمعتمدة مف الييئة التشريعية )ال مف خالؿ الموازنة، الناحية الوظيفية مف يكافئوىاالمالية، أو ما 
 (.81 -2الفقرة  :2014

والمجالس والمجاف  والوكاالت واألقساـوزارات لم نادرًا ما يكوفف مف الحكومة، معيّ  مستوىً  عند 7 -12
األصوؿ أو  ممكيةلحكومة سمطة شكؿ االكيانات التي تُ غيرىا مف و  ،والسمطات القضائية والييئات التشريعية

 ُتمَوؿجميع الكيانات التي  ليست، العموـ في. الذاتية بصفتيا الصفقاتفي  االنخراطأو  االلتزاماتؿ تحمّ 
 الييئة التشريعية وحداتٍ  الخاضعة لسيطرة الموازنة رصدىا في يتـّ التي  المخصصاتعممياتيا نتيجة 

 إحصائية واحدة. دةٍ التعامؿ معيا كوح ويتـّ  ،ية منفصمةاتمؤسس

عف  خارجة كمياً  العامة الموازنةييا الفردية التي ال تغطّ  الموازناتالكيانات الحكومية العامة ذات  ُتعدّ  8 -12
. الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات تضمينيا بغرض قياس  ( ويتـّ 8)انظر الفصؿ  الموازنة

مختمفة لوصفيا، ولكف  ستخدـ مصطمحاتٌ بيف البمداف، وتُ  بشكٍؿ كبيرت ىذه الكيانا موازناتتتبايف ترتيبات 
 (.IMF, 2014مركزية" )الوكاالت غير ال" أو "الموازنةمف خارج  التمويؿباسـ " اً يشار إلييا غالب

 تـّ تالتي جميع مخصصات اإلنفاؽ  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات شمؿ ت 9 -12
مف  نفاؽاإل، مثؿ الضرائب. تدخؿ مخصصات الموازنةفي  الممحوظةادر اإليرادات الحكومية مف مص تمبيتيا

مف خالؿ عممية  تمويميافيو تخصيص  الذي يتـّ  الحدّ  إلىضمف النطاؽ فقط الكيانات الحكومية  خارج موازنة
( خارج نطاؽ اؿاألعمالعامة ) المشاريع مفالتجريبي تمويؿ البحث والتطوير  يقع. وبالمثؿ، الموازنة

داخؿ  الذي ينشأ التمويؿو يعتمد عمى ، ألن  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات ات ءإحصا
بالبحث  المتعمقة الموازنة لمخصصاتفقط في الحالة االستثنائية ينبغي  .الموازنةالسوؽ وخارج عممية 

مف  كجزءٍ  تمؾ المخصصاتالعامة حساب لمشاريع اتنفيذىا أو توزيعيا مف  التي سيتـّ  التجريبي والتطوير
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ع قطا يضـّ ، 8في الفصؿ  أكبر ( والموضح بتفصيؿٍ 5 -3 )القسـ 3ىو محدد في الفصؿ  ماوفؽ  5 -12
قميمية )الوالية( اإلحكومة الو  ،(االتحاديةمركزية )الحكومة ال القطاعات الفرعية التالية  مفة كاّلً الحكوم

عمى  اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيات ءز إحصا)البمدية(. تركّ  والحكومة المحمية
 ويتـّ  ،جميع ىذه المستويات عندالتي تقوـ بيا الحكومة  التجريبي فاؽ عمى البحث والتطويرعمميات اإلن

المحتمؿ عبء ال. لتقميؿ خاصة بالموازنةالمعتمدة المعيارية الجراءات اإلبموجب  الموازنةتمويميا مف خالؿ 
الحكومة المحمية  موازنة تمويؿ جإدرا ، قد ال يتـّ الدقيؽ وضماف التوقيت واإلبالغ إعداد التقاريرحدوثو نتيجة 

  جمع البيانات. إذا لـ يكف ممكناً إذا لـ تعتبر مساىمتو كبيرة أو 

، مالية الحكومة لصندوؽ النقد الدوليإحصاءات ودليؿ كما ىو مذكور في نظاـ الحسابات القومية  6 -12
كومة المركزية تشمؿ األنشطة مف الح واحدة ( وحدةً االتحاديةالحكومة المركزية ) موازنة تشكؿغالبًا ما 

 مف ىذا ف الحكومة العامةتغطية مكوّ  عادةً  تـّ ياألساسية لمسمطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الوطنية. 
وزارة  الحكومة المركزية مف ومصاريؼ موازنةإيرادات  وضبط تنظيـ عادةً  تـّ يالرئيسة )أو العامة(.  الموازنة

 ,IMFمعتمدة مف الييئة التشريعية )ال مف خالؿ الموازنة، الناحية الوظيفية مف يكافئوىاالمالية، أو ما 
 (.81 -2الفقرة  :2014

والمجالس والمجاف  والوكاالت واألقساـوزارات لم نادرًا ما يكوفف مف الحكومة، معيّ  مستوىً  عند 7 -12
األصوؿ أو  ممكيةلحكومة سمطة شكؿ االكيانات التي تُ غيرىا مف و  ،والسمطات القضائية والييئات التشريعية

 ُتمَوؿجميع الكيانات التي  ليست، العموـ في. الذاتية بصفتيا الصفقاتفي  االنخراطأو  االلتزاماتؿ تحمّ 
 الييئة التشريعية وحداتٍ  الخاضعة لسيطرة الموازنة رصدىا في يتـّ التي  المخصصاتعممياتيا نتيجة 

 إحصائية واحدة. دةٍ التعامؿ معيا كوح ويتـّ  ،ية منفصمةاتمؤسس

عف  خارجة كمياً  العامة الموازنةييا الفردية التي ال تغطّ  الموازناتالكيانات الحكومية العامة ذات  ُتعدّ  8 -12
. الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات تضمينيا بغرض قياس  ( ويتـّ 8)انظر الفصؿ  الموازنة

مختمفة لوصفيا، ولكف  ستخدـ مصطمحاتٌ بيف البمداف، وتُ  بشكٍؿ كبيرت ىذه الكيانا موازناتتتبايف ترتيبات 
 (.IMF, 2014مركزية" )الوكاالت غير ال" أو "الموازنةمف خارج  التمويؿباسـ " اً يشار إلييا غالب

 تـّ تالتي جميع مخصصات اإلنفاؽ  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات شمؿ ت 9 -12
مف  نفاؽاإل، مثؿ الضرائب. تدخؿ مخصصات الموازنةفي  الممحوظةادر اإليرادات الحكومية مف مص تمبيتيا

مف خالؿ عممية  تمويميافيو تخصيص  الذي يتـّ  الحدّ  إلىضمف النطاؽ فقط الكيانات الحكومية  خارج موازنة
( خارج نطاؽ اؿاألعمالعامة ) المشاريع مفالتجريبي تمويؿ البحث والتطوير  يقع. وبالمثؿ، الموازنة

داخؿ  الذي ينشأ التمويؿو يعتمد عمى ، ألن  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات ات ءإحصا
بالبحث  المتعمقة الموازنة لمخصصاتفقط في الحالة االستثنائية ينبغي  .الموازنةالسوؽ وخارج عممية 

مف  كجزءٍ  تمؾ المخصصاتالعامة حساب لمشاريع اتنفيذىا أو توزيعيا مف  التي سيتـّ  التجريبي والتطوير
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. ال يحدد ىذا الدليؿ مفاىيـ اإلنفاؽ التي ينبغي الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات 
اآلخر عف  يابعضو  ،المصاريؼباإلبالغ عف  البمدافوآخر. ستقوـ بعض  استخداميا، ألنيا تختمؼ بيف بمدٍ 

 أي مفيـوفي حاؿ استخداـ  . مف الميـّ الموازنة استحقاقات/آلخر عف التزاماتوالبعض ا الموازنة اعتمادات
 .الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  مجاميع جمع البيانات عففي  استخدامو باتساؽٍ  أف يتـّ 

 بياعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريفي  التجريبي تعريف وتحديد البحث والتطوير
، يستخدـ نظاـ الحسابات آنفاً . كما ذكرنا 2في الفصؿ التجريبي تعريؼ البحث والتطوير  ورد 10 -12

حصاءات مالية الحكومو  2008 لعاـ القومية اأُلُطر اإلحصائية األساسية إلحصاءات  - 2014 ة لعاـا 
في  ُتعدّ الدليؿ، والتي  السابؽ مف ىذا اإلصدارالواردة في  التعريفات -الحكومة والقطاع العاـ قطاعات 

 .اإلصدارمف ىذ  2في الفصؿ  الواردة األساس نفس التعريفات

تحديدىا  ولكف لـ يتـّ  ،التطبيقي والتطوير التجريبيوالبحث األساسي  أنواع البحثجميع  إدراج تـّ  11 -12
ي . وبالمثؿ، يغطّ الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  بيانات منفصؿ ألغراض تجميع بشكؿٍ 

والعموـ االجتماعية والعمـو  واليندسة العموـ الطبيعية التجريبي حوؿ البحث والتطوير الموازنةتحميؿ بيانات 
 اإلنسانية والفنوف.

أنشطة لتمييز  2الواردة في الفصؿ  واالصطالحات قدر اإلمكاف، تطبيؽ جميع اإلرشادات ،ينبغي 12 -12
متحقؽ مف ل خاص اىتماـٍ  إيالء ينبغي. التجريبي أنشطة غير البحث والتطوير عف التجريبي البحث والتطوير

" تقانةالو عموـ ال"أنشطة  ياأن  عمى  اً رسمي توصيفيا التي تـّ  الموازنةبنود في  التجريبي محتوى البحث والتطوير
اإلنفاؽ عمى ذلؾ ، وك7و  4و  2في الفصوؿ  وفؽ ما نوقشولية"، األنماذج التطوير" أو "شراء الأو "عقود 

البحث  اإلنفاؽ عمى ،مع تدمجيا، أو بأنيا البمداف، التي قد تحددىا بعض اتواالبتكار  والتقاناتالعموـ  بقية
 العامة. الموازنةعرضيا لبيانات  التجريبي لدىوالتطوير 

ر إلى تطوي الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات ات ءإحصا جامعوقد يحتاج  13 -12
منيا لتحديد نسبة البحث  أو مزيجٍ  معايير أخرىأو المؤسسة أو  لالختصاص اً الت وفقعامِ مف المُ  مجموعةٍ 
 اً أيض يتؤدّ مف المؤسسات التي  لطيؼٍ غير الحصرية، بما في ذلؾ  الموازنةفي بنود  التجريبي والتطوير

مع ما  الت متسقةً عامِ تكوف ىذه المُ  قدر اإلمكاف، أف ،ينبغي. التجريبي التطويرو  البحث غير أنشطة أنشطةً 
. يالمؤدّ  عمى القائمة المسوحاتفي  بحٌث وتطويٌر تجريبيىذه المؤسسات عمى أنو  اإلبالغ عنو مف تـّ 

تسييؿ المراجعة لمفتوح قدر اإلمكاف  الت لممستخدميف بشكؿٍ عامِ إتاحة المعمومات المتعمقة بالمُ  ينبغي
 والتحديث.

لتكاليؼ إدارة  رصد االعتمادات التجريبي لبحث والتطويربا المرتبطةة الحكوم موازناتقد تشمؿ  14 -12
جراءات الدعوات، بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ صياغة التجريبيبرامج ومشاريع البحث والتطوير  الشراء  وا 
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اعتمادات ي . مف حيث المبدأ، ينبغي أف تغطّ وتقويميا ، فضاًل عف مراقبة البرامجوطمبات الِمنحالتنافسية 
 مف المعترؼ بو لكف فقط.التجريبي  تمويؿ أداء البحث والتطوير الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنة

 في التمويؿمف العممية المطموبة لضماف استخداـ  أساسياً  اً أف تكوف جزء ىذه تكاليؼ التسميـل و يمكفأن  
الفصؿ بينيا،  أيضًا مف الصعبوقد يكوف  تحقيؽ أىداؼ الحكومة،مف أجؿ و التجريبي لبحث والتطوير ا

 القائمة عمى تقديراتالأحد المصادر المحتممة لالختالؼ بيف  ؿ ذلؾيمثّ . إعداد الموازنةفي مراحؿ  خاصةً 
في  4 -4)انظر القسـ  التجريبي مبحث والتطويرل لمدعـ الحكومي ةالحكوم القائمة عمى تقديراتالو  يالمؤدّ 

دما تتوفر المعمومات، يكوف مف المفيد استخداميا لإلبالغ عف الحجـ المحتمؿ (. ليذا السبب، عن4الفصؿ 
 .التجريبي إدارة البحث والتطوير لتمويؿ
اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث يها بيانات التي تغط   التجريبي البحث والتطوير اإلنفاق عمىأنواع 

 والتطوير التجريبي
 أنواع التكاليف

 مف تمويؿ مف حيث المبدأ كاّلً  ،مادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبياعتبيانات  تشمؿ 15 -12
النفقات الحكومية  إحصاءات التمويؿ في أف   معؿ االختالؼ الرئيس الرأسمالي. يتمثّ  واإلنفاؽالتكاليؼ الجارية 

منفصؿ.  أسمالي بشكؿٍ الر  اإلنفاؽعف  الموازنةعرض غ بمّ قد يُ ، في حيف االىتالؾيستند إلى  مكوناً ستشمؿ 
 الحسابب إلى تجنّ  الرأسمالي التي تيدؼ اإلنفاؽمعالجة حوؿ  4التوصيات الواردة في الفصؿ  اً أيض تنطبؽ

في  األخذيجب . اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيات ءسياؽ إحصا المزدوج عمى
 .اً رأسمالي اً إنفاق ُيعدّ مختمفة حوؿ ما  منظوراتٌ  يفوالمؤدّ ممموليف ل و قد يكوفآخر وىو أن   عامالً االعتبار 

 متمويلل ةمتمقيالجهات ال المستفيدين من / أنواع
 التجريبي والتطوير فقط البحث الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات ي ال تغطّ  16 -12

نمافي الكيانات الحكومية،  ىُيؤدّ  يتـّ  ذيوال ،الحكومة ؿ مفالمموّ  التجريبي البحث والتطوير  اً تشمؿ أيض وا 
األعماؿ والتعميـ  مشاريعي )ؿ مف الحكومة في القطاعات الثالثة األخرى التي تشمؿ االقتصاد المحمّ المموّ 

 لذلؾوكذلؾ في بقية العالـ )بما في ذلؾ المنظمات الدولية(.  ،العالي والقطاع الخاص غير اليادؼ لمربح(
إنفاؽ الحكومة عمى البحث  مع الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي زنةموااعتمادات خمط عدـ  ينبغي

ؿ الحكومة ، ال تموّ 8و  4في الفصميف  كما ىو مذكورٌ و . (GOVERD) داخؿ الوحدة والتطوير التجريبي
 .إنفاؽ الحكومة عمى البحث والتطوير التجريبيجميع بالضرورة 

 ي بالضرورة أعماؿ البحث والتطويرتي ال تؤدّ لممؤسسات ال الموازنة اعتمادات ُتخَصصقد  17 -12
مثؿ  لمؤسساتٍ  التجريبيلبحث والتطوير با موازنات الحكومة المتعمقةكبير مف  جزءٌ  ُيخَصصقد و . التجريبي

أو  يفلممؤدّ  التجريبي لبحث والتطويرا تمويؿمسؤولية تخصيص  بالتحديد الوكاالت أو المنظمات التي تتحمؿ
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لف يسمح بالضرورة مستوى  وبالتالي. المنصوص عمييا امع مسؤولياتي يتوافؽخرى بما الوكاالت الوسيطة األ
اعتمادات بيانات  لجامعيية العامة لمحكومة المركزية أو اإلقميمية أو المحمّ  الموازنةالمتاح في  التفصيؿ

بؿ، قد تتضمف بيانات . في المقالمتمويؿبتحديد االستخداـ النيائي  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنة
الموازنة الخاصة بيذه الوكاالت الوسيطة، داخؿ أو خارج الحكومة، تفاصيؿ إضافية، بما في ذلؾ ربما ىوية 

بالتعاقد مف  ىؤالء المستفيدوف يقـو. قد التجريبي المستفيديف النيائييف مف الدعـ المالي لمبحث والتطوير
 .التجريبي طويربعض أنشطة البحث والت لتنفيذ اً أيض الباطف

عمى  الموازنة تمويالت وتخصيص في توزيع اً والوكاالت دور  األقساـمف  عددٌ  ييؤدّ يمكف أف  18 -12
الحكومة لمبحث والتطوير  موازنةاعتمادات استخداـ  غير المتوقعخرى. مف األخاصة العامة أو ال المنظمات
عمى ، بخصوص المطموبي الحذر توخّ  غيينبفرعية مف الحكومة، ولكف  لإلبالغ عف مجموعاتٍ  التجريبي

 سبيؿ المثاؿ:

 ( االتحاديةإزالة مخصصات الحكومة المركزية )عندية )البمدية( ية( أو المحمّ اإلقميمية )المحمّ  لمموازنات 
 عمى مستوى الوالية، إذا كاف قد تـّ  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات تجميع تقديرات 
 ي االعتبار عمى مستوى الحكومة المركزيةأخذىا بالفعؿ ف

  ّالحكومة  موازنةاعتمادات ات ءإحصا وضععند  المنقوص الحسابأو  المزدوج الحساب مخاطرب تجن
 الحكومة المركزية. وأقساـإلى تقارير منفصمة مف وكاالت  اً استناد لمبحث والتطوير التجريبي

 لعالمفي بقية ا التجريبي لمبحث والتطوير ةتمويل الحكوم
لممؤسسات  التجريبي لبحث والتطويراالبحث والتطوير الحكومية توفير تمويؿ  موازناتقد تشمؿ  19 -12

التجريبي لمبحث والتطوير  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  تمويؿغير المقيمة. في حالة 
الدولية المعنية التجريبي ت البحث والتطوير المساىمات في برامج أو منظما إدراج فقطفي بقية العالـ، ينبغي 

العامة  الموازنةالدائمة في العامة استبعاد المساىمات  ينبغي .التجريبي رئيس بالبحث والتطوير بشكؿٍ كميًا أو 
 مصمـمحدد  فٍ مكوّ تحديد  )مثؿ المساىمات المقدمة إلى المنظمات الدولية أو االتحاد األوروبي( ما لـ يتـّ 

الواردة في المرفقات عمى اإلنترنت  المتممة. قد توفر اإلرشادات التجريبي طة البحث والتطويرألنش خصيصاً 
توضيحية ليذه المنظمات  في المستقبؿ قائمةً  http://oe.cd/frascatiالموقع والمتاحة عمى ليذا الدليؿ 

مف  ىذا الموضوع بمزيدٍ  يةت تغطتمّ . التجريبي مبحث والتطويرلعالية  كثافة مستوياتٍ ب التي تتمتعالدولية 
 .التجريبي حوؿ عولمة البحث والتطوير 11التفصيؿ في الفصؿ 

اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث ات ءفي إحصا التجريبي ومعالجتهاأنواع آليات دعم البحث والتطوير 
 والتطوير التجريبي

  داخل الوحدةالتجريبي الحكومي  لمبحث والتطوير ةحكومال تمويل
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في  ةداخؿ قطاع الحكوم ىالذي ُيؤدّ التجريبي لمبحث والتطوير  ةمفيوـ دعـ الحكوم تغطية تمّ ت 20 -12
ي التحدّ  يظير، اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيات ءإحصا. مف منظور 8الفصؿ 

ولكف  ،كوميةالمؤسسات الح يوتؤدّ  ذيالالتجريبي لبحث والتطوير ا موازنةعمى  المصادقة ةالرئيس في حال
 قاعدةالحكومة، عمى  موازنةفي  ذلؾ تضميف خرى. في بعض البمداف، قد يتـّ األمصادر الُيتوقع تمويمو مف 

 أخرى، قد يتـّ  في حاالتٍ و  ،(ةاإلجمالي المقاربةمف الحكومة إلنفاقيا ) الوكالة المعنية تحتاج إلى إذفٍ  أف  
 التمييز بيف: ينبغيالحكومي،  التمويؿ اىذ(. عند التعامؿ مع ةالصافي المقاربةاستبعادىا )

a) المؤسسات الحكومية.  مف التجريبي أداء البحث والتطوير مف أجؿخرى األقطاعات المف  الِمنحعقود أو ال
 .التجريبي الحكومية لمبحث والتطوير الموازنة اعتمادات ليست مف

b) لمضريبة أو غير  المماثمة ات الحالةذالعامة  /الجباياتمف الرسوـ العوائدخر، مثؿ الحكومي اآل التمويؿ
الحكومة لمبحث  موازنة اعتماداتفي نطاؽ ذلؾ ندرج ي. الموازنةذلؾ مف التمويؿ الحكومي القائـ عمى 

 .التجريبي والتطوير

مف مصادر خارج  ليا ؽ إيراداتٍ يتحقتوقع التي يُ  الموازنةالمبالغ المدرجة في  استبعاد ينبغي 21 -12
لمبدأ الصافي. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا  اً وفق ادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبياعتممف  الموازنة،
 10قدرىا  كميةإجمالية  موازنةالحكومي  التجريبي لبحث والتطويرامعيد لدى  العامة أف   الموازنةأظيرت 

مالييف فقط  7ساب ح ينبغيألبحاث العقود الممولة مف الخارج(، مخصصة مميوف  3مالييف )بما في ذلؾ 
 البحث. عقدؿ مموّ  موازنةفي مدرجة مالييف  3تكوف حيث لمعيد، ا موازنةصافية في  كاعتماداتٍ 

 ثالثة أطرافٌ  يهالتجريبي الذي تؤد  توفير البنية التحتية والخدمات لمبحث والتطوير 
 بما ، وخاصةً 8ؿ الوحدات الحكومية التي تقدـ ىذه الخدمات في الفصعف مثمة األبعض  نوقشت 22 -12

دعـ الخدمات التي  داخؿ الحكومة. قد يتـّ  التجريبي مبحث والتطويرل أداءً ذلؾ إذا كاف يمثؿ  فيمايتعمؽ 
فة االقتصادية لمخدمة لمفرؽ بيف التكم اً مف خالؿ تمويؿ الموازنة الحكومية، وفق اً الحكومية جزئي المرافؽتقدميا 

، التجريبيالبحث والتطوير  ييؤدّ يدفعيا المستخدـ الذي  أو أسعارٍ  وأي رسوـٍ  ،الوحدات الحكومية المقدمة مف
التي  مف تكمفة التشغيؿ وتكمفة الفرصة البديمة لمموارد قد تشمؿ تكمفة الخدمة كاّلً  بما يتوافؽ مع مبدأ الصافي.

 والتكاليؼ الؾىتااللتغطي تكاليؼ  اً الرسـو أيض أصوؿ البنية التحتية. في بعض الحاالت، قد تمتدّ  تستخدميا
، اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيات ءإحصاألغراض . GBARD لمبنية التحتية المالية

 وصى بما يمي:يُ 

 مف و الحكومة عمى أن   مفالتجريبي القتناء أو بناء معدات البحث والتطوير  الموازنةتمويؿ  حساب ينبغي
معظـ وثائؽ  تفصؿ. تبويبيا بشكٍؿ منفصؿ، مع ر التجريبياعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوي

غير . يمكف أف تكوف االستثمارات الرأسمالية مف ىذا النوع يةية ورأسمالر اإلى جستثمارات اال الموازنة
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ه المقارنات إذا لـ شو  مف الزمف وقد تُ  طويمةٍ  ستخدـ عمى مدى فترةٍ إذا كانت األصوؿ ستُ  ، خاصةً منتظمة
 مارات الرأسمالية في االعتبار عند إجراء المقارنات.تؤخذ االستث

 ضمف، لخ...إرسوـ االستخداـ ة بعد تنزيؿصافيالساب تكاليؼ التشغيؿ والصيانة لمبنية التحتية تحا ينبغي 
 ىذه التكمفة معترؼٌ  مستمر، طالما أفّ  عمى أساسٍ  اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي

 .الموازنةبيا في 

  لبعض ج. زدو الحساب المب البنية التحتية وتكاليؼ التمويؿ، إف أمكف، لتجنّ  اىتالؾينبغي استبعاد
 منفصؿ. اإلبالغ عنيا بشكؿٍ  يكوف مفيداً ، قد األغراض

 ثالث، إلى الحدّ  طرؼٍ  بنية التحتية و/أو تشغيميا مفعند تطوير النفسيا يمكف تطبيؽ المبادئ  23 -12
 .الموازنة الغرض مفوتأكيد  التجريبي ممكناً  نصر البحث والتطويرتحديد ع يصبح فيوالذي 

 التجريبي المدفوعات مقابل خدمات البحث والتطوير
ضماف ثالثة  المقدمة مف أطراؼٍ التجريبي الدفع مقابؿ خدمات البحث والتطوير  مىع يترتبقد  24 -12

. التجريبي نتائج البحث والتطويرب، بالضرورة ةغير المحصور ، المتعمقة محقوؽ االقتصادية والقانونيةلالحكومة 
لخدمات البحث  يا عقودٌ بأن   ، التي توصؼ عادةً التجريبيخدمات البحث والتطوير  توريد/مع شراءذلؾ يتوافؽ 

ؿ مشتريات البحث والتطوير . تمثّ التجريبي البحث والتطوير لتوريدات/أو لمشتريات التجريبيوالتطوير 
البحث  شراء. قد تخضع عمميات 4في الفصؿ  ، كما ىو محددٌ تحويؿعممية  وليس عممية تبادؿٍ التجريبي 

 الشكميفاعتبار كال  ينبغي. تمييدي تجاري أو تجاري ذ عمى أساسٍ نفّ لقواعد محددة وتُ  التجريبي التطويرو 
 .زنةالموامف  اً جزءيشكؿ و طالما أن   الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات مف  اً جزء

. إعانةو/أو  ربحٍ  فالتجريبي مكوّ لبحث والتطوير ابموجب عقود  قد تشمؿ المدفوعات التي تتـّ  25 -12
حتى لو ، الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  ضمفلممدفوعات  الكميةالقيمة  سابتحا ينبغي

 فمكوّ لتي ينبغي أف تستبعد مف حيث المبدأ ا يالمؤدّ قائمة عمى التقديرات ال مع التفاوتإلى زيادة  ذلؾ ىأدّ 
أو  التجريبي السمع والخدمات التي تتضمف أنشطة البحث والتطوير مقابؿالربح. ال ينبغي اعتبار المدفوعات 

 فمكوّ تحديد  ممكناً  إذا كاف إالّ  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  ضمف حدوثيا تتوقع
ف البحث مكوّ  لتقديـ خصيصاً  تنفيذ المدفوعات يتـّ أف و  ،الموازنةفي  وفصمو بيالتجري البحث والتطوير

 .التجريبي والتطوير
 ح البحث والتطوير التجريبين  م  

أخرى مف  نواعٍ أل مف مشركات أولالتجريبي لبحث والتطوير امويؿ ت توفيريمكف لمحكومات  26 -12
 أو خدمة كشرطٍ  جٍ نتَ نتائج المشروع أو دوف تحديد مُ ميمة في مخرجات/ المنظمات دوف المطالبة بأي حقوؽٍ 
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 إعاناتٌ أو  نحٌ يا مِ عمى أن   ؼتوصما  اً ، وغالبيةتحويم مدفوعاتٍ  الصفقاتىذه ؿ تمثّ المقدـ.  مقابؿ التمويؿ
ُيحتمؿ أف  والذي، يرسم تفاؽٍ اعمى  نحة ىذهاتفاقات المِ  تستندأف  ومف المحتمؿ .التجريبي لمبحث والتطوير

ة إعاد تـّ تاستيفاء الشروط،  إذا لـ يتـّ  أو لمدفع طٍ و كشر  المستيدفة نواتجالو بارزة ال النقاط يضاً أ يستشرؼ
 مف كانتطالما  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات مف  اً نح جزءالمِ  ُتعدّ . المدفوعات

نح مِ التقديـ  اً مالية. يمكف لمحكومات أيضنح لتغطية تكاليؼ التشغيؿ والتكاليؼ الرأس. يمكف تقديـ المِ الموازنة
موصوؿ إلى البنية التحتية أو لتحويؿ األصوؿ الرأسمالية لخرى لتقديـ الخدمات أو األقطاعات الموحدات في ل
 .التجريبي البحث والتطوير ومؤدّ يستخدميا ل

 لحكومية لمبحث والتطويرمف آليات التحويؿ ا اً نمعيّ  اً نوع اتمجامعل العاـ التمويؿ الحكوميؿ مثّ ي 27 -12
قاعدة الدعـ المباشر  مف ( استثناءً 9و  4)انظر الفصميف  اتمجامعلالعاـ  التمويؿ الحكومي يعدّ . التجريبي

مف  كبيرةٍ  ، حيث تتمتع مؤسسات التعميـ العالي بدرجةٍ التجريبيالمطبقة في إحصاءات البحث والتطوير 
أخرى،  مف الحكومات. مف ناحيةٍ  تمقيو الذي يتـّ  ةاإلجمالي الِمنحاستخداـ تمويؿ ب المتعمقةالسمطة التقديرية 

مؤسسات التعميـ مع الحكومات  تعقدىا صفقاتٍ )في معظـ األحياف( في سياؽ  اإلجمالية الِمنحىذه  تحدث
في  .اً مباشر  اعتبارىا تمويالً  مف المشروعلسيطرة الحكومات، وبالتالي قد يكوف  اً التي تخضع جزئيالعالي 

ـ ُيقد  . اتمجامعلالعاـ  لمتمويؿ الحكومي مماثالً  مؤسساتياً أو  إجمالياً البمداف، قد توفر الحكومة تموياًل  بعض
عامة، والتي  التعميـ العالي ألغراضٍ  مف غير قطاعخرى األقطاعات المؤسسات في الإلى  أحياناً  التمويؿ

النوع إف  . مف دوف أف يكونوا ممزميف بذلؾ التجريبي استخداميا ألغراض البحث والتطوير يمكف لممستفيديف
الحكومة لمبحث والتطوير  موازنةعتمادات ا تسجموي الذي اتأو المؤسس العاـ اإلجماليالوحيد مف التمويؿ 

 .النوع مف التمويؿ افييا ىذ طبؽيُ البمداف التي  فيالخاصة  العاـ لمجامعات التمويؿ الحكوميىو  التجريبي

صيؿ والمعمومات التفمف المطموبة  درجةالذاتيا  ي، ال توفر وثائؽ الموازنة في حد  عمم عمى أساسٍ  28 -12
طبؽ ىذا النوع مف حيث يُ  ،العاـ لمجامعات التمويؿ الحكوميفي  التجريبي ف البحث والتطويرلتحديد مكوّ 

 مويؿ الحكوميالتحوؿ دقيؽ  لتقديـ تقديرٍ  المسوحات مف معموماتال الحصوؿ عمىيتطمب األمر التمويؿ. قد 
، والتي بدورىا يمكف أف الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات في  عنولإلبالغ  العاـ لمجامعات

 . كما ىو مذكورٌ الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات توقيت بيانات دقة كبير مف  تقمؿ بشكؿٍ 
 تأخيرات.ب مثؿ ىذه التجنّ  ينبغيأدناه،  3 -12 في القسـ

 التجريبي االستثمارات المالية التي تدعم البحث والتطوير
لموحدات لتنفيذ أنشطة البحث  برأس الماؿ السيميالديف أو توفير التمويؿ بيمكف لمحكومات  29 -12

 شكؿ مطالباتٍ  عمىألصوؿ المالية امقابؿ  النقودتبادؿ عمى ىذا النوع مف الدعـ  ينطوي. التجريبي والتطوير
بعض المخاطر ل اتضمانتقديـ ال اً . يمكف لمحكومات أيضعدـ تحققيا المستقبمية المحتمؿ دفقات النقديةالتب

 أو جزئي. كامؿٍ  عمى شكؿ تعويضٍ  اً ـ التمويؿ، وقد تطمب أو ال تطمب رسومثالثة تقدّ  التي تتكبدىا أطراؼٌ 



442

11 
 

تعامؿ ال عمى يالمؤدّ  لقائـ عمىاالخاصة باإلبالغ  4اإلرشادات الواردة في الفصؿ  تنّص في حيف  30 -12
الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات ات ءف عمى إحصا، يتعيّ يلممؤدّ مع ىذه االستثمارات المالية كموارد داخمية 

عمى  الصفقاتىذه تداعيات الحكومات إلى تسجيؿ  ميؿحقيقة أف تأخذ في االعتبار  والتطوير التجريبي
 اً غالب عمى الموارد أو النقدية. يتـّ  تقوـكانت مبادئ المحاسبة ما ذا خاص عمى إ بشكؿٍ  يعتمد، وىذا الموازنة

متطمبات الموارد، ولكف  لحساب الموازنة، التي تمثؿ المخاطر، في لمِمنحالمكافئة تكاليؼ الاستخداـ تقديرات 
ت )انظر مراجعة مع مرور الوقالميمة تحتاج إلى  افتراضاتٍ استخداـ و  ةمعقد اتٍ حسابإجراء  ذلؾ يتطمبقد 

 (.13الفصؿ 

حصاءات  التجريبي ألغراض إحصاءات البحث والتطوير 12-31 الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات وا 
عف البيانات  لإلبالغ عمى وجو الخصوص، قد يكوف مف الصعب إيجاد مبدأ أساسي والتطوير التجريبي

 كافية. لممقارنة دوليًا بدرجةٍ  قابالً و احة بمصادر البيانات المت اً مدعومويكوف  ،يتمتع بالثبات/االتساؽ الداخمي
ال ، قد ال تتمكف الحكومة، أو المرافقة، وبالنظر إلى المخاطر التجريبيلمبحث والتطوير  قرضٍ  تقديـفي حالة 
 ةالصافي المقاربة تطبيؽ يستدعيحدوث ذلؾ،  مكانيةإع توقّ استرداد كامؿ المبمغ. عند ببالمطالبة ترغب 
احتسابو  ويتـّ  ،مف الناحية االقتصادية اً توقعة لعممية النقؿ. عندما يكوف ىذا العنصر ميمالقيمة الم استيعاب

تغطية  ينبغي. تكبدهعند  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات في  إدراجو ينبغي، الموازنةفي 
فقط عمى  طوير التجريبيالحكومة لمبحث والت موازنةاعتمادات في  مستحقة الدفعالقروض والسمؼ األخرى 

 ف التحويؿ.عمى أساس مكوّ و متوقع، الصافي الساس األ

تمقاه المديف ي ةماليرأس تٌ تحويالعمى أنيا مف الديوف في اإلحصاءات الحكومية  اتاإلعفاء ؿُتسج 32 -12
ض مفعوؿ اإلعفاء مف الديوف. في حالة القرو وفقو مف الدائف في الوقت المحدد في االتفاؽ الذي يسري 

 موازنةاعتمادات منفصؿ عف  تسجيؿ ىذه القروض بشكؿٍ  ينبغي، التجريبيالمتعمقة بالبحث والتطوير 
 لمبحث والتطوير فعمياً  يالً و تمؿ السابؽ ال يمثّ  اإلعفاءتحويؿ  فّ إ، حيث الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي

 .الموازنةفي  يسمببرصيٍد  التمويؿ. وبالمثؿ، ال ينبغي اعتبار السداد بمثابة التجريبي

، بما في ذلؾ توفير التجريبيال ينبغي احتساب استثمارات حقوؽ الممكية لمشاريع البحث والتطوير  33 -12
الحكومة لمبحث والتطوير  موازنةاعتمادات المشتركة الجديدة مع الصناعة، ضمف  لممشاريعحقوؽ الممكية 

ممكية عمى  مالية في شكؿ حؽّ  اه الحكومة مقابؿ أصوؿٍ صافي المتوقع الذي تتمقالتطبيؽ مبدأ  لدى التجريبي
واستثمارات  الممكياتعممية، قد ترغب البمداف في اإلبالغ عف قيمة ىذه  األرباح المستقبمية. وألغراضٍ 

 منفصؿ. القروض بشكؿٍ 
 التجريبي ضمانات قروض البحث والتطوير
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 فمكوّ تحديد  ممكناً و قد ال يكوف ض ألنّ ضمانات القرو  احتسابعممية، مف غير المرجح  ألسبابٍ  34 -12
 نسبفي حالة ضمانات القروض التي تُ في االستثمار الذي تضمنو الحكومة.  التجريبي البحث والتطوير

اللتزامات لمعظـ الحكومات  تسجيؿ، مف المرجح التجريبيإلى تمويؿ مشاريع البحث والتطوير  مباشرةً 
 اعتمادات تخصيصيحتمؿ ا ، ممّ موازنتياعف تكاليؼ  ياابستحاوتختمؼ في  الميزانيةخارج الطارئة 
مف  خالياً  طارئ آخر لضماف القرض أو أي تمويؿٍ  الموارد اعتماد احتساب ينبغي، ميماً  . كمما كافلممخاطر

دراجو في  الرسوـ التي دفعتيا أطراؼ القرض، بمثابة تمويؿٍ  الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات مباشر وا 
، اإلعفاءلإلرشادات السابقة حوؿ  اً . وفقكإنفاؽ ذلؾب الموازنة، بشرط أف تعترؼ عممية بيوالتطوير التجري

ىذه الدفعة  احتسابلتغطية الضماف، ال ينبغي  تمويؿال صرؼف عمى الحكومة فييا في الحاالت التي يتعيّ و 
 .الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنة اعتماداتضمف 

 التجريبي البحث والتطوير مىلإلنفاق عاإلعفاء الضريبي 
التجريبي لبحث والتطوير ا لمضرائب المفروضة عمى تفضيمية مف الحكومات بمعالجةٍ  كثيرٌ سمح ي 35 -12
ية ر اجإيرادات الضرائب ال إلغاء يتـّ األعماؿ، وفي بعض الحاالت، الوحدات األخرى. قد  مشاريع تتحممياالتي 

مف الحكومة إلى ىذه الوحدات عندما تكوف  األمواؿ مباشرةً تحويؿ  ، في بعض الحاالت، يتـّ و أو المستقبمية
ضريبية لنفقات البحث العفاءات اإلتقديـ  ُيعدّ اإلعفاء.  ستحقاؽا لتعويضالضريبية غير كافية  التزاماتيا
ذه مف تنفي الذي يتـّ التجريبي مف أشكاؿ دعـ البحث والتطوير  شكالً  المشاريعالتي تتكبدىا  التجريبي والتطوير

)انظر  التجريبي خالؿ النظاـ الضريبي وييدؼ إلى خفض التكمفة االقتصادية الستثمارات البحث والتطوير
 (.التجريبي اإلعفاء مف الضرائب عمى البحث والتطوير إلمكانيةشامؿ  لمحصوؿ عمى وصؼٍ  13الفصؿ 

أو  الموازنةمف  اً جزء التجريبي رالبحث والتطوي لإلنفاؽ عمىضريبي العفاء اإل تقديـقد تكوف تكمفة  36 -12
الحاؿ  يى ىذه تليسغير التقديري وتعديالت اإليرادات، ولكف  اإلنفاؽالتي تصؼ  الموازنةفي أقساـ  خاصية

رجعي  يذا النشاط، مع تعديؿ المدفوعات الفعمية بأثرٍ ل الموازنةفي  اً بعض الحكومات مبمغ تخصص. قد اً دائم
، وتعمؿ لذلؾ ضريبية لجميع الوحدات التي تثبت أىميتياالعفاءات اإلأو قد تقدـ  المتاحة، الموازنةمع  لتتواءـ

التي  الضريبيةيرادات اإل دّ ، تع13في الفصؿ  عمى أساس الطمب. ألغراض ىذا الدليؿ، وكما ىو موضحٌ 
 وثائؽفي  اً ائمالمعمومات د تمؾلمشركات إعانات ضريبية. قد ال تتوفر  فعمياً الحكومة والمبالغ المدفوعة  تمغييا
 .الموازنة

وصى أف تستبعد يُ ، عف البيانات ألغراض اإلبالغ الدوليو  ىذه الثغرات المحتممة، ًا لوجودنظر  37 -12
جميع أشكاؿ اإلعفاءات الضريبية، بما في  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات ات ءإحصا

مف  أساسياً  اً جزء ؿيمثّ ىذا النوع مف الدعـ  مطات الوطنية أفّ الس ترى. عندما لممشاريعذلؾ المبالغ المستحقة 
 مشتقة تقديراتٍ  إضافةخطأ المستخدموف في  يقعحتى ال  بنوٍد مناسبة وفؽ، ينبغي تفصيؿ ذلؾ موازنتيا

الواردة في الفصؿ  اإلرشاداتتجميعيا بموجب  ، تـّ التجريبيمبحث والتطوير لإلعفاء الضريبي بشكٍؿ منفصؿ ل



443

12 
 

 فمكوّ تحديد  ممكناً و قد ال يكوف ض ألنّ ضمانات القرو  احتسابعممية، مف غير المرجح  ألسبابٍ  34 -12
 نسبفي حالة ضمانات القروض التي تُ في االستثمار الذي تضمنو الحكومة.  التجريبي البحث والتطوير

اللتزامات لمعظـ الحكومات  تسجيؿ، مف المرجح التجريبيإلى تمويؿ مشاريع البحث والتطوير  مباشرةً 
 اعتمادات تخصيصيحتمؿ ا ، ممّ موازنتياعف تكاليؼ  ياابستحاوتختمؼ في  الميزانيةخارج الطارئة 
مف  خالياً  طارئ آخر لضماف القرض أو أي تمويؿٍ  الموارد اعتماد احتساب ينبغي، ميماً  . كمما كافلممخاطر

دراجو في  الرسوـ التي دفعتيا أطراؼ القرض، بمثابة تمويؿٍ  الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات مباشر وا 
، اإلعفاءلإلرشادات السابقة حوؿ  اً . وفقكإنفاؽ ذلؾب الموازنة، بشرط أف تعترؼ عممية بيوالتطوير التجري

ىذه الدفعة  احتسابلتغطية الضماف، ال ينبغي  تمويؿال صرؼف عمى الحكومة فييا في الحاالت التي يتعيّ و 
 .الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنة اعتماداتضمف 

 التجريبي البحث والتطوير مىلإلنفاق عاإلعفاء الضريبي 
التجريبي لبحث والتطوير ا لمضرائب المفروضة عمى تفضيمية مف الحكومات بمعالجةٍ  كثيرٌ سمح ي 35 -12
ية ر اجإيرادات الضرائب ال إلغاء يتـّ األعماؿ، وفي بعض الحاالت، الوحدات األخرى. قد  مشاريع تتحممياالتي 

مف الحكومة إلى ىذه الوحدات عندما تكوف  األمواؿ مباشرةً تحويؿ  ، في بعض الحاالت، يتـّ و أو المستقبمية
ضريبية لنفقات البحث العفاءات اإلتقديـ  ُيعدّ اإلعفاء.  ستحقاؽا لتعويضالضريبية غير كافية  التزاماتيا
ذه مف تنفي الذي يتـّ التجريبي مف أشكاؿ دعـ البحث والتطوير  شكالً  المشاريعالتي تتكبدىا  التجريبي والتطوير

)انظر  التجريبي خالؿ النظاـ الضريبي وييدؼ إلى خفض التكمفة االقتصادية الستثمارات البحث والتطوير
 (.التجريبي اإلعفاء مف الضرائب عمى البحث والتطوير إلمكانيةشامؿ  لمحصوؿ عمى وصؼٍ  13الفصؿ 

أو  الموازنةمف  اً جزء التجريبي رالبحث والتطوي لإلنفاؽ عمىضريبي العفاء اإل تقديـقد تكوف تكمفة  36 -12
الحاؿ  يى ىذه تليسغير التقديري وتعديالت اإليرادات، ولكف  اإلنفاؽالتي تصؼ  الموازنةفي أقساـ  خاصية

رجعي  يذا النشاط، مع تعديؿ المدفوعات الفعمية بأثرٍ ل الموازنةفي  اً بعض الحكومات مبمغ تخصص. قد اً دائم
، وتعمؿ لذلؾ ضريبية لجميع الوحدات التي تثبت أىميتياالعفاءات اإلأو قد تقدـ  المتاحة، الموازنةمع  لتتواءـ

التي  الضريبيةيرادات اإل دّ ، تع13في الفصؿ  عمى أساس الطمب. ألغراض ىذا الدليؿ، وكما ىو موضحٌ 
 وثائؽفي  اً ائمالمعمومات د تمؾلمشركات إعانات ضريبية. قد ال تتوفر  فعمياً الحكومة والمبالغ المدفوعة  تمغييا
 .الموازنة

وصى أف تستبعد يُ ، عف البيانات ألغراض اإلبالغ الدوليو  ىذه الثغرات المحتممة، ًا لوجودنظر  37 -12
جميع أشكاؿ اإلعفاءات الضريبية، بما في  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات ات ءإحصا

مف  أساسياً  اً جزء ؿيمثّ ىذا النوع مف الدعـ  مطات الوطنية أفّ الس ترى. عندما لممشاريعذلؾ المبالغ المستحقة 
 مشتقة تقديراتٍ  إضافةخطأ المستخدموف في  يقعحتى ال  بنوٍد مناسبة وفؽ، ينبغي تفصيؿ ذلؾ موازنتيا

الواردة في الفصؿ  اإلرشاداتتجميعيا بموجب  ، تّـ التجريبيمبحث والتطوير لإلعفاء الضريبي بشكٍؿ منفصؿ ل
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بعض األشكاؿ المحددة  تتضمفالتي  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات تقديرات  ، مع13
 .عف البياناتلإلبالغ  اً توضيحيجدواًل أدناه  2 -12الجدوؿ  ـيقدّ . اإلعفاء الضريبي الموازنة مف أجؿلدعـ 

 الدعم غير المباشر بقية 
داء وتمويؿ البحث ألمباشر الغير  دعـتقديـ الومات للحكـ اامتاحٌة أمأخرى  عدة آلياتٍ  توجد 38 -12

نقدية ليذا  قيمةٍ  لتحديد التي أثبتت جدواىامنيجيات ال االفتقار إلىفي االقتصاد. بسبب التجريبي والتطوير 
مف تقديرات  الدعـ غير المباشر لممقارنة دوليًا، ينبغي استبعادطريقة قابمة في  النوع مف الدعـ، خاصةً 

 .الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات 

موازنة الحكومة لمبحث  وتقديرات اعتماداتالخاصة ب موازنةالمصادر بيانات  -4 -23
 والتطوير التجريبي

 يمؤد  التمويل واإلبالغ القائم عمى ال -2 -4 -23
البحث  مىاإلنفاؽ ع، يمكف اإلبالغ عف 9و  4والفصميف  1 -12كما ىو مذكور في القسـ  39 -12

إما عف طريؽ السمطات الحكومية التي تقدـ الموارد المالية )التمويؿ(  الذي تمولو الحكومة التجريبي والتطوير
، ولالتساؽ مع بشكٍؿ عاـ. التجريبي البحث والتطوير فعمياً  يتؤدّ ية التي اتأو عف طريؽ الوحدة المؤسس

وصي ىذا الدليؿ ، يُ GERD التطوير التجريبيي اإلجمالي عمى البحث و اإلنفاؽ المحمّ تقديرات مجموع 
 ،تحقيؽ ىدفيا المعمف المتمثؿ في جمع البيانات في الوقت المناسب عف التمويؿول، لكف. ةالثاني بالمقاربة

الحكومة  موازنةاعتمادات ، ينبغي جمع بيانات االجتماعي -التي يمكف تصنيفيا حسب اليدؼ االقتصاديو 
 .يفالمؤدّ وليس مف  ،ؿالمموّ  مف لمبحث والتطوير التجريبي

 مصادر بيانات الموازنة -3 -4 -23
 مف الموازنةفيو التصويت عمى  عند تحميؿ اإلنفاؽ الحكومي، يمكف التمييز بيف اليـو الذي يتـّ  40 -12

فيو  تتحمؿاليوـ الذي و محدد،  تمويؿٍ بدفع  أحد األقساـفيو وزارة المالية  تفّوضاليـو الذي و الييئة التشريعية، 
 الصرؼأوامر الذي تصدر فيو يوـ ال، وأخيرًا حيز التنفيذ فيو التسميـ يدخؿاليوـ الذي و ، اً معين اً التزام األقساـ

ىذا الدليؿ مفاىيـ اإلنفاؽ التي يجب يصؼ  الأدناه،  اقتراح ىذا اإلرشادعمى الرغـ مف  دفع الشيكات.تُ و 
 استخداموفإّف ستخدـ، الذي يُ المفيـو كاف  أياً و أنّ  لمغاية ميـّ ال مفالختالفيا بيف البمداف.  اً استخداميا نظر 
 .الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  مجاميعبيانات في تجميع  متسؽ بشكؿٍ يجب أف يكوف 

 األنماط الشائعة
د سبع و يمكف تحديإلى آخر، إال أنّ  مف بمدٍ  الموازنةتفاصيؿ إجراءات  اختالؼعمى الرغـ مف  41 -12

 :عامةمراحؿ 



445

14 
 

 (.الموازنةالتوقعات )تقديرات التمويؿ قبؿ بدء مناقشة  .1

 لممناقشات بيف الوزارات(. )األرقاـ األولية حسب طمب الوزارات، خاصةً  الموازنةتوقعات  .2

 )األرقاـ المقدمة إلى البرلماف لمسنة المقبمة(. الموازنةمقترحات  .3

الييئة التشريعية لمسنة المقبمة، بما في ذلؾ  عميياصوتت  )األرقاـ التي مموازنةلاألولية  االعتمادات .4
 إجراٌء يتعمؽو عمى أنّ  االعتمادتعريؼ  النقاش البرلماني(. في ىذا السياؽ، يتـّ  فيدخمت التغييرات التي أُ 

بو الييئة التشريعية إلنفاقو عمى  فّوضتلما  اً محدد، وفق خرى لغرضٍ األموارد المواؿ أو األتخصيص ب
 ف.معيّ  أو بندٍ  برنامجٍ 

 التصويت)األرقاـ التي صّوت عمييا البرلماف لمعاـ المقبؿ، بما في ذلؾ  مموازنةلالنيائية  االعتمادات .5
 اإلضافي خالؿ العاـ(.

 خالؿ العاـ(. فعمياً  االلتزاـ بيا تـّ االلتزامات )األمواؿ التي  .6

 .مالي/نقدي بشكؿٍ  اً فعمي كما دفعتفي الحسابات أو ىو ُمستحؽ  وفؽ ما، اإلنفاؽ .7

 t الموازنةسنة الخاصة ببيانات الأف تكوف  ينبغيالحكومة.  مقاصد 4إلى  1مف تصؼ المراحؿ  42 -12
 موازنةعتمادات ال األولية بياناتال. ُيقترح أف تستند t–1 نياية السنة حتىممكف  في أقرب وقتٍ  متاحةً 

. 4فؽ عمييا بيف الحكومة والبرلماف، أو المرحمة األولى المت الموازنةإلى  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي
 اً واسع بالمقاصدقد يكوف اإلبالغ عف البيانات المتعمقة . 3المرحمة  إلىبعض البمداف أرقاميا األولية  تسندقد 
 إحدى ِصيغ استخداـب ذلؾ واألىداؼ التفصيمية. قد يتطمّ  التجريبي حديد محتوى البحث والتطويرليدعـ ت اً جد

سوؼ يتناسب  التجريبي البحث والتطوير موازناتنمو  أفّ  عمى تنّص صريحة  أو استخداـ افتراضاتٍ  التقدير
 كبيرة في السنوات الالحقة. مراجعاتٍ إجراء إلى  ذلؾ يالمحددة. يمكف أف يؤدّ  الموازنةفئات نمو مع 

 ةالزيادحاالت  ، بما في ذلؾالمتممة الموازناتالتصويت عمى  قد يتـّ ، الموازنةخالؿ سنة  43 -12
عادة  والتخفيض أف  ينبغي. 5المرحمة  فيذلؾ  ينعكس ، حيثالتجريبي تمويؿ البحث والتطويرلتخصيص الوا 

عتمادات ال النيائية بياناتال. ُيقترح أف تستند الموازنةممكف بعد نياية سنة  تتوفر البيانات في أقرب وقتٍ 
عمى بعض البمداف أف  فيتعيّ . قد مموازنةل النيائية تماداتاالعإلى  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنة

عمى أساس نقدي أو عمى  قد تكوف ىذه األرقاـ متاحةَ و  .7أو  6المراحؿ أساس تبني أرقاميا النيائية عمى 
أساس  يعترؼ. ىاأو عند سداد النقوداستالـ  عندإما  بالصفقةاألساس النقدي  يعترؼأساس االستحقاؽ. 

النظر عف  بغّض ، مواردال يستيمؾأو  تيرادااإلعندما يحدث النشاط )القرار( الذي يحقؽ  صفقةبالاالستحقاؽ 
 رصيدٌ  اً أيض يوجد. يمكف أف إنفاؽ بدوف االعتمادات تبقىقد و  .يالنقد السدادستالـ أو الابالمرتبط  وقتال

 عدـ االستناد فيا الدليؿ ىذ يقترحألي غرض.  ُتخَصصلالحتياطيات النقدية التي لـ  محدد باعتماد ماغير 
 .7أو  6في المراحؿ  الواردة رقاـاألإلى  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  اإلبالغ عف
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 مةرح  الم  االعتمادات 
سنة إلى  مبالغ كبيرة مف سنةٍ  ترحيؿ الموازنةفي مف الممارسات الشائعة  ُيعدّ  ،البمداففي بعض  44 -12

مشاريع متعددة التخصيص  ينبغيمتتالية.  التصويت عمييا في سنواتٍ  تـّ  مبالغإدراجيا في  اً ، وأحيانتالية
الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات  في لعدة سنواتواحدة فقط أو  سنةٍ موازنتيا ل التي اُعتمدت السنوات

 ينبغيألداء. ، وليس في سنوات اموازنتيافييا  اُعتمدتالسنة )السنوات( التي  وفؽ والتطوير التجريبي
عدة  مدىعمى  الموازنةفي  ُأدرجت ياولكن ،ما يا في مرحمةٍ ل المرخصبرامج متعددة السنوات التخصيص 

 الترخيص. سنةفي ، وليس الموازنةفييا  اعُتِمَدتلمسنوات التي وفقًا سنوات 
 الموازنةالخارجة عن عممية  والمصاريفمصادر البيانات المتعمقة بااللتزامات 

عة لموحدات الحكومية، مف البمداف استخداـ المسوحات الموسّ  عددٍ في مف الممارسات الشائعة  عدّ يُ  45 -12
التمويؿ.  اً ولكف أيض ،التجريبيبما في ذلؾ الوكاالت والوزارات، لقياس ليس فقط أداء البحث والتطوير 

كثر تفصياًل مف تمؾ الواردة في األمعمومات الالقدرة عمى جمع  عالموسّ تتضمف األسباب المحتممة ليذا الجيد 
في بنود  التجريبي ا يسمح، عمى سبيؿ المثاؿ، بتحديد محتوى البحث والتطويرالعامة، ممّ  الموازنةوثائؽ 
 .اتبالسياس المرتبطةوطبيعتيا وغيرىا مف المعمومات  الموازنة

دقة في  ةكبير  خسارةٌ  تحدث، يمكف أف عمى المواردجمع البيانات اإلضافية  تداعياتباإلضافة إلى  46 -12
عندما تتدفؽ  ذلؾ. ينطبؽ لمتمويؿ جلمزدو االحساب  احتماؿ بلتجنّ  مقاييس يتبنّ  يتطمب ذلؾت عندما يوقتال

اآلخريف.  يفالمؤدّ وكاالت و/أو البدورىا إلى  التمويؿؿ حو  الموارد مف الوزارات إلى الوكاالت الوسيطة التي تُ 
الالزمة عمقًا كثر األستفسارات الر لي المتغيّ التبنّ ة تتمثؿ في أف  كبير  ةٌ مخاطر  توجددولي، المنظور المف 

فقط البحث  تسجؿما بيف البمداف التي ، ال سيّ تيامقارن صعببياناٍت تإلى  يقودقد  الموازنةبيانات  إلتماـ
أكثر شمولية  اً بحث تجريالتي  البمدافالمستوى، مقابؿ  عالية الموازنةالذي ينعكس في بنود  التجريبي والتطوير

 .الموازنةلبنود اإلنفاؽ في بنود 

 أكثر تقدـ تمثيالً  ماعند المسوحاتاستخداـ ىذه  الثني عف ال يتـّ ، 8في الفصؿ  كما ىو مذكورٌ  -7 -12
في ىذا الدليؿ. إذا  رشاداتٍ اإل تقديـتنوع الممارسات في البمداف يحوؿ دوف  ، عمى الرغـ مف أفّ دقةً اكتمااًل و 

اعتمادات بيانات  تقديـ تتداخؿ مع أغراض وأالّ  ،اً جيد أف تكوف موثقةً  ينبغيتخداـ ىذه الممارسة، اس تـّ 
 قابمة لممقارنة دوليًا.والت يوقتال الدقيقة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنة

ي الوقت ف الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  مف مكونات قد ال يتوفر عددٌ  48 -12
-tفي السنة  tألرقاـ األولية )مثؿ نشر التقديرات لمسنة تقديـ االمناسب بما يكفي لموفاء بالمعايير المطموبة ل

 :عمى سبيؿ المثاؿ(. 1
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 إضافية  بذؿ جيودٍ ذلؾ  يتطمببسيولة.  الوطني لمحكومة متاحةً  دوف قد ال تكوف التقديرات عمى المستوى
ي إلى ا يؤدّ ية )البمدية(، ممّ ( أو ربما المحمّ الواليةالحكومة اإلقميمية ) اتموازنلبيانات عمى مستوى لجمع ا

 تأخير التجميع النيائي الكامؿ.

  موازنةاعتمادات ( في 9و  4)انظر الفصميف  لمجامعات العاـ التمويؿ الحكومي إدراجقد يتطمب 
في قطاع التعميـ  ة عمى المسحالقائممف البيانات  مشتقةٍ  تقديراتٍ  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي

 العالي.

  ُحوؿمستوى الوكالة  عمى بياناتال توفر العامة الموازنةعمى بنود  ثةحدّ المُ الت عامِ قد يتطمب تطبيؽ الم 
 .فعمي لمتمويؿستخداـ الاالكيفية 

مكف أّنو يوصى في حالة عدـ توفر البدائؿ، ، يُ المحافظة عمى دقة التوقيتومف أجؿ عاـ،  بشكؿٍ  49 -12
 موازنةاعتمادات مستوى ل طريؽ االستكماؿ الخارجي لتقديرات األولية، عمى سبيؿ المثاؿ، عفعمى ا الحصوؿ

 اتنمكوّ حد المعروؼ ألالنمو المتاح ليا باستخداـ معدؿ  مف آخر تقديرٍ  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي
التحقؽ مف صحة ىذه  ينبغي .التجريبي التطويرلمبحث و  االتحاديةالمركزية/ الموازناتمعدؿ نمو  مثؿ، ةكبير ال

 موازنةاعتمادات  سالسؿ لمعدؿ نموّ  القيادير لمدى تتبع المؤشّ  ةالمستمر  التقديرالممارسة مف خالؿ إعادة 
 المراجعاتيف لمتعامؿ مع أف يكوف مستخدمو اإلحصاءات مستعدّ  ينبغي. الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي

، اً مطموباألمر ليس ىذا  إحصائية األخرى. عمى الرغـ مف أفّ  في مجاالتٍ  ما ىو شائعٌ مبيانات، كلالمحتممة 
لتشمؿ  ذات التطمعات المستقبميةبالسياسات بالنسبة لمتقديرات األولية  وذي صمٍة وثيقة اً و قد يكوف مفيد أنّ إالّ 

 .االجتماعي -ديحسب اليدؼ االقتصا الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات  تقسيـ

 االجتماعية-االقتصاديةالتوزيع حسب األهداف  -5 -23
 معايير التوزيع

 الغرض أو المحتوى
 العاـ يمحتوى المعرفمل اً وفق الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةاعتمادات مف الممكف توزيع  50 -12

دؼ( مف برنامج أو مشروع البحث لمغرض )أي الي اً ، وفقالتجريبيلبرنامج أو مشروع البحث والتطوير 
 ليس مف السيؿ لكف. االجتماعية-االقتصاديةمناسب لألىداؼ التصنيؼ الباستخداـ  وذلؾ والتطوير،
كيفية ارتباطو بغرض الصحيح لتفسير ال ومف ثـّ  ،التجريبيتحديد محتوى البحث والتطوير  بالضرورة

 :اآلتيخالؿ المثاؿ  المشروع. يمكف توضيح الفرؽ بيف المفاىيـ المختمفة مف
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 ؿموّ ي ذيلمجيش، وال والمعاديةلتطوير خاليا الوقود لتوفير الطاقة في المواقع النائية  يبحث مشروعٌ 
ويرتبط  والتقانةاليندسة  مياديفعمى التجريبي وزارة الدفاع: قد يعتمد محتوى البحث والتطوير مف بالكامؿ 
 الدفاع".ب"يس الرئ وىدفيتمثؿ ، لكف "توليد الطاقة"بأىداؼ 

 أكثر جوىريةً  الرئيساليدؼ  يكوف، اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبية في حال 51 -12
 الحاؿ أيضاً  وىذه ىي .التجريبي لبحث والتطويرالمتعمقة باالحكومة  اتمف وجية نظر توثيؽ أىداؼ سياس

 يلتبنّ  مبرراً  ـيقدّ ا ، ممّ ضعيفاً  يفالمؤدّ مف  مينياتأاحتماؿ التي يكوف  الرئيساليدؼ  عفممعمومات ل بالنسبة
، مف حيث المبدأ، الرئيس اليدؼ مقاربةوصى باستخداـ . لذلؾ، يُ الموازنةإلى بيانات  اً ىذا المعيار استناد

 وتوزيعيا. الموازنةلجمع بيانات 

تدعميا  لتياالتجريبي بعض برامج البحث والتطوير ل وجود ىدٍؼ واحد فقطعمى الرغـ مف  52 -12
عمى متابعتيا  أو التي يتـّ  اآلخرمف  منيا كؿ   يستفيد عدة أىداؼاآلخر  يـبعضالحكومة، فقد يكوف لدى 

لمقاـ عسكرية في ا ألسبابٍ  مواؿ لمشروع طائراتٍ األ بتأميف الحكومة تمتـز. عمى سبيؿ المثاؿ، قد التوازي
في  لمساعدة الشركات المستقمة التابعةوحتى  ،فصناعة الطيرا صادراتمبيعات  عيتشجل اً أيض ولكفاألوؿ، 
 اإلبالغ عف البيانات، عند لكفمتعددة في نظاـ معمومات البمد.  لطيراف المدني. يمكف تسجيؿ أىداؼٍ مجاؿ ا

 .الرئيسليدفو  اً وفق التجريبي إلى المنظمات الدولية، ينبغي تصنيؼ البحث والتطوير

 رئيسةال هدافاألتحديد 
-االقتصاديةألىداؼ ذي الصمة با التجريبي البحث والتطوير موازناتتخصيص ف يكوف أ ينبغي 53 -12

ؿ. يعتمد مستوى اإلبالغ الفعمي الذي )أىداؼ( المموّ ىدؼ  دقةأكبر المستوى الذي يعكس ب عند االجتماعية
أو  التجريبي يرالبحث والتطو أداء وحدة كامؿ االعتمادات ل ُتخَصصاختياره عمى اإلمكانيات العممية. قد  يتـّ 

مستوى عمى معمومات ال. في بعض الحاالت، يمكف الحصوؿ عمى التجريبي لوحدة تمويؿ البحث والتطوير
 البرنامج أو المشروع.

 توزيع اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي
إلى  القائمةىذه  تستندالموضحة أدناه. و وصى بيا قائمة التوزيع المُ  1 -12الجدوؿ يعرض  54 -12

( Eurostat) المديرية العامة لإلحصاء التابعة لممفوضية األوروبية عتمد مفتصنيؼ االتحاد األوروبي المُ 
 اسُتخدمتواحد. الرقـ المستوى  عند( NABS) العممية والموازناتتصنيؼ تحميؿ ومقارنة البرامج الخاص ب

 اً مؤخر  مراجعتيا توتمّ  1969عاـ في الفي األصؿ  العممية والموازناتتصنيؼ تحميؿ ومقارنة البرامج تسمية 
تصنيؼ تحميؿ ومقارنة البرامج في حيف ال تستخدـ جميع البمداف  (.Eurostat, 2008) 2007عاـ الفي 

 والموازناتتصنيؼ تحميؿ ومقارنة البرامج بيف قائمة  التوافؽينبغي استخداـ و  أنّ إالّ ، العممية والموازنات
، حتى لو كانت منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي إلى عف البيانات لإلبالغوىذا الدليؿ  العممية
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 اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيألغراض إنتاج الخاصة البمداف تستخدـ تصنيفاتيا 
 .مف التجميعات يكافئياأو ما  الوطنية

 ليدؼٍ  وفقاً  الموازنةجميع بنود  تخصيصيمكف بتوفر المعمومات،  مف حيث المبدأ، ورىناً  55 -12
 مفيدٍ  مصدرٍ  توفير المقاربة ه. يمكف لمثؿ ىذأكثر اكتماالً  ثانوي مف أجؿ توفير صورةٍ  اجتماعي -اقتصادي

مف أجؿ تحقيؽ  طوليةال المقارناتو  متقاطعة البمدافمقارنات كذلؾ الو  ،لممعمومات إلجراء تحميؿ الحساسية
 التمويؿالمقارنات بيف  احتماؿ فشؿ وىي ،إلبالغ عف األىداؼ الثانويةة لمحتمم ةمخاطر  توجدمحددة.  أىداؼٍ 

 اإلحاطة المناسبة بيذا التعدد.لألىداؼ في  المخصص

 (SEO) االجتماعية-االقتصاديةوصف األهداف 
 هااستكشاف األرض واستغالل -2

باستكشاؼ أىدافو تتعمؽ  الذيوير لبحث والتطا تمويؿ االجتماعي-االقتصادي اليدؼ اي ىذغطّ ي 56 -12
 التجريبي لبحث والتطويرتمويؿ االجوي، وكذلؾ  والغالؼوالبحار والمحيطات  ياوغطائ يةقشرة األرضال

األبحاث المناخية واألرصاد الجوية واالستكشاؼ القطبي  اً أيض التمويؿ شمؿياستغالليا. ب المعني
-االقتصادييدؼ الالمتعمؽ بتحسيف التربة ) التجريبي البحث والتطوير التمويؿ شمؿيوالييدرولوجي. ال 

( أو التموث 8 االجتماعي-االقتصاديؼ اليد( أو استخداـ األراضي أو صيد األسماؾ )4 االجتماعي
 (. 2 االجتماعي-االقتصاديؼ اليد)
 البيئة -3

لى تحسيف الذي ييدؼ إالتجريبي البحث والتطوير  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي 57 -12
، وجميع المموثات، بما في ذلؾ ومسبباتومصادر التموث وتحميؿ السيطرة عمى التموث، بما في ذلؾ تحديد 

ُتدرج الكائنات الدقيقة( والمحيط الحيوي. و  يةالنباتو  ية)الحيوان انتشارىا في البيئة والتأثيرات عمى البشر واألنواع
الذي  تجريبيال تطويرالبحث و ال ضمف س جميع أنواع التموثقيالمراقبة التطوير مرافؽ  ىنا أيضًا عمميات

 لقضاء عمى جميع أشكاؿ التموث والوقاية منيا في جميع أنواع البيئة.ا ييدؼ إلى

 
 االجتماعية العتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي-االقتصاديةتصنيف األهداف  - 1 -12 الجدوؿ

 NABS 7002 ارنة البرامج والميزانيات العلميةتصنيف تحليل ومقإلى  اً استناد
رقـ 
 الفصؿ

تصنيف تحليل ومقارنة البرامج والميزانيات فئات 
االجتماعية -العلمية الخاصة باألهداف االقتصادية

 للبحث والتطوير التجريبي
 

 وصى بيافئات فرعية مُ 

  استكشاؼ األرض واستغالليا 1
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 1نسانيةاإل
  الدفاع 14

 .محتمميفالتحديث الو  ممراجعةلوصى بو التصنيؼ المُ يخضع : مالحظة
 إدراج الفنوف سيتـّ  -1

 .Eurostat. Accessed from http://oe.cd/seo: المصدر
 

 استكشاف الفضاء واستغالله -4
 في مجاؿ التجريبي جميع أنشطة البحث والتطوير االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي 58 -12

باالستكشاؼ العممي لمفضاء ومختبرات الفضاء وأنظمة السفر واإلطالؽ الفضائي.  المرتبطةالفضاء المدني 
االجتماعي -االقتصادي اليدؼ ضمفالدفاع  ا اليدؼ في مجاؿالمقابؿ ليذ التجريبي البحث والتطوير ؼُيصن  
، بحّد ذاتيا بأىداؼٍ  اً عموم المدني ال ييتـّ  الفضاء في مجاؿ التجريبي البحث والتطوير . عمى الرغـ أفّ 13
 نة )مثؿمعيّ  بتطبيقاتٍ  يرتبط)مثؿ عمـ الفمؾ( أو  ةالمعرف تطويرمحدد، مثؿ  ىدؼٌ  ًا ما يكوف لوغالب و أنَ إالّ 

اإلبالغ عف الحفاظ عمى ىذه الفئة لتسييؿ  ، تـّ لكفالتصاالت أو مراقبة األرض(. ل األقمار الصناعية
 المتعمؽ التجريبي كبرى. ال يشمؿ ىذا الفصؿ البحث والتطوير ءالتي لدييا برامج فضا البمدافمف  البيانات

 أغراض الدفاع.ب
 التحتية األخرى ىالنقل واالتصاالت والبن -5

الذي ييدؼ إلى تطوير البنية  التجريبي البحث والتطوير االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي 59 -12
جميع  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي، أعـ التحتية واألراضي، بما في ذلؾ تشييد المباني. بشكؿٍ 

شمؿ ذلؾ البحث والتطوير بالتخطيط العاـ الستخداـ األراضي. ي المرتبطة التجريبي أنشطة البحث والتطوير
نواع األالبحث في  ال يشمؿولكف  ،افتخطيط المدف والبمدلالضارة  التأثيراتلحماية مف في مجاؿ ا التجريبي

 االجتماعي أيضاً -االقتصادي اليدؼ اشمؿ ىذي(. 2االجتماعي -االقتصادي اليدؼخرى مف التموث )األ
التخطيط العاـ الستخداـ األراضي؛ و  ؛االتصاالت أنظمةو بأنظمة النقؿ؛  المرتبط التجريبي البحث والتطوير

مدادات المياه.اليندسة الو ؛ ياوتخطيط المباني تشييدو   مدنية؛ وا 
 الطاقة -6

الذي ييدؼ إلى تحسيف  التجريبيالبحث والتطوير  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي 60 -12
 شمؿ البحث والتطويريكما يد لجميع أشكاؿ الطاقة. اإلنتاج والتخزيف والنقؿ والتوزيع واالستخداـ الرش

شمؿ يفي العمميات المصممة لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة وتوزيعيا ودراسة الحفاظ عمى الطاقة. ال  التجريبي
التجريبي ( أو البحث والتطوير 1االجتماعي -االقتصادي اليدؼبالتنقيب ) المرتبط التجريبي البحث والتطوير

 1 -12 اإلطار اً (. انظر أيض6االجتماعي -االقتصادي اليدؼممركبات والمحركات )لع دفأنظمة الفي 
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في ىذا  محددٌ  وفؽ ما ىوفي مجاؿ الطاقة"  التجريبيممزيد مف التوضيح حوؿ تكويف "البحث والتطوير ل
 الدليؿ.

وبيانات   GBARDاعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبياالختالفات بين  -1 -12 اإلطار
 RD&Dوالتطبيق  لطاقة الدولية لمبحث والتطويرا وكالة

واالبتكار التابعة لمنظمة  والتقانةيا مديرية العموـ تصدر أيا و تخمط سمسمة البيانات التي جمععدـ  ينبغي
ازنة العتمادات مو المنظمات الدولية والوطنية األخرى مف قبؿ االقتصادي، وكذلؾ  في الميداف التعاوف والتنمية

في ىذا الدليؿ،  لإلرشادات الواردة اً وفق جمعيا تـّ حوؿ ىذا اليدؼ، والتي  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي
الدولية التابعة لمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف لطاقة ايا وكالة تر صدأيا و تجمعالتي الخاصة سمسمة لمع ا

"، والتطبيؽ أو "البحث والتطوير والتطبيؽالتطوير  عمى أو اإلنفاؽي أبحاث الطاقة االقتصادي، والتي تغطّ 
 ما. أوسع إلى حد   اً مفيوم الذي ُيعدّ 

 عف مفيـو RD&Dفي مجاؿ الطاقة  والتطبيؽمبحث والتطوير للطاقة الدولية ايختمؼ مفيوـ وكالة 
( يشمؿ جميع iiاقة؛ )( يركز عمى البرامج المتعمقة بالطi: )في أّنو،  R&Dالتجريبيلمبحث والتطوير  فراسكاتي

مشاريع تضميف لطاقة الدولية اوكالة ( يشمؿ الشركات الممموكة لمدولة. قررت iii" و )التطبيؽأنواع "مشاريع 
مف  اً ميم اً مف األحياف جزء في كثيرٍ  ؿيمثّ  وألنّ التجريبي البحث والتطوير  موازنةعند جمع بيانات  التطبيؽ
ما يكوف أكبر مف  اً عنصر مخاطرة غالب ويوجدئج المشروع غير مؤكدة، الجديدة. قد تكوف نتا التقاناتتطوير 

 (.IEA, 2011)بمفرده مو عمى تحمّ القطاع الخاص  قدرة

 حجـال عند لمتقانةولي األنموذج مو التصميـ والبناء والتشغيؿ لبأنّ  التطبيؽلطاقة الدولية اُتعر ؼ وكالة 
التقنية واالقتصادية والبيئية لمصناعييف والمموليف والمنظميف بغرض توفير المعمومات  قريبًا منوتجاري أو ال
 بشكؿٍ  وتُبّوبالتجريبي إلى جانب البحث والتطوير  التطبيؽع المعمومات حوؿ تمويؿ جمَ تُ السياسات. صانعي و 

 منفصؿ.

 اليدؼف م اً وكالة الطاقة الدولية أوسع أيضل والتطبيؽ بيانات البحث والتطويرالخاص بنطاؽ الموضوع  ُيعدّ 
( نقؿ الطاقة؛ iiالطاقة؛ )ب التزّود( iجميع البرامج التي تركز عمى: ) يشمؿ، ألنو 5االجتماعي -االقتصادي

(iii( استخداـ الطاقة؛ و )iv.تعزيز كفاءة الطاقة ) 

لمتطورات  اآلتيةأحد الفروع الرئيسة السبعة  التي تيـّ  والتطبيؽيشمؿ ذلؾ جميع برامج البحث والتطوير 
( الوقود األحفوري )النفط ii( كفاءة الطاقة؛ )iجمعتيا وكالة الطاقة الدولية، وىي: ) كمابالطاقة،  تبطةالمر 

( خاليا الييدروجيف v( االنشطار واالنصيار النووي؛ )iv( مصادر الطاقة المتجددة؛ )iiiوالغاز والفحـ( ؛ )
 الشاممة األخرى. األبحاثأو  اتالتقان( viiالطاقة والتخزيف األخرى؛ و ) تقانات( viوالوقود؛ )

 International Energy Agency (2011). Accessed from www.iea.org/stats/RDD%20Manual.pdf: المصدر
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 اإلنتاج الصناعي والتقانة -7

الذي ييدؼ إلى تحسيف التجريبي البحث والتطوير  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي 61 -12
عمى المنتجات الصناعية وعمميات  المطبؽ التجريبي، بما في ذلؾ البحث والتطوير والتقانةاإلنتاج الصناعي 

أخرى )مثؿ  مف السعي لتحقيؽ أىداؼٍ  أساسياً  اً جزء تشكؿالتصنيع الخاصة بيا، باستثناء الحاالت التي 
 الدفاع والفضاء والطاقة والزراعة(.

 الصحة -8

صحة  الذي ييدؼ إلى حمايةالتجريبي البحث والتطوير  تماعياالج-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي 62 -12
وسالمة شمؿ الجوانب الصحية لمتغذية تواسع ل عمى نطاؽٍ  اتفسيرى تـّ ي والتي ،يياوالحفاظ عم ياوتحسين البشر
ألفراد مف ا كؿ  الطب الوقائي، بما في ذلؾ جميع جوانب العالج الطبي والجراحي، ل تتراوح بيفو . الغذاء
طب األطفاؿ و الطب االجتماعي إلى أبحاث  المنزؿ وفيالمستشفى  الرعاية في وتوفير ،عاتوالجما

 والشيخوخة.
 الزراعة -9

التي تيدؼ التجريبي جميع عمميات البحث والتطوير  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي غطّ ي 63 -12
نتاج المواد الغذا ئدمصا وأ أو الغاباتالزراعة  تحسيفإلى  األسمدة بالمعرفة  توسيعأو  ،ئيةاألسماؾ وا 

األنشطة  بأثر االىتماـالزراعة، وكذلؾ  ومكننةالكيماوية والمبيدات الحيوية ومكافحة اآلفات البيولوجية 
الذي ييدؼ إلى تحسيف إنتاجية التجريبي البحث والتطوير  أيضاً  ي ذلؾيغطّ بيئة. ال في والحراجيةالزراعية 
-االقتصادي اليدؼمف التموث ) الحدّ ب التجريبي المتعمؽ البحث والتطوير ذلؾ شمؿي. ال وتقانتيااألغذية 

تحسيف وسائؿ الراحة والترفيو في أو بناء وتخطيط المباني؛ أو تنمية المناطؽ الريفية؛ أو (؛ 2االجتماعي 
مدادات المياه الزراعية ) ليدؼ امقاييس الطاقة ) وأ(؛ 4االجتماعي -اليدؼ االقتصاديالمناطؽ الريفية وا 

 (.8االجتماعي -اليدؼ االقتصادي(؛ أو صناعة المواد الغذائية )5االجتماعي -االقتصادي
 التعميم -:

الذي ييدؼ إلى دعـ التعميـ  التجريبي البحث والتطوير االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼشمؿ ي 64 -12
مف ذوي  لألفراديب المستيدفة التعميـ واألسالفف و  وأصوؿ التدريسالعاـ أو الخاص، بما في ذلؾ التدريب 

. ينطبؽ ىذا اليدؼ عمى جميع مستويات أولئؾ مف ذوي االحتياجات الخاصة التعميميةأو  ىب الخاصةاالمو 
، وكذلؾ عمى الخدمات الثالثيوحتى التعميـ  المدرسي األساسي التعميـو  األساسيقبؿ التعميـ  التعميـ، مف

 الفرعية لمتعميـ.
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 والدين ووسائل اإلعالمالثقافة والترفيه  -21

الذي ييدؼ إلى تحسيف فيـ  التجريبي البحث والتطوير االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼشمؿ ي 65 -12
الحياة  عمى آثارىاوالترفييية مف أجؿ تحديد  يةالديناألنشطة باألنشطة الثقافية و  المرتبطةالظواىر االجتماعية 
 الثقافية في ىذه المناطؽ.-يرات االجتماعيةيوالثقافي والتغ عرقيالاالندماج  آثارىا فيفي المجتمع، وكذلؾ 

 مف اً العمـو والديف والفف والرياضة والترفيو، ويشمؿ أيض "سوسيولوجياالبعد االجتماعي "ي مفيـو "الثقافة" يغطّ 
تقاف المغة  التجريبي ، البحث والتطويرخرىاأل موراأل ضمف عي االجتما واالندماجفي وسائؿ اإلعالـ وا 

 الثقافية الخارجية. اتوالمكتبات والمحفوظات والسياس

المتعمؽ بػ: الخدمات  التجريبي البحث والتطوير االجتماعي-االقتصادي أيضًا ىذا اليدؼشمؿ ي 66 -12
ث والنشر؛ والخدمات الدينية وغيرىا مف الخدمات حخدمات البو ثقافية؛ الخدمات الو الترفييية والرياضية؛ 

 المجتمعية.

 والعمميات والب نىالسياسية واالجتماعية  األنظمة -22

الذي ييدؼ إلى تحسيف فيـ  التجريبي البحث والتطوير االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼشمؿ ي 67 -12
 والحوكمةالدراسات اإلقميمية و االقتصادية؛  اتقضايا اإلدارة العامة والسياسو ؛ ياودعم لممجتمع ةالسياسي البنية
تطوير أنظمة و التغيير االجتماعي والعمميات االجتماعية والصراعات االجتماعية؛ و ات؛ المستوي ةمتعدد

 اً يشمؿ ىذا اليدؼ أيض الضماف االجتماعي والمساعدة االجتماعية؛ والجوانب االجتماعية لتنظيـ العمؿ.
في ذلؾ التمييز  ، بمابالنوع االجتماعيبالدراسات االجتماعية المتعمقة  المرتبط التجريبي البحث والتطوير

 حماية فئاتٍ و ي والوطني والدولي؛ تطوير أساليب مكافحة الفقر عمى المستوى المحمّ و والمشاكؿ المألوفة؛ 
مستوى العمى و لخ(، ا ..."المتسربوف"و، والجانحوفسكانية معينة عمى المستوى االجتماعي )المياجروف، 

 ...وذوو االحتياجات الخاصةالمتقاعدوف، و ف، و بالغالو ، أي فيما يتعمؽ بطريقة حياتيـ )الشباب، ياالجتماع
عف  العاطموفو عماؿ المناجـ، و الصيادوف، و المزارعوف، و وعمى المستوى االقتصادي )المستيمكوف،  لخ(ا

أو  تقانيةالطبيعية أو المفاجئة )التغييرات اللخ(؛ وأساليب تقديـ المساعدة االجتماعية عند حدوث ا ...العمؿ
 المجتمع.جتماعية( في اال

المتعمؽ بالصحة الصناعية التجريبي البحث والتطوير  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼشمؿ يال  68 -12
والتموث في مكاف العمؿ  االجتماعية-الطبيةو التنظيمية  وجية النظروالمراقبة الصحية لممجتمعات مف 

-اليدؼ االقتصاديلصناعية )الحوادث ا لمسبباتوالوقاية مف الحوادث الصناعية والجوانب الطبية 
 (.7 االجتماعي

 اتالعام لمجامع التمويل الحكوميممول من التجريبي الممعرفة; البحث والتطوير لالعام  التقدم

24 
 

"الغرض"، يجب أف  حسب اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيعند اإلبالغ عف  69 -12
 التجريبي ، جميع أنشطة البحث والتطويراالصطالح وفؽ، االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼ يتضمف

في بعض مف ىذه البرامج  كثيراً  وزارات التعميـ، رغـ أفّ التي تقدميا العاـ  الغرضذات  الِمنحالممولة مف 
الحصوؿ عمى المتعمقة بمشكمة البسبب  االصطالحا ىذ يتبنّ  أخرى. تـّ  بأىداؼٍ  مرتبطةً قد تكوف البمداف 

 ينطوي عمى ال، اً كبير  بنداً وبالتالي قابمية المقارنة. مف أجؿ منع ىذه الفئة مف أف تصبح  ،ةمناسبالبيانات ال
 (.FORD) البحث والتطوير مجاالتمف  يات العميامستو الحسب  تقسيـٍ متمـإجراء بوصى ، يُ المعمومات

 مويل الحكوميالت مصادر أخرى غير ممول منال التجريبي ممعرفة; البحث والتطويرلالعام التقدم  -24
  اتالعام لمجامع

لمبحث والتطوير  المحددة الموازنة اعتماداتجميع  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي يغطّ  70 -12
العاـ  التمويؿ الحكومي غيرمف مصادر أخرى  اتمويمي يتـّ و  ،إلى ىدؼٍ  نسبياولكف ال يمكف  ،التجريبي

البحث  مجاالت مف حسب المستوى األعمى سيـٍ متمـتقتباع اب في ىذه الحالة اً أيض وصىيُ . اتلمجامع
 .والتطوير

 الدفاع  -25
قد و  ،لألغراض العسكريةالتجريبي االجتماعي البحث والتطوير -ي ىذا اليدؼ االقتصادييغطّ  71 -12

ينبغي تصنيؼ األساسي واألبحاث النووية والفضائية عندما تموليا وزارات الدفاع.  البحث اً شمؿ أيضي
المدنية التي تموليا وزارات الدفاع، عمى سبيؿ المثاؿ في مجاالت األرصاد الجوية واالتصاالت  األبحاث

 ذات الصمة.االجتماعية -االقتصاديةوالصحة، في األىداؼ 

  عتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيتوزيعات أخرى ال -6 -23
 تصنيف وظائف الحكومة

الحكومية حسب الوظائؼ  لممصروفات اً تصنيف ـيقدّ  الذي ظائؼ الحكومةو  تصنيؼ 8الفصؿ  ـقدّ  72 -12
وظائؼ  تصنيؼلفئات  http://oe.cd/frascati الرابط عمى)انظر الممحؽ اإللكتروني ليذا الدليؿ المتاح 

 والموازناتتحميؿ ومقارنة البرامج كبيرة مع تصنيؼ  عناويف المستوى األوؿ أوجو تشابوٍ  تتضمف(. الحكومة
في وظائؼ الحكومة باستخداـ تصنيؼ  وَص يُ . لـ NABS التجريبي المستخدـ لمبحث والتطوير عمميةال

تحسيف الفئات لغرض  بسبب عدـاعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي  تقديراتحساب 
في التجريبي ر البحث والتطوي تعريفاتمع  ال يتوافؽ ووألنّ  ،التجريبيالبحث والتطوير  اإلنفاؽ عمىوصؼ 

 المؤقت التطابؽجدوؿ  وضع قد يكوف في جميع أنحاء العالـ.ما  إلى حد   اً محدودتطبيقو ىذا الدليؿ، وال يزاؿ 
 ،أمكف ذلؾكمما  وصىفي المستقبؿ القريب. يُ  اً مفيد لمبحث والتطوير التجريبي العتمادات موازنة الحكومة

وظائؼ  تصنيؼعمى  القائمةبيف تقديرات اإلنفاؽ الحكومي  ظةالُمالحالوكاالت اإلحصائية الفروؽ  ؽتوثّ بأف 
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"الغرض"، يجب أف  حسب اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيعند اإلبالغ عف  69 -12
 التجريبي ، جميع أنشطة البحث والتطويراالصطالح وفؽ، االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼ يتضمف

في بعض مف ىذه البرامج  كثيراً  وزارات التعميـ، رغـ أفّ التي تقدميا العاـ  الغرضذات  الِمنحالممولة مف 
الحصوؿ عمى المتعمقة بمشكمة البسبب  االصطالحا ىذ يتبنّ  أخرى. تـّ  بأىداؼٍ  مرتبطةً قد تكوف البمداف 

 ينطوي عمى ال، اً كبير  بنداً وبالتالي قابمية المقارنة. مف أجؿ منع ىذه الفئة مف أف تصبح  ،ةمناسبالبيانات ال
 (.FORD) البحث والتطوير مجاالتمف  يات العميامستو الحسب  تقسيـٍ متمـإجراء بوصى ، يُ المعمومات

 مويل الحكوميالت مصادر أخرى غير ممول منال التجريبي ممعرفة; البحث والتطويرلالعام التقدم  -24
  اتالعام لمجامع

لمبحث والتطوير  المحددة الموازنة اعتماداتجميع  االجتماعي-االقتصادي ىذا اليدؼي يغطّ  70 -12
العاـ  التمويؿ الحكومي غيرمف مصادر أخرى  اتمويمي يتـّ و  ،إلى ىدؼٍ  نسبياولكف ال يمكف  ،التجريبي

البحث  مجاالت مف حسب المستوى األعمى سيـٍ متمـتقتباع اب في ىذه الحالة اً أيض وصىيُ . اتلمجامع
 .والتطوير

 الدفاع  -25
قد و  ،لألغراض العسكريةالتجريبي االجتماعي البحث والتطوير -ي ىذا اليدؼ االقتصادييغطّ  71 -12

ينبغي تصنيؼ األساسي واألبحاث النووية والفضائية عندما تموليا وزارات الدفاع.  البحث اً شمؿ أيضي
المدنية التي تموليا وزارات الدفاع، عمى سبيؿ المثاؿ في مجاالت األرصاد الجوية واالتصاالت  األبحاث

 ذات الصمة.االجتماعية -االقتصاديةوالصحة، في األىداؼ 

  عتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيتوزيعات أخرى ال -6 -23
 تصنيف وظائف الحكومة

الحكومية حسب الوظائؼ  لممصروفات اً تصنيف ـيقدّ  الذي ظائؼ الحكومةو  تصنيؼ 8الفصؿ  ـقدّ  72 -12
وظائؼ  تصنيؼلفئات  http://oe.cd/frascati الرابط عمى)انظر الممحؽ اإللكتروني ليذا الدليؿ المتاح 

 والموازناتتحميؿ ومقارنة البرامج كبيرة مع تصنيؼ  عناويف المستوى األوؿ أوجو تشابوٍ  تتضمف(. الحكومة
في وظائؼ الحكومة باستخداـ تصنيؼ  وَص يُ . لـ NABS التجريبي المستخدـ لمبحث والتطوير عمميةال

تحسيف الفئات لغرض  بسبب عدـاعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي  تقديراتحساب 
في التجريبي ر البحث والتطوي تعريفاتمع  ال يتوافؽ ووألنّ  ،التجريبيالبحث والتطوير  اإلنفاؽ عمىوصؼ 

 المؤقت التطابؽجدوؿ  وضع قد يكوف في جميع أنحاء العالـ.ما  إلى حد   اً محدودتطبيقو ىذا الدليؿ، وال يزاؿ 
 ،أمكف ذلؾكمما  وصىفي المستقبؿ القريب. يُ  اً مفيد لمبحث والتطوير التجريبي العتمادات موازنة الحكومة

وظائؼ  تصنيؼعمى  القائمةبيف تقديرات اإلنفاؽ الحكومي  ظةالُمالحالوكاالت اإلحصائية الفروؽ  ؽتوثّ بأف 
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يمكف إعالـ  بحيث ،اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيوتمؾ الواردة في تقديرات  ،الحكومة
 مناسب. عمى نحوٍ  بذلؾ المستخدميف

 التجريبي تمويل البحث والتطوير أنماط
في  وما سبقيا ،تمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيعال أخرى تقسيماتٍ اقتراح  تـّ  73 -12

 في فيـ طبيعة الدعـ الحكومي المباشر لمبحث والتطوير اتالسياس الىتماـالسنوات األخيرة استجابًة 
 :عمى سبيؿ المثاؿ. التجريبي

 المؤسساتي،حسب القطاع و  التمويؿحسب وجية  اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي 
 يلمؤدّ معمومات بشأنيا مف خالؿ المسوحات الوطنية الالعالـ التي ال يمكف جمع  بمداف في ذلؾ بقية بما

 ي.المحمّ التجريبي البحث والتطوير 

 كاف ما عمى إذا  اعتماداً التمويؿ،  نمطحسب  اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي
مف  عددٌ  ي. ييتـّ اتبرنامجي أو مؤسس أساسٍ مشروع أو الاس تخصيصو عمى أس التمويؿ قد تـّ 

 الستخداـ المعايير التنافسية )التي قد تنطبؽ عمى كؿ   اً التمويؿ الحكومي وفق بتقسيـ اً المستخدميف أيض
 ي(.اتالمشروع والمستوى المؤسس مستوى مف

 سة، مثؿ عقود حسب نوع أداة السيا اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي
 .الوحدةداخؿ التجريبي باإلضافة إلى تمويؿ البحث والتطوير  والِمنح التوريد/المشتريات

 ياونوع حسب مستوى المنظمة الحكومية اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي. 

  ًث والتطوير"التمويؿ العاـ الوطني لمبح عفبيانات الالمفوضية األوروبية  تجمععمى ذلؾ،  عالوة 
 المنسؽ عبر الحدود الوطنية"، بما في ذلؾ: التجريبي

  الوطنيةالحدود العاـ عبر التجريبي البحث والتطوير  يالمقدمة لمؤدّ المساىمات الوطنية. 

  وروباألالوطنية الحدود العاـ عبر  التجريبي برامج البحث والتطويرلالمقدمة المساىمات الوطنية. 

  الثنائية أو متعددة األطراؼ التي تـّ  العاـ برامج البحث والتطويردمة لالمقالمساىمات الوطنية 
 بيف حكومات الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي. تأسيسيا

ىي مف البمداف  اً محدود اً عدد أفّ  إلى البيانات التجريبية الحديثة جمع الخبرة مف عمميات أشارت 74 -12
و يجب جمع . وىذا يعني أنّ الموازنةىذه المؤشرات عمى أساس بيانات غالبية  تقديـيسمح ليا  في وضعٍ  حالياً 

مزيد مف المعمومات المفصمة مف الوزارات والوكاالت والسجالت اإلدارية. عمى الرغـ مف فائدتو المحتممة، ال ال
زنة اعتمادات موا جمع ىذه المعمومات مف خالؿ إطار باالستمرار فيوصي أف يُ  بالتالي ،يمكف ليذا الدليؿ

 تخديميا يتـّ احتياجاتيا  . قد ترى البمداف الميتمة بيذا النوع مف البيانات أفّ الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي
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 ما ىو أبعد مفإلى  ياع نطاقا يوسّ الكيانات الحكومية، ممّ  مسوحاتأفضؿ مف خالؿ استخداـ  عمى نحوٍ 
 .8في الفصؿ  توقشانت متمّ ما  وفؽ، ةمالمعروفيف في قطاع الحكو التجريبي البحث والتطوير  يمؤدّ 

 اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبياستخدام بيانات  -7 -23
إلى  باألساس اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيأف ييدؼ إنتاج بيانات  ينبغي 75 -12

مبحث والتطوير ل الحكومة موازناتحوؿ المعمومات في الوقت المناسب  تقديـتحقيؽ ىدفييا الرئيسيف: 
 .االجتماعي-إلى اليدؼ االقتصادي اً عف كيفية توزيع ىذا التمويؿ، استناد متسقةٍ  ، وتقديـ صورةٍ التجريبي

وبيانات  GBARDالفروق الرئيسة بين بيانات اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي 
 GERDوالتطوير التجريبي ي اإلجمالي عمى البحث اإلنفاق المحم  

 اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيبيانات مستخدمو  ما يكتشؼ اً غالب 76 -12
اعتمادات موازنة الحكومة  إجمالييا عنيا عمى أنّ  اإلبالغ التي تـّ بيف المبالغ  الفروؽفيـ ويستصعبوف 

ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير اإلنفاؽ المحمّ ؿ( و عمى الممو   ةالقائم المقاربة) لمبحث والتطوير التجريبي
عنيا  اإلبالغ التي تـّ في المبالغ التبايف  يحدث(. يالمؤدّ عمى  ةالقائم المقاربةالمموؿ مف الحكومة )التجريبي 

 مف االختالفات في مواصفات البيانات.

 اختالفاٌت عامة
ذاتو نطاؽ التعريؼ و التا السمسمتيف عمى أساس كم إرساء و ينبغي، مف حيث المبدأعمى الرغـ أنّ  77 -12

وتتضمف  ،في جميع مجاالت المعرفةالتجريبي ي البحث والتطوير ، بحيث تغطّ التجريبيمبحث والتطوير ل
 مف الجوانب. في عددٍ  افا تختمفمي أنّ الجاري والرأسمالي، إالّ  اإلنفاؽ

  بيانات الممّوؿ مف الحكومة و  ر التجريبيي اإلجمالي عمى البحث والتطوياإلنفاؽ المحمّ بيانات تستند
البحث والتطوير  يمؤدّ إلى تقارير  ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبياإلنفاؽ المحمّ أىداؼ 
إلى تقارير  اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيبيانات  تستند، في حيف التجريبي

عف محتوى  مختمفة وأكثر دقةً  فكرةً  وفمؤدّ ال يمتمؾقد  .موازنةالإلى بيانات  اً أساس المستندةالمموليف 
مف حجـ الدعـ الحكومي  اً أيض وفممشروع أو األنشطة المعنية، ولكف قد يقممالتجريبي لالبحث والتطوير 

 الكامؿ.

  ّعف تقدير المموؿ، خاصًة بالنسبة  جوىريبشكٍؿ ي ألىداؼ المشروع المعني قد يختمؼ تقدير المؤد
، التي ينبغي التمويؿ الحكومي العاـ لمجامعاتمثؿ  اإلجمالية الِمنحالمموؿ مف  التجريبي التطويرلمبحث و 

بالنسبة لمبمداف ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبي اإلنفاؽ المحمّ  مقاربةتوزيعيا حسب اليدؼ في 
 غ عف ىذا التوزيع.بمّ التي تُ 
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 بيف ذلؾ المشتؽ مف تقديرات أداء  لمجامعات العاـ حكوميالتمويؿ القياس أف يختمؼ  اً مف الممكف أيض
 وذلؾ ،(HERD ضمف إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبي) التجريبي البحث والتطوير

المثاؿ التالي: في فّكر . GBARD ضمف اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيالمقدـ مف 
 30 تخصيص يتـّ ، نقديةوحدة  100 امقدارى ةإجمالي بمنحةٍ الجامعات  تزويديمكف لمحكومة المركزية 

، بينما المرتبطة باالمتياز التجريبيالبحث والتطوير  ومعاييرعمى أساس المعايير العممية وحدة منيا 
، قد تكوف اإلجمالية الِمنحعند استالـ ىذه . الباقي عمى أساس أعداد الطالب وتكاليؼ التدريس ُيحَدد

مبحث أو التدريس أو غير ذلؾ مف األغراض ل 100 المبمغ كامؿ في تخصيص الجامعات حرةً 
التجريبي لمبحث والتطوير وحدة نقدية  40في نياية المطاؼ تخصيص  تختار الجامعاتالمشروعة. قد 

اعتمادات موازنة  قياساإلبالغ عف  قد يتـّ  الحاالت،في بعض  أخرى. في سنةٍ  20و ،واحدة سنةٍ في 
 القياس ، في حيف أفّ 30 وعمى أنّ  لالعتمادات العامة لمجامعة لحكومة لمبحث والتطوير التجريبيا

سيكوف  لمتمويؿ الحكومي العاـ لمجامعات إنفاؽ التعميـ العالي عمى البحث والتطوير التجريبي إلى المستند
 لتطوير التجريبياعتمادات موازنة الحكومة لمبحث واقياس عف  عدـ اإلبالغ ينبغي(. 20)أو  40

في تقدير حجـ دعـ  المبالغة ذلؾ مف شأف ، ألفّ 100 وعمى أنّ  حاؿ ةفي أي لالعتمادات العامة لمجامعة
 .لو ـوالمقدّ  التجريبي لبحث والتطويرا الذي يستيدؼ الموازنة

  ّلعامة لتمويؿ األرباح والنفقات ا ناً مكوّ  الموازنةالمستندة إلى  المقاييسأف تشمؿ أيضًا ح مف المرج
 .التجريبي المستبعدة مف قياس أداء البحث والتطوير

  ّفقط البحث  ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبياإلنفاؽ المحمّ عمى  القائمةي السمسمة تغط
ي اإلجمالي عمى البحث اإلنفاؽ المحمّ  يشمؿ، في حيف يةالمحمّ يو الوحدات الذي تؤدّ  التجريبي والتطوير

األجانب، بما في ذلؾ المنظمات الدولية. قد تحدث  فيمؤدّ الإلى مدفوعات ال اً أيض والتطوير التجريبي
بسبب المالية(، أو  ةالتقويـ أو السنالسنة اختالؼ الفترات المرجعية المطبقة )بسبب  اً أيض االختالفات

وعند إجراء  ،المخصصات اعتمادفي وقت  اختالؼٍ  بسبب وجود، أو عدـ تحقؽ االعتمادات نيائياً 
 .التجريبي البحث والتطوير

 الممولة مف الحكومة  ي اإلجمالي عمى البحث والتطوير التجريبياإلنفاؽ المحمّ أف تتضمف تقديرات  ينبغي
ية ( والمحمّ الوالية( واإلقميمية )االتحاديةالحكومة المركزية ) المموؿ مف التجريبي البحث والتطوير

الحكومة المحمية  لحكومة لمبحث والتطوير التجريبيا موازنةاعتمادات ستبعد ت)البمدية(، في حيف 
 الوالية(.، عف البيانات عمى المستوى اإلقميمي )يمكنيا اإلبالغال أو  جميع البمداف، غبمّ تُ )البمدية(، وال 

 اإلبالغ عن بيانات اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي ومؤشراتها
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الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات لإلبالغ عف بيانات ًا إرشادي اً نموذج 2 -12ـ الجدوؿ يقدّ  78 -12
الحكومة  موازنةاعتمادات  لمجموع بالنسبة التوقيت دقة الضوء عمى أىمية النموذجط . يسمّ والتطوير التجريبي

 شيريذات الصمة.  الموازنةلى فئات إ استناداً إمكانية استخداـ التقديرات  ويتوقع لمبحث والتطوير التجريبي
 المتقدـ اإلبالغإلى  التوقيت في دقة متمويؿ الحكومي العاـ لمجامعاتل المتأخرة رقاـاأل توفر أف يؤثر احتماؿ

، والتي يمكف التمويؿ الحكومي العاـ لمجامعاتباستثناء  الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي موازنةعتمادات ال
 .الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي ةموازنعتمادات اللمنمو اإلجمالي  رٍ استخداميا كمؤشّ 

 اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيإرشادي لإلبالغ عن بيانات نموذج  -2 -12الجدوؿ 

 السنة فرعيالتقسيـ ال  ساسيةاألفئات ال
t- … t-2 t-1 t t+1 

اعتمادات موازنة الحكومة  مجموع
 لمبحث والتطوير التجريبي

  
√ √ √ √p √e 

اعتمادات موازنة الحكومة 
لمبحث والتطوير التجريبي 

العاـ  التمويؿ الحكوميباستثناء 
 اتلمجامع

  

√ √ √ √p √e 

  p/e√ √ √ √  1االجتماعي -اليدؼ االقتصادي 
  p/e√ √ √ √  2االجتماعي -اليدؼ االقتصادي 
 ..  √ √ √ √p/e  
  p/e√ √ √ √  11االجتماعي -اليدؼ االقتصادي 
  p/e√ √ √ √ المجموع 13االجتماعي -اليدؼ االقتصادي 
تقسيـ حسب المستوى ال  

األعمى لمجاالت البحث 
 والتطوير التجريبي

     

  p/e√ √ √ √  14االجتماعي -اليدؼ االقتصادي 
اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث 

 لمتمويؿ الحكوميوالتطوير التجريبي 
 اتالعاـ لمجامع

  12االجتماعي -اليدؼ االقتصادي
  √ √ √ √ المجموع

تقسيـ حسب المستوى ال  
األعمى لمجاالت البحث 

 والتطوير التجريبي
     

 بنودالو ختيارية اال تقسيماتال
 ذات الصمة التفسيرية/التذكيرية 

  
     

تمويؿ البحث والتطوير التجريبي  رأس الماؿ
 الرأسمالي

 
√ √ √ √ √ 

ر تمويؿ اىتالؾ البحث والتطوي 
 التجريبي 

 
     

        مستوى الحكومة
       الحكومة المركزية/االتحادية 
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       الحكومة االقميمية/الوالية 
 عبرالمخصص  تمويؿ الموازنة

 الضريبي اإلعفاء
اعتمادات  مجموعغير منفصؿ عف 

موازنة الحكومة لمبحث والتطوير 
 التجريبي

 √ √ √ √  

اعتمادات  مجموعمنفصؿ عف  
وازنة الحكومة لمبحث والتطوير م

 التجريبي

 
     

        التمويؿ أنماط
 تشير إلى معلومات األولوية √= تقدير،  e ؛= أولي p: مالحظة

 

-اليدؼ االقتصاديو  12االجتماعي -اليدؼ االقتصادي تقسيـإلى  اً يشير المخطط أيض 79 -12
برأس الماؿ ومستوى  المرتبطة المكونات تبويبو  التجريبيحسب مجاالت البحث والتطوير  13االجتماعي 
الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات اإلعفاءات الضريبية المحتممة المدرجة في تقديرات  إلى باإلضافةالحكومة، 

أفضؿ  بدمجٍ أف يسمح األخير  ينبغي. اإلبالغ عنيا في الموازنات تـّ ولكف  المستبعدةأو  والتطوير التجريبي
 تـّ  وفؽ ما التجريبي مع تقديرات اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطويرالمزدوج  الحسابب وتجنّ  لبيانات الموازنة

 لمدعـ المالي الحكومي لمبحث والتطوير الً تمااكأكثر  وتمثيالً  13إلرشادات الواردة في الفصؿ ا تباعباتجميعو 
 .التجريبي
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29 
 

       الحكومة االقميمية/الوالية 
 عبرالمخصص  تمويؿ الموازنة

 الضريبي اإلعفاء
اعتمادات  مجموعغير منفصؿ عف 

موازنة الحكومة لمبحث والتطوير 
 التجريبي

 √ √ √ √  

اعتمادات  مجموعمنفصؿ عف  
وازنة الحكومة لمبحث والتطوير م

 التجريبي

 
     

        التمويؿ أنماط
 تشير إلى معلومات األولوية √= تقدير،  e ؛= أولي p: مالحظة

 

-اليدؼ االقتصاديو  12االجتماعي -اليدؼ االقتصادي تقسيـإلى  اً يشير المخطط أيض 79 -12
برأس الماؿ ومستوى  المرتبطة المكونات تبويبو  التجريبيحسب مجاالت البحث والتطوير  13االجتماعي 
الحكومة لمبحث  موازنةاعتمادات اإلعفاءات الضريبية المحتممة المدرجة في تقديرات  إلى باإلضافةالحكومة، 

أفضؿ  بدمجٍ أف يسمح األخير  ينبغي. اإلبالغ عنيا في الموازنات تـّ ولكف  المستبعدةأو  والتطوير التجريبي
 تـّ  وفؽ ما التجريبي مع تقديرات اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطويرالمزدوج  الحسابب وتجنّ  لبيانات الموازنة

 لمدعـ المالي الحكومي لمبحث والتطوير الً تمااكأكثر  وتمثيالً  13إلرشادات الواردة في الفصؿ ا تباعباتجميعو 
 .التجريبي
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 2015دليؿ فراسكاتي 
 إرشادات خاصة بجمع بيانات البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنيا

 2015منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي © 
 

 31الفصل 

 ياس اإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث والتطوير التجريبيق

 والتطوير التجريبي بيدؼ تشجيع استثمار البحث والتطوير التجريبيـ الحكومات في بمداٍف متعددة الدعـ الضريبي لمبحث تقدّ 
تفضيمية لإلنفاؽ المؤىؿ عمى البحث والتطوير التجريبي، خاصةً لمشاريع في االقتصاد مف خالؿ منح معاممٍة ضريبية 

 إجراءاتصؿ بجميع أنواع معقدة، وال تحيط جميع األنظمة اإلحصائية بشكٍؿ منف ؿ ضرائب اإلنفاؽ مواضيع قياسٍ تمثّ األعماؿ. 
يُسيّؿ اإلبالغ عف ىكذا دعـٍ ضريبي في تقارير إضافية مف تحقيؽ الشفافية والمقارنات الدولية األكثر توازنًا.  اإلعفاء الضريبي.

ـ ىذا الفصؿ استجابةً الىتماـ المستخدميف والممارسيف في معالجة ىذه الفجوة في اإلصدارات السابقة مف ىذا الدليؿ، يقدّ 
لمساعدة في إنتاج رغبةً باإرشاداٍت حوؿ اإلبالغ عف الدعـ الحكومي لمبحث والتطوير التجريبي مف خالؿ الحوافز الضريبية، 

الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي تكوف قابمةً لممقارنة دوليًا. تستند ىذه اإلرشادات  الضريبي مؤشراٍت لإلعفاء
مت بتنفيذىا منظمة التعاوف والتنمية في الميداف اإلى الخبرة المتراكمة خالؿ سمسمٍة مف عمميات جمع البيانات االستكشافية ق

إدخاؿ المزيد مف التحسينات في القياس بعد نشر ىذا  ذا الفصؿ، قد يتـّ ميا ىاالقتصادي. بسبب حداثة اإلرشادات التي يقدّ 
 الدليؿ.
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 المقدمة -31-3

 ستثمارالـ الحكومات في بمداٍف متعددة الدعـ الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي بيدؼ تشجيع اتقدّ  13-1
تفضيمية لإلنفاؽ عمى البحث  في االقتصاد مف خالؿ منح معاممة ضريبية البحث والتطوير التجريبي في

وفي  ،ـ ىذا الدعـ عمى المستوى الوطني، خاصًة لمشاريع األعماؿ. ُيقدّ ؿ لذلؾالمؤىّ  والتطوير التجريبي
ؿ ضرائب اإلنفاؽ مواضيع قياس معقدة، وال تحيط جميع بعض األحياف عمى المستوى دوف الوطني. تمثّ 

اإلعفاء الضريبي. لكف، بما أّنو ُيفترض أّف أىداؼ  راءاتإجاألنظمة اإلحصائية بشكٍؿ منفصؿ بجميع أنواع 
ا السياسة الحكومية المتعمقة باإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي يمكف تحقيقيا أيضًا عبر إمّ 

واسع النطاؽ أّف اإلبالغ عف مثؿ ىذا الدعـ الضريبي  المباشرة، يوجد اعتراؼٌ  المصروفاتاإلعانات أو بقية 
 ر إضافية سُيسّيؿ مف تحقيؽ الشفافية والمقارنات الدولية األكثر توازنًا.في تقاري

استجابًة الىتماـ المستخدميف والممارسيف في معالجة ىذه الفجوة في اإلصدارات السابقة مف ىذا  13-2
 ـ ىذا الفصؿ إرشاداٍت حوؿ اإلبالغ عف الدعـ الحكومي لمبحث والتطوير التجريبي مف خالؿالدليؿ، يقدّ 

الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث الضريبي لمساعدة في إنتاج مؤشراٍت لإلعفاء وذلؾ بيدؼ االحوافز الضريبية، 
ىذه اإلرشادات إلى الخبرة المكتسبة مف  تستند .نة دولياً تكوف قابمًة لممقار  (GTARD)والتطوير التجريبي 

سمسمٍة مف عمميات جمع البيانات االستكشافية نّفذتيا منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي منذ عاـ 
ممكف  يا تيدؼ إلى تحقيؽ أقرب توافؽٍ ن. كما أاتيالتسعينوكذلؾ إلى الجيود السابقة المبذولة خالؿ  ،2007

  واالصطالحات( OECD, 2010ارية لمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي )مع التعريفات المعي
 (. IMF, 2014و  EC et al., 2009اإلحصائية العامة )

مشتركة مع اعتمادات  بالرغـ أّف لإلنفاؽ الضريبي مف أجؿ البحث والتطوير التجريبي عدة بنودٍ  13-3
ـّ وصفيا في الفصؿ GBARD)مبحث والتطوير التجريبي لموازنة الحكومة  ، يقترح ىذا الدليؿ أّنو 12( التي ت

بشكٍؿ منفصؿ  (GTARD)الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي الضريبي إلعفاء ينبغي قياس ا
فقط ُيدمج في العرض اإلجمالي إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي، خاصًة مف أجؿ المقارنات عندىا و 

 (GTARD)الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي الضريبي إلعفاء ا جمع مؤشراتالدولية. يمكف 
( مف أجؿ إنتاج GBARDمبحث والتطوير التجريبي )ة لموازنة الحكومعمى نحٍو مناسب مع اعتمادات 
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الحاصمة مقابؿ التغيرات  بالثباتٍر لمدعـ المالي الحكومي اإلجمالي لمبحث والتطوير التجريبي يتمتع مؤشّ 
بينما تكوف  ة.مى الضريبعبر الزمف في األىمية النسبية التي تُنسب إلى الدعـ المباشر مقابؿ الدعـ القائـ ع

مف  مشتقةً دقًة وأقؿ قابميًة لممقارنة الدولية مقارنًة باإلحصاءات القائمة عمى األداء، كونيا  ىذه التقديرات أقؿّ 
بالمعمومات حوؿ توجيات الحكومة  وزاخرةً  ،الموازنة وبقية المصادر الحكومية، يمكف أف تكوف أكثر دقة زمنياً 

 وجيودىا المالية الفعمية.

بعد  إدخاؿ المزيد مف التحسينات عمى القياس ميا ىذا الدليؿ، قد يتـّ بسبب حداثة اإلرشادات التي يقدّ  13-4
ممحؽ اإلرشادات ليذا الدليؿ المتاح الرجوع إلى البيانات ومستخدمييا عمى  شجع منتجينشر ىذا الدليؿ. ن

تحديثات ال يتضمنيا  مف أجؿ الحصوؿ عمى أي  http://oe.cd/frascatiعمى اإلنترنت عمى الرابط 
 اإلصدار المطبوع.  

 إلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبيلاإلعفاء الضريبي  -31-2

 الضريبي واإلنفاق الضريبي اإلعفاء

ُتخّفض مبمغ الضريبية المستحؽ عمى الوحدات المؤسساتية  حوافزَ إجراءات اإلعفاء الضريبي  ؿتمثّ  13-5
 ,IMFنواع مختمفة مف الضرائب )أل الخاضعة المؤىمة لذلؾمثؿ مشاريع األعماؿ أو غيرىا مف المنظمات 

الضريبية  التزاماتياالذي تستطيع فيو الوحدات تخفيض  (. قد يكوف الحدّ EC et al., 2009 و  2014
ُيعّرؼ ىذا  المرجعية. الفترةتكبده في  ؿ الذي يتـّ مرتبطًا بحجـ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي المؤىّ 

النوع مف اإلعفاء في ىذا الدليؿ بأنو اإلعفاء الضريبي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي ومستوى 
مف نفاؽ عمى اإلواإلنفاؽ الُمضاؼ( المخصصة لذلؾ كضرائب الضائعة د المالية )مف حيث اإليرادات الموار 
 بحث والتطوير التجريبي.لاأجؿ 

في العموـ، يمكف أف يأخذ اإلعفاء الضريبي صيغة الخصـ الضريبي، أو االستثناء مف الضريبية، أو  13-6
الضريبية مف الوعاء  واالقتطاعاتُتحسـ الخصومات واالستثناءات الضريبي، أو االئتماف الضريبي.  االقتطاع

أي ىي ُتخّفض المبمغ الخاضع لمضريبية قبؿ تقدير الضريبة. عمى  –الضريبي قبؿ حساب االلتزاـ الضريبي 
مف نقدية  وحدةٍ حث والتطوير التجريبي، يمكف خصـ خاص بالبال ضريبيالصم الخسبيؿ المثاؿ، في حالة 
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عمى اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي مف األرباح الخاضعة لمضريبة بمعامؿ يتجاوز  ؼو ر لمصاالمبمغ 
 الواحد. باستخداـ صياغة ُمبسطة استنادًا إلى ضريبة دخؿ الشركات لغايات العرض نجد:

 األرباح بعد الضريبة

  لالقتطاعبقية المصروفات القابمة  –معدؿ الضريبة(*)اإليرادات  – 1= ) 

 ؿ(معامؿ الخصـ الضريبي*اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي المؤىّ  –          

المبمغ المطروح مباشرًة مف االلتزاـ الضريبي المستحؽ عمى الوحدة المستفيدة  االئتمان الضريبيؿ يمثّ  13-7
 كما يمي: يمكف عرض ذلؾ بصيغٍة ُمبّسطٍة جداً (.  29-5الفقرة   ,IMF, 2014بعد حساب االلتزاـ )

 األرباح بعد الضريبة

  لالقتطاعبقية المصروفات القابمة  –معدؿ الضريبة(*)اإليرادات  – 1= ) 

 ؿ(+ معامؿ الخصـ الضريبي*اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي المؤىّ           

نظاـ االئتماف  يمكف أف يكوف االئتماف الضريبي مستحؽ الدفع أو غير مستحؽ الدفع. في ظؿّ  13-8
دفع المبمغ الزائد كميًا أو  ، عندما يتجاوز االئتماف الضريبي االلتزاـ الضريبي، قد يتـّ مستحق الدفعالضريبي 

النظر عف حالتيـ  جزئيًا إلى المستفيد، ويجوز منح االئتمانات مستحقة الدفع إلى الجيات المستفيدة بغّض 
ى أحيانًا تكوف االئتمانات الضريبية غير مستحقة الدفع )ُتسمّ  المتعمقة بدفع الضريبة. عمى العكس مف ذلؾ،

مقتصرًة في أبعد تقدير عمى مقدار االلتزاـ الضريبي لدافع الضريبة. عندما يكوف االئتماف  "(ميدورة/ميممة"
 المبمغ غير المطالب بو إلى المستقبؿ. بترحيؿغير مستحؽ الدفع، يجوز السماح لدافع الضريبة 

الضريبية الوعاء الضريبي لدافع  واالقتطاعاتيمكف أيضًا أف تتجاوز الخصومات واالستثناءات  13-9
مستحؽ الدفع أو قابؿ  السمطات أحكامًا تسمح بتحويؿ الفائض إلى ائتمافٍ  الضريبة، وفي ىذه الحالة قد تقرّ 

مماثمة عمى  وز تطبيؽ معاممةٍ ترحيميا )لمخمؼ أو األماـ( في ظروٍؼ خاصة أو عادية، ويجلالسترداد، أو 
   الدفع. االئتماف غير المستخدـ وغير مستحؽّ 
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 خاصة تواجو قياس تكمفة اإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث والتطوير التجريبي يات  تحد  

الحاؿ في  ىي، كما يًا أكبر مف مجرد قياس لمتدفقات الماليةؿ قياس تكمفة اإلعفاء الضريبي تحدّ يمثّ  13-10
ي لحجـ اإليرادات ىو التحديد الكمّ ىنا سياؽ ِمَنح أو مشتريات البحث والتطوير التجريبي، وذلؾ ألّف اليدؼ 

التي تتوقؼ الحكومة عف جنييا وتقوـ بتخصيصيا إلى أنشطٍة أخرى. يتطّمب قياس ىذا المفيوـ حقائؽ 
ؿ عمييا في حاؿ عدـ تطبيؽ سياسة لى حجـ المبالغ التي كانت الحكومة ستحصإ تستندمضادة/مقابمة 

ي ضريبي "عادي" أو أساسي. يكمف التحدّ  ذلؾ مف خالؿ اإلشارة إلى ىيكؿٍ  اإلعفاء. في الممارسة، يتـّ 
أو االستثناءات التي تتجاوز  التنازالتمنسجمة مف أجؿ تقدير قيمة  األساسي في القياس في صياغة مقاربةٍ 

حصيمة اإليرادات الحكومية أو تزيد اإلنفاؽ نتيجًة لإلنفاؽ عمى البحث  التي ُتخّفض الييكؿ الضريبي "العادي"
 والتطوير التجريبي.

الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث الضريبي إلعفاء كمبدأ عاـ بالنسبة إلحصاءات اإلنفاؽ عمى ا 13-11 
 واالقتطاعات يشمؿ الخصوماتبحيث  ،، ُيعّرؼ الييكؿ الضريبي "العادي"(GTARD)والتطوير التجريبي 

ألنشطة لـ الواجبة التطبيؽ عمى اإلنفاؽ عمى غير البحث والتطوير التجريبي واالئتماف الضريبي المقدّ 
 التي لوال ذلؾ لكانت متطابقة. ينطبؽ ذلؾ بغّض  مة لتكوف مف البحث والتطوير التجريبيغير المؤىّ  المتشابية

عمى الضريبة مستحقة الدفع/المدفوعة  ذلؾ كتعديالتٍ النظر عّما إذا كانت اأُلطر اإلحصائية األخرى تحسب 
 تتكبده الحكومة. تضمف ىذه المقاربة قابمية المقارنة عبر الدوؿ ومعاممةً  مف الوحدات ذات الصمة كإنفاؽٍ 

بمكافأة أنشطة البحث والتطوير  المحددمتساوية لإليرادات الضائعة واالستردادات الضريبية ذات القصد 
 مف ىذا الفصؿ.  5-13تطبيؽ ىذه المعايير في القسـ التجريبي. ُنوقش 

 مع البحث والتطوير التجريبي االرتباط

، (GTARD)الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي الضريبي إلعفاء لغايات قياس ا 13-12
ضريبية تفضيمية لطيٍؼ مف  الت السياسة مف أجؿ منح معاممةٍ محدد جيدًا مع تدخّ الرتباط اليتوجب توفر ا

التي يمكف أف يستفيد  ةلاأنواع اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي. عمى سبيؿ المثاؿ، إعانة ضريبة العم
أصحاب عمؿ بقية موظفي غير منيا أصحاب عمؿ موظفي البحث والتطوير التجريبي بشكٍؿ متساٍو مع 
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الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث الضريبي إلعفاء ًا إلى االبحث والتطوير التجريبي ينبغي أاّل ُتعزى جزئي
، كوف القصد مف وراء األحكاـ الضريبية ليس اإلعانة المحددة ألنشطة (GTARD)والتطوير التجريبي 

 البحث والتطوير التجريبي.

، ينبغي (GTARD)حكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي ضريبي  إعفاءٍ حتى ُتحسب ك 13-13
متكاممة لمبحث والتطوير التجريبي، مع توثيؽ المصادر بشكٍؿ  اإلعفاء الضريبي كجزٍء مف سياسةٍ  اـأحكتنفيذ 

مالئـ وتضمينيا في النقاشات والتقارير المشتركة بيف الوزارات المقدمة إلى الييئة التشريعية في مجاؿ العموـ 
 والبحث.   

اق عمى البحث والتطوير التجريبي نطاق إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنف -31-1
GTARD 

 تعريف البحث والتطوير التجريبي وحدوده

 اإلنفاق عمى البحث والتطوير التجريبي مقابل الدخل القائم عمى البحث والتطوير التجريبي

موّجو إلى  GTARDاإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي إّف  13-14
ا ؿ. أمّ ـ صراحًة ألجؿ اإلبالغ عف اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي المؤىّ اإلعفاءات الضريبية التي تُقدّ 

أنشطة  عف اإلنفاؽ الضريبي المترافؽ، عمى سبيؿ المثاؿ، مع المعاممة التفضيمية/التمييزية لمدخؿ المتوّلد
فيي تقع خارج أو األدوات ذات الصمة،  "براءات االختراع صناديؽالبحث والتطوير التجريبي السابؽ مثؿ "

 . GTARDإحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي  نطاؽ

 تعريفات البحث والتطوير التجريبي

مًة قاب ممكف إلى أبعد حد   تكوف 2صطالحات المحددة في الفصؿ جميع اإلرشادات والتعريفات واال 13-15
مبحث لمتطبيؽ عمى جميع البيانات عف اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي، والتعريؼ األساسي ل

ي التحميؿ البحث والتطوير التجريبي في جميع مجاالت يغطّ . 2رد في الفصؿ ىو كما و  ،والتطوير التجريبي
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وبقية المجاالت األخرى  NSEوال يميز بيف العمـو الطبيعية واليندسة  FORDالبحث والتطوير التجريبي 
 كميا، بالرغـ أّنو قد ال تقوـ جميع الدوؿ بالضرورة بتوسيع اإلعفاء الضريبي ليشمؿ كؿ المياديف.  

ؿ لمحصوؿ عمى اإلعفاء قد تختمؼ تعريفات البحث والتطوير التجريبي أو بقية أنواع اإلنفاؽ المؤىّ  13-16
رشاداتو التوضيحية. تخضع تعريفات البحث  ،ضريبي عبر الواليات القضائيةال وبالنسبة لتعريؼ ىذا الدليؿ وا 

عادة التفسير مف  والتطوير التجريبي المستخدمة لغايات ضرائب البحث والتطوير التجريبي لمتطوير المستمر وا 
و البحث والتطوير ت التي يحتفظ بيا مؤدّ السمطات الضريبية الوطنية، وقد تترؾ ىذه السمة تأثيرًا في السجال

محتوى البحث والتطوير التجريبي الفعمي لإلعفاء بشكٍؿ خاص عمى التحقؽ مف  الحرصالتجريبي. ينبغي 
الضريبي الذي تقدمو الحكومات لممجاالت المرتبطة باالبتكار، خاصًة تمؾ المجاالت المرتبطة بباقي اإلنفاؽ 

قوؽ الممكية الفكرية أو تسويقيا، التي قد ال تكوف جزءًا أصياًل مف مشاريع عمى االبتكار واإلنفاؽ عمى ح
الت ما لـ توفر السجالت الضريبية تقسيمًا عامِ استخداـ المُ  بعدـوصي ىذا الدليؿ يُ البحث والتطوير التجريبي. 

  زاخرًا بالمعمومات الكافية بيف البحث والتطوير التجريبي وباقي التكاليؼ.

 اعيالنطاق القط

باإلعفاء  GTARDُيعنى اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي  13-17
ـ مف قطاع الحكومة لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي التي تتكبده الوحدات التي تدفع الضريبي المقدّ 

يًا( شترى محمّ داخميا )أو مف الممكف خارجيا أي المُ  الضريبة، مف أجؿ البحث والتطوير التجريبي الذي يتـّ 
 ييا ىذا الدليؿ.عبر جميع القطاعات المؤسساتية التي يغطّ 

 قطاع مشاريع األعماؿ عادًة المستفيد المباشر المقصود األساسي مف اإلعفاء الضريبي يعدّ  13-18
كاـ بتقديـ اإلعفاء لإلنفاؽ عمى قد تسمح األح. GTARD عمى البحث والتطوير التجريبيلإلنفاؽ  الحكومي

ية أو ثالثة، في بقية القطاعات المحمّ  التعاقد عميو مف الباطف مع أطراؼٍ  البحث والتطوير التجريبي الذي يتـّ 
عمى البحث والتطوير  لإلنفاؽ في الخارج، وىي جميعيا تقع ضمف نطاؽ اإلعفاء الضريبي الحكومي

 .GTARDالتجريبي 
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مف حيث المبدأ أيضًا منح اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي لمؤسسات التعميـ  يمكف 13-19
 العالي، والمؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح، واألفراد ومف الممكف لممنظمات الحكومية. يمكف أف يمتدّ 

ىو أبعد مف إلى ما  GTARDعمى البحث والتطوير التجريبي  لإلنفاؽ نطاؽ اإلعفاء الضريبي الحكومي
مشاريع األعماؿ مف خالؿ استخداـ أدوات الضريبة التي ُتطبؽ مباشرًة عمى ىذه المجموعات. باستثناء 

عمى البحث  لإلنفاؽ جميع تمؾ المجموعات مف إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي تضميفاألفراد، ينبغي 
 .GTARDوالتطوير التجريبي 

مف غير العودة إلى المؤسسات التي يعمموف يدؼ األفراد مباشرًة، في حالة ِصيغ اإلعفاء التي تست 13-20
مبحث والتطوير لوصى باستبعادىـ بسبب الصعوبة الكبيرة في التحقؽ مف مستوى المحتوى الحقيقي فييا، يُ 

وليس بنشاط البحث والتطوير التجريبي.  ،والذي عمى األغمب سيكوف مرتبطًا بمينة الفرد ،وتقديره التجريبي
تضمف ىذه المقاربة تحقيؽ مستوًى أكبر مف االنسجاـ مع المقاربة المؤسساتية في إحصاءات البحث 

 مناقشة أمثمة محددة في األقساـ التالية. والتطوير التجريبي الواردة في ىذا الدليؿ. ستتـّ 

طوير التجريبي عادًة تحفيز أداء البحث والتطوير التجريبي بينما تحاوؿ الحوافز الضريبية لمبحث والت 13-21
ـ اإلعفاء ي، تستطيع السمطات مف حيث المبدأ السماح باتخاذ األحكاـ التي تقدّ ضمف االقتصاد المحمّ 
الضرائب غير المقيميف و/أو السماح لدافعي  دافعووير التجريبي الذي يقـو بو الضريبي لمبحث والتط
وحدات الالتعاقد عميو مف الباطف مع  اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي الذي يتـّ  الضرائب التصريح عف

موجودة في الخارج. كما في حالة اعتمادات الموازنة الحكومية مف أجؿ البحث التابعة التابعة أو غير ال
عمى  فاؽلإلن (، تقع ىذه الحاالت ضمف نطاؽ اإلعفاء الضريبي الحكوميGBARDوالتطوير التجريبي )

 .GTARDالبحث والتطوير التجريبي 

ال ينبغي احتساب االستثناءات الضريبية الممنوحة لممنظمات الدولية المخصصة حصريًا ألداء  13-22
البحث والتطوير التجريبي في اإلقميـ الوطني كجزٍء مف اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث 

 أّنو مف غير المحتمؿ مراقبة تمؾ المنظمات بشكٍؿ منتظـ.، عمى أساس GTARDوالتطوير التجريبي 

 اق عمى البحث والتطوير التجريبي داخل الوحدة والبحث والتطوير التجريبي خارج الوحدةاإلعفاء لإلنف
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ي إحصاءات اإلعفاء الضريبي (، تغطّ 8و  4ي مقاربة الممّوؿ )كما ىي محددة في الفصميف بتبنّ  12-23
ـ لمبحث المقدّ ليس فقط اإلعفاء الضريبي  GTARDالبحث والتطوير التجريبي  الحكومي لإلنفاؽ عمى

ـ مف أجؿ النفقات المدفوعة ضمف المنظمة المستفيدة، بؿ أيضًا اإلعفاء المقدّ  والتطوير التجريبي داخؿ الوحدة
المساىمات في البحث والتطوير لقاء خدمات البحث والتطوير التجريبي المتعاقد عمييا مع جياٍت خارجية و 

 التجريبي الذي يجري في المنظمات األخرى. 

في حاؿ قامت الشركة بتنفيذ البحث والتطوير التجريبي لشركٍة أخرى، ينبغي عدـ افتراض أّف أحكاـ  13-24
يا مف الضريبية تمنع بائع خدمات البحث والتطوير التجريبي ومشترييا مف المطالبة باإلعفاء عف الوحدة نفس

 داخؿمًا. بينما يساعد قياس اإلنفاؽ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي، وقد ال تكوف الحالة كذلؾ دائ
عمى البحث والتطوير التجريبي في تجّنب الحساب المزدوج، ينبغي أف تعكس البيانات اإلعفاء  الوحدة

 جب تحديد الحساب المزدوج.دافعي الضرائب. متى كاف ممكنًا، ي كؿّ لـ الضريبي الفعمي المقدّ 

 أنواع تكاليف البحث والتطوير التجريبي

جميع أنواع تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي، بما فييا اإلنفاؽ الجاري واإلنفاؽ الرأسمالي، تقع  13-25
. ينطبؽ ىذا GTARDضمف نطاؽ اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 

وكذلؾ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير  ،البحث والتطوير التجريبي الذي تتحمؿ نفقاتو الشركاتاألمر عمى 
لتكاليؼ عفاء الضريبي العمومية. كما يشمؿ ذلؾ أيضًا اإلالتجريبي الذي تستفيد منو الشركة في ميزانيتيا 

 األصوؿ المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير التجريبي. /إىالؾإطفاء

 ات الضريبيةأنواع األدو 

يمكف لمحكومات تقديـ اإلعفاء الضريبي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي باستخداـ عدٍد مف  13-26
ـّ إعداد تصنيؼ الضرائب لمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي )  ,OECDاألدوات الضريبية. ت

  الضرائب ونوع دافع الضريبة.بناًء عمييا فرض  ( استنادًا إلى القاعدة التي يتـّ 2013

 ضرائب الشركات عمى الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

مف حيث المبدأ أيضًا منح اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي لمؤسسات التعميـ  يمكف 13-19
 العالي، والمؤسسات الخاصة غير اليادفة لمربح، واألفراد ومف الممكف لممنظمات الحكومية. يمكف أف يمتدّ 

ىو أبعد مف إلى ما  GTARDعمى البحث والتطوير التجريبي  لإلنفاؽ نطاؽ اإلعفاء الضريبي الحكومي
مشاريع األعماؿ مف خالؿ استخداـ أدوات الضريبة التي ُتطبؽ مباشرًة عمى ىذه المجموعات. باستثناء 

عمى البحث  لإلنفاؽ جميع تمؾ المجموعات مف إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي تضميفاألفراد، ينبغي 
 .GTARDوالتطوير التجريبي 

مف غير العودة إلى المؤسسات التي يعمموف يدؼ األفراد مباشرًة، في حالة ِصيغ اإلعفاء التي تست 13-20
مبحث والتطوير لوصى باستبعادىـ بسبب الصعوبة الكبيرة في التحقؽ مف مستوى المحتوى الحقيقي فييا، يُ 

وليس بنشاط البحث والتطوير التجريبي.  ،والذي عمى األغمب سيكوف مرتبطًا بمينة الفرد ،وتقديره التجريبي
تضمف ىذه المقاربة تحقيؽ مستوًى أكبر مف االنسجاـ مع المقاربة المؤسساتية في إحصاءات البحث 

 مناقشة أمثمة محددة في األقساـ التالية. والتطوير التجريبي الواردة في ىذا الدليؿ. ستتـّ 

طوير التجريبي عادًة تحفيز أداء البحث والتطوير التجريبي بينما تحاوؿ الحوافز الضريبية لمبحث والت 13-21
ـ اإلعفاء ي، تستطيع السمطات مف حيث المبدأ السماح باتخاذ األحكاـ التي تقدّ ضمف االقتصاد المحمّ 
الضرائب غير المقيميف و/أو السماح لدافعي  دافعووير التجريبي الذي يقـو بو الضريبي لمبحث والتط
وحدات الالتعاقد عميو مف الباطف مع  اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي الذي يتـّ  الضرائب التصريح عف

موجودة في الخارج. كما في حالة اعتمادات الموازنة الحكومية مف أجؿ البحث التابعة التابعة أو غير ال
عمى  فاؽلإلن (، تقع ىذه الحاالت ضمف نطاؽ اإلعفاء الضريبي الحكوميGBARDوالتطوير التجريبي )

 .GTARDالبحث والتطوير التجريبي 

ال ينبغي احتساب االستثناءات الضريبية الممنوحة لممنظمات الدولية المخصصة حصريًا ألداء  13-22
البحث والتطوير التجريبي في اإلقميـ الوطني كجزٍء مف اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث 

 أّنو مف غير المحتمؿ مراقبة تمؾ المنظمات بشكٍؿ منتظـ.، عمى أساس GTARDوالتطوير التجريبي 

 اق عمى البحث والتطوير التجريبي داخل الوحدة والبحث والتطوير التجريبي خارج الوحدةاإلعفاء لإلنف
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الضرائب عمى دخؿ الشركات وأشباه الشركات األداة الرئيسة عمومًا في تنفيذ الحوافز الضريبية  تعدّ  13-27 
ؽ عمى البحث لمبحث والتطوير التجريبي. يقع ضمف نطاؽ إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفا

مة لمشاريع األعماؿ التي ُتخّفض تكمفة ما بعد اإلعفاءات الضريبية المقدّ  GTARDوالتطوير التجريبي 
ـ في الضريبة ألداء البحث والتطوير التجريبي أو تمويمو مف المستفيد وذلؾ مف خالؿ الربط بيف اإلعفاء المقدّ 

 ؿ. ريبي المؤىّ فاتورة ضريبية الشركة مع مستوى البحث والتطوير التج

ينبغي أف ُيستثنى مف إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير  13-28
مف األصوؿ القائمة عمى البحث  المتحققة اإلعفاءات الضريبية لممكاسب الرأسمالية GTARDالتجريبي 

رىا، وذلؾ ألّف ىذا النوع مف ، عمى سبيؿ المثاؿ إعادة تقويـ براءات االختراع وغيوالتطوير التجريبي
نما إلى  ،اإلعفاءات ال ييدؼ إلى تخفيض تكمفة اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي بشكٍؿ مباشر وا 

بعض األنظمة الضريبية المتعمقة عد بستلذلؾ يُ تعزيز المنافع الممكنة وغير المؤكدة مف ىكذا استثمارات. 
وكذلؾ أنواع بإيرادات الممكية الفكرية، التي ُتوصؼ أحيانًا ب"صناديؽ" االبتكارات أو براءات االختراع، 

 .لحوافز التي تتناسب مع ىذه الفئةمشابية مف ا

 لألفراد ضرائب عمى الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

 لضرائب عمى األفراد في أّف ضرائبف الضرائب عمى الشركات واؿ التمييز األساسي بييتمثّ  13-29
دوف اعتبار الظروؼ الشخصية ليس عمى األفراد المالكيف ليا، و و  ،الشركات تُفرض عمى الشركة ككيافٍ 

ليؤالء األفراد. في المبدأ، تقع اإلعفاءات الضريبية لمبحث والتطوير التجريبي المقدمة إلى األفراد خارج نطاؽ 
 ، ألّف تركيز ىذا الدليؿ ينصبّ GTARDاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي اإلعف

ويستبعد البحث والتطوير التجريبي الذي  ،عمى البحث والتطوير التجريبي الذي تقـو بو الوحدات المؤسساتية
يعمموف لحسابيـ الشخصي، أو الشركات مة لألفراد بصفتيـ ُينفذ بصفٍة فردية. فقط اإلعفاءات الضريبية المقدّ 

اإلعفاءات يجوز اإلبالغ عف إلدراجيا.  مةً الفردية أو متعاقدي البحث والتطوير التجريبي يحتمؿ أف تكوف مؤىّ 
ولكف  ،بشكٍؿ منفصؿ فراد/فنيو البحث والتطوير التجريبي كأالممنوحة لضرائب الدخؿ التي يدفعيا مينيو

    . GTARDالضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي ينبغي عدـ جمعيا مع اإلعفاء 

ي إحصاءات اإلعفاء الضريبي (، تغطّ 8و  4ي مقاربة الممّوؿ )كما ىي محددة في الفصميف بتبنّ  12-23
ـ لمبحث المقدّ ليس فقط اإلعفاء الضريبي  GTARDالبحث والتطوير التجريبي  الحكومي لإلنفاؽ عمى

ـ مف أجؿ النفقات المدفوعة ضمف المنظمة المستفيدة، بؿ أيضًا اإلعفاء المقدّ  والتطوير التجريبي داخؿ الوحدة
المساىمات في البحث والتطوير لقاء خدمات البحث والتطوير التجريبي المتعاقد عمييا مع جياٍت خارجية و 

 التجريبي الذي يجري في المنظمات األخرى. 

في حاؿ قامت الشركة بتنفيذ البحث والتطوير التجريبي لشركٍة أخرى، ينبغي عدـ افتراض أّف أحكاـ  13-24
يا مف الضريبية تمنع بائع خدمات البحث والتطوير التجريبي ومشترييا مف المطالبة باإلعفاء عف الوحدة نفس

 داخؿمًا. بينما يساعد قياس اإلنفاؽ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي، وقد ال تكوف الحالة كذلؾ دائ
عمى البحث والتطوير التجريبي في تجّنب الحساب المزدوج، ينبغي أف تعكس البيانات اإلعفاء  الوحدة

 جب تحديد الحساب المزدوج.دافعي الضرائب. متى كاف ممكنًا، ي كؿّ لـ الضريبي الفعمي المقدّ 

 أنواع تكاليف البحث والتطوير التجريبي

جميع أنواع تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي، بما فييا اإلنفاؽ الجاري واإلنفاؽ الرأسمالي، تقع  13-25
. ينطبؽ ىذا GTARDضمف نطاؽ اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 

وكذلؾ اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير  ،البحث والتطوير التجريبي الذي تتحمؿ نفقاتو الشركاتاألمر عمى 
لتكاليؼ عفاء الضريبي العمومية. كما يشمؿ ذلؾ أيضًا اإلالتجريبي الذي تستفيد منو الشركة في ميزانيتيا 

 األصوؿ المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير التجريبي. /إىالؾإطفاء

 ات الضريبيةأنواع األدو 

يمكف لمحكومات تقديـ اإلعفاء الضريبي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي باستخداـ عدٍد مف  13-26
ـّ إعداد تصنيؼ الضرائب لمنظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي )  ,OECDاألدوات الضريبية. ت

  الضرائب ونوع دافع الضريبة.بناًء عمييا فرض  ( استنادًا إلى القاعدة التي يتـّ 2013

 ضرائب الشركات عمى الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
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 الضمان االجتماعي /اشتراكاتمساىمات

في الحصوؿ  الضماف االجتماعي اإللزامية المدفوعات اإللزامية التي تمنح الحؽّ  ؿ مساىماتتمثّ  13-30
أنيا مدفوعاٌت إلزامية ُتسدد إلى الحكومة العامة، فيي تشبو  بما عمى منافع )طارئة( اجتماعية مستقبمية.

بوضوح الضرائب وىي ُتعامؿ في بعض األحياف عمى ىذا النحو. يمكف أف تنطبؽ ىذه المدفوعات عمى 
 العامميف وأصحاب العمؿ:

  أصحاب العمؿ، عمى أساس الدخؿ أو جدوؿ الرواتب، وىذه الفئة تقع ضمف نطاؽ اإلعفاء الضريبي
 .GTARDكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي الح

 ـّ عمى  العامميف عمى أساس الدخؿ أو جدوؿ الرواتب، وىذه الفئة ينبغي استبعادىا لألسباب نفسيا التي ت
ؼ صاحب العمؿ بحجز لكف مف الممكف أف ُيكمّ أساسيا استبعاد اإلعفاءات الضريبية عمى األفراد. 

في تمؾ الحالة، مف الضروري تحديد طبيؽ اإلعفاء عمى المبمغ المحجوز. وبالتالي ت ،مساىمات العماؿ
إذا ما كاف صاحب العمؿ ىو المستفيد الحقيقي، وفي ىذه الحالة ينبغي اإلبالغ عنيا كجزٍء مف 

. قد تمتمؾ GTARDإحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 
العامؿ  حؽّ مف منيا ضماف أاّل ُيخّفض اإلعفاء عمى المبالغ المحتجزة  ،القصد بعض الدوؿ قواعد نافذة
 ف مساىمات الضماف االجتماعي. ع في االستحقاقات الناتجة

 العمل وقوة بتالروا عمى الضرائب

 اإمّ  الشخصي لحسابيـ العامميف أو العامميف أو العمؿ أصحاب مف المدفوعة الضرائب ىنا تندرج 13-31
 تجميع لغايات االجتماعية. االستحقاقات في الحؽ تمنح ال والتي فرد، لكؿ ثابت كمبمغٍ  أو الدخؿ مف كنسبةٍ 

ؽ ىنا التمييز ُيطبّ  GTARDاإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي  إحصاءات
   نفسو بيف أصحاب العمؿ والعامميف.

 العقارات عمى الضرائب
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 نطاؽ ضمف تقع نقميا. أو تممكيا أو العقارات استخداـ عمى الدورية وغير الدورية الضرائب ىنا تندرج 13-32

فقط اإلعفاءات عمى الضرائب  GTARDاإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 
الوقت الحالي، ُيستبعد اإلعفاء  . فيألغراض البحث والتطوير التجريبي العقاراتالمفروضة عمى استخداـ 

 عمى الضرائب المرتبطة بمعامالت/صفقات األصوؿ الناتجة عف البحث والتطوير التجريبي.

 الضرائب عمى السمع والخدمات

تندرج ىنا ضرائب اإلنتاج والمبيعات والقيمة المضافة لخدمات البحث والتطوير التجريبي. في  13-33
دوؿ منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي باالقتطاع الفوري ميع التطبيؽ العممي، تسمح عادًة ج

ضرائب عمى جميع الفرض و  مف جميع المستيمكيف ما عدا المستيمؾ النيائيلمضرائب عمى المشتريات 
مف حيث المبدأ مف اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ  ،المراحؿ. ينبغي استبعاد اإلعفاءات عمى ىذه المبالغ

عمى أساس أّنو يمكف اقتطاع ىذه الضرائب مف جميع المستفيديف  GTARDمى البحث والتطوير التجريبي ع
ي اإلعفاءات منافع مادية إضافية قابمة لمتحديد الكمّ  إجراءاتـ قدّ تمف البحث والتطوير التجريبي، ما لـ 

   لممشروع أو المؤسسة ذات الصمة.

 القطاعات الفرعية لمحكومة

 الحكومة المركزية )أو االتحادية(

القطاع الفرعي لمحكومة المركزية )أو االتحادية( جميع الدوائر، والمكاتب، والمؤسسات وبقية  يضـّ  13-34
صالحياتيا عمى كامؿ اإلقميـ،  والتي تمتدّ  ،ؿ وكاالٍت أو أدواٍت لمسمطة المركزيةالييئات الحكومية التي تمثّ 
ضماف االجتماعي. لذلؾ، تمتمؾ الحكومة المركزية )أو االتحادية( سمطة فرض باستثناء إدارة صناديؽ ال

بغي نالضرائب عمى جميع الوحدات المقيمة وغير المقيمة المنخرطة في األنشطة االقتصادية داخؿ البمد. ي
 ي.ـ عمى ىذا المستوى الحكومعمى الدواـ اإلبالغ عف اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي المقدّ 

 الحكومة اإلقميمية )أو حكومة الوالية(

 الضمان االجتماعي /اشتراكاتمساىمات

في الحصوؿ  الضماف االجتماعي اإللزامية المدفوعات اإللزامية التي تمنح الحؽّ  ؿ مساىماتتمثّ  13-30
أنيا مدفوعاٌت إلزامية ُتسدد إلى الحكومة العامة، فيي تشبو  بما عمى منافع )طارئة( اجتماعية مستقبمية.

بوضوح الضرائب وىي ُتعامؿ في بعض األحياف عمى ىذا النحو. يمكف أف تنطبؽ ىذه المدفوعات عمى 
 العامميف وأصحاب العمؿ:

  أصحاب العمؿ، عمى أساس الدخؿ أو جدوؿ الرواتب، وىذه الفئة تقع ضمف نطاؽ اإلعفاء الضريبي
 .GTARDكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي الح

 ـّ عمى  العامميف عمى أساس الدخؿ أو جدوؿ الرواتب، وىذه الفئة ينبغي استبعادىا لألسباب نفسيا التي ت
ؼ صاحب العمؿ بحجز لكف مف الممكف أف ُيكمّ أساسيا استبعاد اإلعفاءات الضريبية عمى األفراد. 

في تمؾ الحالة، مف الضروري تحديد طبيؽ اإلعفاء عمى المبمغ المحجوز. وبالتالي ت ،مساىمات العماؿ
إذا ما كاف صاحب العمؿ ىو المستفيد الحقيقي، وفي ىذه الحالة ينبغي اإلبالغ عنيا كجزٍء مف 

. قد تمتمؾ GTARDإحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 
العامؿ  حؽّ مف منيا ضماف أاّل ُيخّفض اإلعفاء عمى المبالغ المحتجزة  ،القصد بعض الدوؿ قواعد نافذة
 ف مساىمات الضماف االجتماعي. ع في االستحقاقات الناتجة

 العمل وقوة بتالروا عمى الضرائب

 اإمّ  الشخصي لحسابيـ العامميف أو العامميف أو العمؿ أصحاب مف المدفوعة الضرائب ىنا تندرج 13-31
 تجميع لغايات االجتماعية. االستحقاقات في الحؽ تمنح ال والتي فرد، لكؿ ثابت كمبمغٍ  أو الدخؿ مف كنسبةٍ 

ؽ ىنا التمييز ُيطبّ  GTARDاإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي  إحصاءات
   نفسو بيف أصحاب العمؿ والعامميف.

 العقارات عمى الضرائب
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مف الوحدات الحكومية الوسيطة التي تمارس صالحياتيا عند مستوى أقؿ  ييتألؼ ىذا القطاع الفرع 13-35
ىذا القطاع الفرعي جميع تمؾ الوحدات التي تعمؿ باستقالؿ  مف مستوى الحكومة المركزية )االتحادية(. يضـّ 

ادية في جزٍء مف إقميـ البمد يشمؿ عددًا مف المواقع األصغر. في الدوؿ عف الحكومة المركزية/االتح
نيا تمتمؾ استقالاًل ، حيث إيمكف اعتبار أّف الحكومات اإلقميمية تمتمؾ وجودًا منفصالً الوحدوية، المركزية/

ويكوف موظفوىا مستقميف  ،كبيرًا في تحصيؿ نسبٍة كبيرٍة مف إيراداتيا مف المصادر التي تقع تحت سيطرتيا
عف سيطرة اإلدارة الخارجية في العمؿ الفعمي ألنشطة الوحدة. ينبغي اإلبالغ عف اإلعفاء الضريبي لمبحث 

 ـ عمى ىذا المستوى الحكومي عندما تكوف مساىمتو ميمة.والتطوير التجريبي المقدّ 

 الحكومة المحمية )أو البمدية(

الوحدات الحكومية التي تمارس صالحياٍت مستقمة في جزٍء مف إقميـ  ىذا القطاع الفرعي جميع يضـّ  13-36
البمد، باستثناء إدارة صناديؽ الضماف االجتماعي. يشمؿ ىذا القطاع الفرعي والياٍت قضائية حضرية و/أو 

 ريفية متنوعة )مثؿ السمطات المحمية، المجالس البمدية، المدف، األحياء، المناطؽ/المديريات(. ألسبابٍ 
ـ عمى ىذا اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي المقدّ  حصرأنو يمكف مية، مف غير المحتمؿ عم

المستوى الحكومي المحمي/البمدي بطريقٍة دقيقة وحسنة التوقيت بشكٍؿ كاٍؼ. ينبغي استبعاد ىذه الفئة، ما لـ 
 مف الدعـ الضريبي. ميـّ  يوجد دليؿ عمى تقديـ مستوىً 

 البيانات وعممية القياس مصادر -31-4

 طريقة التقدير

 والتطوير البحث عمى إلنفاؽل ـالمقدّ  اإلعفاء حجـ لتحديد جعيةمر  نقطةٍ  لوضع نظرًا لوجود حاجةٍ  13-37

 المواثيؽ مف عددٍ  تطبيؽ خالؿ مف المتاحة البيانات أساس عمى الضريبي اإلنفاؽ لتقدير نحتاج التجريبي،

 المرافؽ الضريبي اإلنفاؽ قيمة تحديد أجؿ مف آليات ثالث توجد (،OECD, 2010) لػِ  وفقاً   واالفتراضات.

 اإلعفاء. إلجراءات

 أي المقدار الذي تنخفض بموجبو اإليرادات الضريبية نتيجًة إلدخاؿ اإلنفاؽ الخسارة األولية لإليرادات :
 تحققة مف بقية الضرائب.الضريبي، استنادًا إلى افتراض عدـ تغّير السموؾ وعدـ تغّير اإليرادات الم

 نطاؽ ضمف تقع نقميا. أو تممكيا أو العقارات استخداـ عمى الدورية وغير الدورية الضرائب ىنا تندرج 13-32

فقط اإلعفاءات عمى الضرائب  GTARDاإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 
الوقت الحالي، ُيستبعد اإلعفاء  . فيألغراض البحث والتطوير التجريبي العقاراتالمفروضة عمى استخداـ 

 عمى الضرائب المرتبطة بمعامالت/صفقات األصوؿ الناتجة عف البحث والتطوير التجريبي.

 الضرائب عمى السمع والخدمات

تندرج ىنا ضرائب اإلنتاج والمبيعات والقيمة المضافة لخدمات البحث والتطوير التجريبي. في  13-33
دوؿ منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي باالقتطاع الفوري ميع التطبيؽ العممي، تسمح عادًة ج

ضرائب عمى جميع الفرض و  مف جميع المستيمكيف ما عدا المستيمؾ النيائيلمضرائب عمى المشتريات 
مف حيث المبدأ مف اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ  ،المراحؿ. ينبغي استبعاد اإلعفاءات عمى ىذه المبالغ

عمى أساس أّنو يمكف اقتطاع ىذه الضرائب مف جميع المستفيديف  GTARDمى البحث والتطوير التجريبي ع
ي اإلعفاءات منافع مادية إضافية قابمة لمتحديد الكمّ  إجراءاتـ قدّ تمف البحث والتطوير التجريبي، ما لـ 

   لممشروع أو المؤسسة ذات الصمة.

 القطاعات الفرعية لمحكومة

 الحكومة المركزية )أو االتحادية(

القطاع الفرعي لمحكومة المركزية )أو االتحادية( جميع الدوائر، والمكاتب، والمؤسسات وبقية  يضـّ  13-34
صالحياتيا عمى كامؿ اإلقميـ،  والتي تمتدّ  ،ؿ وكاالٍت أو أدواٍت لمسمطة المركزيةالييئات الحكومية التي تمثّ 
ضماف االجتماعي. لذلؾ، تمتمؾ الحكومة المركزية )أو االتحادية( سمطة فرض باستثناء إدارة صناديؽ ال

بغي نالضرائب عمى جميع الوحدات المقيمة وغير المقيمة المنخرطة في األنشطة االقتصادية داخؿ البمد. ي
 ي.ـ عمى ىذا المستوى الحكومعمى الدواـ اإلبالغ عف اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي المقدّ 

 الحكومة اإلقميمية )أو حكومة الوالية(



474

 أي المقدار الذي تنخفض بموجبو اإليرادات الضريبية نتيجًة إلدخاؿ اإلنفاؽ الخسارة النيائية لإليرادات :
ات الناتج عف بقية الضرائب الضريبي، بعد األخذ باالعتبار لمتغّير الحاصؿ في السموؾ واألثر في اإليراد

 إدخاليا.  نتيجة

 اإلنفاؽ المباشر الذي كاف مطموبًا في ظؿ شروط ما قبؿ فرض الضريبة لتحقيؽ األثر : وىو مكافئ النفقة
وذلؾ في  ،كما في حالة اإلنفاؽ الضريبي ،نفسو الحاصؿ بعد فرض الضريبة في دخوؿ دافعي الضريبة

  لمستفيد.المباشر المعاممة الضريبية المالئمة لذلؾ النوع مف اإلعانة أو التحويؿ في يد احاؿ ُمنح اإلنفاؽ 

ى االختالؼ األساسي يمكف أف تحقؽ الطرائؽ الثالث تقديراٍت مختمفة جدًا لإلنفاؽ الضريبي. يتجمّ  13-38
بيف الطريقتيف األولى والثانية  فيما إذا كاف التأثير السموكي سيؤخذ باالعتبار أـ ال، بينما تمحظ الطريقة 

الخسارة األولية ـ دعمًا مباشرًا. ُتستخدـ المقاربة األبسط )يقدّ  الثالثة التكاليؼ اإلدارية اإلضافية لتشغيؿ برنامجٍ 
( في معظـ دوؿ منظمة التعاوف والتنمية في الميداف االقتصادي مف أجؿ تقدير اإلنفاؽ الضريبي، لإليرادات

تند عدٌد السموكية لإلزالة االفتراضية لمحوافز الضريبية. يس افتراضاٍت معقدة حوؿ االستجابات كونيا ال تتطّمب
عمى طريقة الخسارة األولية لإليرادات وتعديميا أو إتماميا بالتقديرات القائمة عمى السموؾ  الموازنةمف وثائؽ 

إلى االفتراضات حوؿ األثر  لمتغيرات المستقبمية المخططة في المخصصات. في الغالب تستند تمؾ التقديرات
   الضريبة. ودافعؿ الذي يطالب بو المؤىّ  البحث والتطوير التجريبي مبمغفي 

 وصى بتطبيؽ طريقة الخسارة األولية لإليرادات.لغاياٍت عممية، يُ  13-39

 إلبالغ الدوليل مشترك صياغة معيار  

مشترؾ عنصرًا حاسمًا في إنتاج إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ  ؿ صياغة معيارٍ تمثّ  13-40
صارمة الجيود المالية  القابمة لممقارنة الدولية التي تعكس بطريقةٍ  GTARDعمى البحث والتطوير التجريبي 

تفضيمية لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي، وتمؾ أيضًا إحدى ال المعاممةالتي تبذليا الحكومة لتقديـ 
 أكثر المياـ صعوبًة.

مف تقديرات اإلعفاء ستبعد تُ وصى أف لبحث والتطوير التجريبي، يُ في حالة اإلنفاؽ الجاري عمى ا 13-41
اإليرادات الضريبية الضائعة بسبب  GTARDالضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 
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كنفقة واقتطاعو مف األحكاـ التي تسمح لمشركات بمعاممة اإلنفاؽ الجاري عمى البحث والتطوير التجريبي 
الجاري عمى البحث والتطوير التجريبي مثؿ باقي أنواع نفقات  تمؾ األحكاـ التي تعامؿ اإلنفاؽ تعدّ  األرباح.

مختمفة. ألغراض ال المقارباتيا صعوبة تطبيؽ األعماؿ ىي المعيار المتبع في جميع الدوؿ، ألسباٍب ليس أقمّ 
ىذا الدليؿ فقط، سيكوف التركيز عمى تكاليؼ األحكاـ التي تنطوي عمى المعاممة األكثر تفضياًل لمبحث 

ـّ اقتراح ىذه المقاربة مف أجؿ ضماف قابمية المقارنة مع الدوؿ التي ال تُبّمغ عف تقديـ والتطو  ير التجريبي. ت
لكنيا تسمح باقتطاع النفقات الجارية عمى البحث  ،ضريبي مخصص لمبحث والتطوير التجريبي إعفاءٍ 

مى اإلبالغ عف مكونات اإلنفاؽ غياب الحوافز الُمحّسنة، لدى الشركات القدرة ع والتطوير التجريبي. في ظؿّ 
مجأ بالضرورة إلى تدوف أف اليؼ المبيعات القابمة لالقتطاع عمى أنيا تكالجاري لمبحث والتطوير التجريبي 

 تحديد طبيعة البحث والتطوير التجريبي لنشاطيا.

ت "العادية" ىذه داخمية بوصؼ أحكاـ النفقا ال تستبعد اإلرشادات أّف الدوؿ قد ترغب أحيانًا لغاياتٍ  13-42
عمى أنيا حوافز ُمحّسنة لمبحث والتطوير التجريبي مف خالؿ النّص أّف المقارنة الميمة ىي مع بقية 

    وليس الجارية.  ،االستثمارات الرأسمالية

اشتقاؽ المعيار أكثر صعوبة  اإلنفاؽ الرأسمالي عمى البحث والتطوير التجريبي، يعدّ  فيما يخّص  13-43
وصى أف تقوـ عممية، يُ  عبر الدوؿ. ألسبابٍ  كثيراً إلى حد  كبير، بسبب اختالؼ المعالجة األساسية لألصوؿ 

 بمدانيـ. داخؿالدوؿ باإلبالغ عف التقديرات في مقابؿ معيار األصوؿ الرأسمالية المتطابقة 

  لترحيلتسجيل نوع اإلعفاء الضريبي والتعامل مع حاالت ا

زمنية  تسجيؿ اإلعفاءات الضريبية مف منظور المستفيد )عادًة مشروع األعماؿ(، توجد نقاطٌ  في 13-44
ؿ لمحصوؿ فييا االلتزاـ والفترة التي يحدث فييا البحث والتطوير التجريبي المؤىّ  ينشأوىي الفترة التي  ،ميمة

فيو  الضريبة اليوـ الذي تستحؽّ و ، قطعيفييا تقدير االلتزاـ الضريبي بشكٍؿ  المحظة التي يتـّ و عمى اإلعفاء، 
      فيو االسترداد.  الذي يتـّ  وأ، ويـو الدفع الفعمي لمضريبة غرامةدوف الدفع 

 إجراء بي لمبحث والتطوير التجريبي عندتسجيؿ اإلعفاء الضري يتـّ  ينبغي أف المبدأ، مف حيث 13-45
بناًء عميو المطالبة باإلعفاء؛ في الممارسة العممية،  البحث والتطوير التجريبي الذي يوّلد األساس الذي تتـّ 
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فيو الدفع  النظر عف الوقت الذي يتـّ  المطالبة بغّض بالحكومة  تعترؼيمكف أف يكوف ذلؾ ممكنًا فقط عندما 
 الدفع لمحكومة. الموجبةأجؿ تخفيض مبمغ الضريبة فيو استخداـ المطالبة مف  نقدًا مف الحكومة أو الذي يتـّ 

ممكنة بيف إحصاءات اإلنفاؽ عمى البحث  تضمف مقاربة "أساس االستحقاؽ" ىذه أفضؿ مواءمةٍ  13-46
حصاءات أداء وتمويؿ البحث والتطوير التجريبي. لكف، تتطّمب ىذه المقاربة محاسبةً   والتطوير التجريبي وا 

ترحيؿ البحث والتطوير التجريبي الذي ُأجري  قد يتـّ  تزامات الضريبية المرّحمة.دقيقة لألصوؿ والخصوـ/االل
ـّ اإلبالغ عنو في سنٍة معينة إلى المستقبؿ وفي النياية ال يستخدـ نيائيًا إذا، عمى سبيؿ المثاؿ، لـ تعد  وت

 الشركة موجودة.

لفعمي لمنقود بيف السمطات والوحدات تتبع مقاربة المدفوعات أو القائمة عمى النقود بدقة التدفؽ ا 13-47
الدافعة لمضريبة، إال أنيا تضّيع الرابط مع بيانات أداء البحث والتطوير التجريبي والواقع الحقيقي لالقتصاد 
ولمبحث والتطوير التجريبي. مف الممكف تطبيؽ الحموؿ المختمطة، عمى سبيؿ المثاؿ يمكف المواءمة بيف 

ـّ فييا اإلبالغ عف البحث والتطوير التجريبي tود والسنة المرجعية لمضريبة المقاربات القائمة عمى النق  ،التي ت
في حالة  t+1شير في السنة وليس النقطة الزمنية التي تحدث فييا المدفوعات الضريبية )مثاؿ عدد األ

 التسويات السنوية(.

سائدة في الوقت الحالي لإلبالغ عف الحوافز الضريبية لمبحث  مالحظة عدـ وجود مقاربةٍ  مف الميـّ  13-48
مف السجالت التي تسمح  قميؿ جدًا مف الدوؿ التي تحافظ عمى نظاـٍ  والتطوير التجريبي، مع وجود عددٍ 

 بإعداد التقديرات عمى أساس االستحقاؽ وكذلؾ األساس النقدي. مثاليًا، ينبغي عمى الدوؿ تسجيؿ ما يمي:

ـ لدافعي الضرائب أو غيرىا مف أنواع الوحدات مف أجؿ البحث والتطوير لقابؿ لالسترداد المقدّ االئتماف ا .1
 التجريبي في الفترة المرجعية )في حاؿ انطبؽ ذلؾ(

  اإليرادات الضريبية الضائعة في الفترة المرجعية، لمبحث والتطوير التجريبي في الفترة نفسيا   .2

 تـّ ترحيمو لألماـ،  ولكف غير المستخدـ في الفترة المرجعية نفسيا، مثاؿ تـّ  ،االئتماف المتحصؿ عميو .3
 تقييمو عمى أساس اسمي
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 االئتماف المحصؿ عميو في فتراٍت سابقة والمستخدـ في الفترة المرجعية، أيضًا عمى أساٍس اسمي. .4

لبحث والتطوير يمكف تعريؼ المؤشريف األساسييف لإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى ا 13-49
 نيف:عمى أساس ىذيف المكوّ  GTARDالتجريبي 

  اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبيGTARD  = عمى أساس االستحقاؽ
]1[  +]2[  +]3[ 

  اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبيGTARD  عمى أساس االستخداـ أو
 ]4[+  ]2[+  ]1[النقد = 

 أّف التقديرات القائمة عمى النقد ُيوصى باستخداـ مقاربة أساس االستحقاؽ متى كاف ذلؾ ممكنًا، إالّ  13-50
في بعض الدوؿ، يستطيع المستفيدوف مف الضريبة  عبر الزمف. باستمرارىي أيضًا مقبولة طالما أنيا ُتطبؽ 

والذي قد ال يكوف في السنة  ئتماف/الخصـ الضريبي،ـ بطمب( االتقرير متى يقوموف بالتصريح )أي التقدّ 
المرجعية التي يحدث فييا فعميًا البحث والتطوير التجريبي. باإلضافة لذلؾ، تسمح بعض الدوؿ لممستفيديف 

مة عف مؤجّ  وغير المستخدـ إلى المستقبؿ، أي كتصريحاتٍ  ،بترحيؿ االئتماف/الخصـ الضريبي الُمصّرح عنو
ؿ. في الحالتيف كمتييما، يوجد إمكانية حدوث الحساب المزدوج. عند تجميع التجريبي المؤىّ البحث والتطوير 

مزدوج في المجاميع الُمبّمغ  مؤشرات البحث والتطوير التجريبي، ينبغي اتخاذ الحذر لضماف عدـ وجود حسابٍ 
 عنيا.

 أنواع البيانات

عمى تحديد أداء البحث والتطوير التجريبي  ي البحث والتطوير التجريبي مرّكزةً تكوف مسوحات مؤدّ  13-51
و "مصادر التمويؿ" الخاصة بو. مف ىذا المنظور، ال يكوف كثيٌر مف ِصيغ اإلعفاء الضريبي الحكومي 

كتمويٍؿ حكومي، بسبب عدـ إمكانية المستجيب مًة مؤىّ  GTARDلإلنفاؽ عمى البحث والتطوير التجريبي 
يمكف أف يحدث ذلؾ عندما حث والتطوير التجريبي مع اإلعفاء الضريبي. القياـ بمواءمة إبالغو عف أداء الب

بخصوص مستوى اإلعفاء الذي سيتمقاه، الذي قد يعتمد عمى األرباح التي يحققيا  ي غير متأكدٍ يكوف المؤدّ 
معظـ  في ىذا الرابط بيف اإلعفاء والبحث والتطوير التجريبي غير مباشرٍ  في نياية السنة المالية. لذلؾ، يعدّ 
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الحاالت. يمكف أف يقوـ المستفيدوف الذي يحصموف في نياية األمر عمى اإلعفاء باستخدامو لغاياٍت أخرى، 
ـّ ترحيمو.  وقد ال يتحقؽ لعدة سنوات في حاؿ ت

ولكنو ليس  ،حسابات اإلعفاء قاعدةؿ عمى البحث والتطوير التجريبي في يساىـ اإلنفاؽ المؤىّ  13-53
مباشر مع األداء داخؿ  رابطٍ  تطبيؽ فييا يتـّ يمكف أف  التمويؿ. بالرغـ مف وجود حاالتٍ  بالضرورة ىدؼ

ي البحث والتطوير التجريبي عف مكّوف الحوافز ، ال يمكف في العموـ التوصية بسؤاؿ الوحدة التي تؤدّ الوحدة
ألّف جريبي، وذلؾ جزئيًا جؿ البحث والتطوير التعميو مف أ الضريبية لممصادر الخارجية لمتمويؿ الذي حصمت

ثالثة  الدعـ الضريبي يمكف أف يكوف أيضًا مف أجؿ تكاليؼ البحث والتطوير التجريبي التي تتكبدىا أطراؼٌ 
 بالنيابة عف الشركة. 

 يمكف بداًل مف ذلؾ أف تستفسر المسوحات، بشرط نجاح االختبار، عف: 13-54

 حسب الوحدة التي  ؿ والتمويؿ خارج الوحدةىّ طوير التجريبي داخؿ الوحدة المؤ مقدار البحث والت
 اسُتخدمت أو سُتستخدـ لممطالبة باإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي

  كيؼ انخفضت )ازدادت( الخصـو )األصوؿ( الضريبية لموحدة نتيجة أنشطتيا في البحث والتطوير
 التجريبي في السنة المرجعية، والتغيرات في القيمة الدفترية لمخصـو واالئتمانات غير المستخدمة.

عمى البحث اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ  ، ُيوصى بتجميع إحصاءاتةب المحدداسبألجؿ األ 13-55
ي. ال ُيوصى باستخداـ وليس عمى أساس المؤدّ  ،عمى أساس المصدر GTARDوالتطوير التجريبي 

ي البحث والتطوير التجريبي بيدؼ اإلبالغ عف اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى مسوحات مؤدّ 
ف الوصوؿ إلى عندما ال يمك ولكف يمكنيا توفير ثاني أفضؿ حؿ   GTARDالبحث والتطوير التجريبي 

 السجالت اإلدارية الفعمية أو تكوف ىذه السجالت غير موثوقة بشكٍؿ كبير.

 مةفص  السجالت الضريبية الم  

بتحميميا المصدر  وتقوـ الحقاً  ،مطالبات اإلعفاء الضريبي التي تعالجيا السمطات الضريبية تعدّ  13-56
الرئيس لممعمومات عف مقدار اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي. في كثيٍر مف الدوؿ، تتشارؾ 
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)في  تصنيفاتيااالستمارات المطموبة بعدة عناصر مشتركة مع مسوحات البحث والتطوير التجريبي، وتستخدـ 
ف اإلنفاؽ. توفر ىذه البيانات األساس الالـز مف أجؿ الغالب المفّصمة جدًا( الخاصة بيا لألنواع المختمفة م

بسيطة لقيمة اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي. يمكف أف ترتكز التقديرات عمى ال الحساباتإجراء 
 ممثمة.  نةٍ المجتمع الكمي لممطالبات أو عمى عيّ 

زمني قد  رٍ ض الحاالت وبفجوة تأخ  ، يمكف أف تكوف السجالت الضريبية متوفرًة فقط في بعومع ذلؾ 13-57
. عمى سبيؿ المثاؿ قد تصبح التقميدية ر في مسوحات البحث والتطوير التجريبيتتجاوز أيضًا فجوة التأخّ 

وعمى نحٍو  ،المطالبات متاحًة فقط بعد انتياء المفتشيف الضريبييف مف العمؿ عمييا. لقد أصبح مف الشائع
إحصائية عف عدد  نشراتٍ ـ اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي توفير الدوؿ التي تقدّ  بيفمتزايد 

 المستفيديف مف الدعـ الضريبي وعف التكاليؼ المترافقة مع البرامج.

لذلؾ ُيوصى باستخداـ تقديرات السجالت الضريبية لإلنفاؽ عمى اإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث  13-58
 والتطوير التجريبي.

 زنةواات المسجالت معموم

زنة ىي األكثر مالءمًة لغايات تقدير التنبؤات المستقبمية والحالية "لتأثير" وايبدو أّف سجالت الم 13-59
عمى الرغـ أنيا في  –ىذه المعمومة في كثيٍر مف الدوؿ  تتوفرالحكومة.  موازنةاإلعفاء الضريبي عمى وضع 

تحميالٍت مخصصة  الموازنةكفئٍة قابمة لمتحديد بشكٍؿ منفصؿ. قد تتضمف منشورات  – الغالب غير منشورةٍ 
التأثيرات المتوقعة لمتعديالت في تصميـ برامج الحوافز الضريبية لمبحث والتطوير التجريبي، استنادًا تُبّمغ عف 

ىذه السجالت فقط لغايات إلى المقاربات التحميمية ومقاربات المحاكاة. متى كانت متوفرًة، ُيوصى باستخداـ 
 ولية في الوقت المناسب.األ اإلحصاءاتتوفير 

 السنوات التقويمية والمالية

ينبغي أف تقـو السمطات الوطنية التي ال تتوافؽ فييا السنة المالية مع السنة التقويمية بتوفير  13-60
األقصى مف قابمية المقارنة مع  حدّ البيانات، متى كاف ممكنًا، عمى أساس السنة التقويمية بحيث يسمح ذلؾ بال

 بيانات الدوؿ األخرى.
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تقسيمات إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث والتطوير  اتأولوي - 5 -31
 GTARDالتجريبي 

 حسب القطاع المستفيد

ُيوصى بتجزئة إحصاءات اإلنفاؽ عمى اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث والتطوير  13-61
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 حسب مستوى الحكومة

لغايات المقارنة، ُيقترح أف تقوـ الدوؿ باإلبالغ عف اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث  13-63
      بشكٍؿ منفصؿ عف: GTARDلتطوير التجريبي وا

 )الحكومة المركزية )أو االتحادية( )وصناديؽ الضماف االجتماعي الخاصة بيا 

 )الحكومة اإلقميمية )أو حكومة الوالية( )وصناديؽ الضماف االجتماعي الخاصة بيا 
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 حسب نوع اإلعفاء الضريبي

متى كاف ممكنًا، ينبغي أف تشمؿ إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لإلنفاؽ عمى البحث  13-64
ـّ تجميعيا عمى أساس اإليراد أـ عمى أساس االستخداـ( معموماٍت  GTARDوالتطوير التجريبي  )سواء ت

ـّ تحديدىا في القسـ  ستطيع الدوؿ اإلبالغ ر الذي ت( التي تدعـ المؤشّ 4-13منفصمة عف العناصر المكّونة )ت
 عنو بشكٍؿ مجٍد.

 حسب حجم الشركة

ُيوصى باستخداـ التقسيمات التالية، بالرغـ مف التعريؼ الوطني داخؿ قطاع مشاريع األعماؿ،  13-65
 لحجـ الشركة لغايات اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي:

  (عامالً  اً شخص 50مف  صغيرة الحجـ )أقؿّ الشركات 

  (عامالً  249و  50الشركات متوسطة الحجـ )بيف 

 ( عامالً  اً شخص 250الشركات كبيرة الحجـ  )أو أكثر 

لمبحث والتطوير  لحكوميمالحظة أنو يمكف أف تختمؼ أحكاـ اإلعفاء الضريبي ا مف الميـّ  13-66
تبعًا لحجـ الشركة، وأّف الفئات قد تختمؼ عف تصنيفات مجموعة  الخاصة بكؿ بمدٍ  GTARDالتجريبي 

لغايات  ؿ قواعد مختمفة حوؿ إذا ما كانتالمعيارية. كما أنو مف الممكف أف تحدد أحكاـ الحجـ المؤىّ الحجـ 
ؿ مشروعًا مختمفَا أـ ال. قد ، شركة تابعة تمثّ GTARDلمبحث والتطوير التجريبي  اإلعفاء الضريبي الحكومي

لمبحث والتطوير  ير وجود مثؿ ىذه األحكاـ في التوزيع الُمبّمغ عنو لإلنفاؽ عمى اإلعفاء الضريبي الحكوميؤثّ 
 حسب مجموعة الحجـ. GTARDالتجريبي 

إلى جانب بقية مؤشرات البحث  GTARDلمبحث والتطوير التجريبي  يعرض اإلعفاء الضريبي الحكوم
 والتطوير التجريبي
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عرض إحصاءات اإلنفاؽ الحكومي عمى اإلعفاء الضريبي لمبحث والتطوير التجريبي إلى  يمكف 13-67
رات البحث والتطوير التجريبي مف أجؿ تكويف صورٍة أكمؿ عف الدعـ الحكومي جانب نوعيف آخريف مف مؤشّ 

 وىما:

  اعتمادات موازنة الحكومة لمبحث والتطوير التجريبيGBARD ّىذيف المقياسيف تقديرات  مف كؿ  ؿ . يمث
عمى المصدر لمدعـ المالي الحكومي اإلجمالي لمبحث والتطوير التجريبي. ينبغي أف يكوف جامعو  قائمة

ـّ تضمينو في إحصاءات اعتمادات موازنة الحكومة  البيانات حذريف إلبعاد أي مكّوٍف لمدعـ الضريبي ت
 .12وصيات الُمقدمة في الفصؿ ، وذلؾ استنادًا لمتGBARDلمبحث والتطوير التجريبي 

  إنفاؽ مشاريع األعماؿ عمى البحث والتطوير التجريبيBERD  الممّوؿ مف الحكومة. يمكف مف حيث
المبدأ عرض ىذا النوع مف المقاييس إلى جانب مكّوف إحصاءات اإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث 

عماؿ بطريقٍة الحكومي لمشاريع األمف أجؿ توضيح مقدار الدعـ المالي  GTARDوالتطوير التجريبي 
أكثر شموليًة. ينبغي مالحظة أّف ىذه المقاربة تجمع بيف )اإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث والتطوير 

وقد توجد حاالت عدـ ي، ( القائـ عمى الممّوؿ واإلحصاءات القائمة عمى المؤدّ GTARDالتجريبي 
عض أنواع اإلعفاء الضريبي الحكومي لمبحث والتطوير تطابؽ نتيجًة لذلؾ. عمى سبيؿ المثاؿ، قد تدعـ ب

ـّ تعييده خارجياً البحث والتطوير التجريبي  GTARDالتجريبي  ية أو إلى الجامعات المحمّ  الذي ت
 المؤسسات الحكومية أو إلى مؤسساٍت تقيـ في الخارج. 
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 5102دليل فراسكاتي 
 إرشادات خاصة بجمع بيانات البحث والتطوير التجريبي واإلبالغ عنيا

 5102منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي © 
 

 1الملحق 

 موجز تاريخ وأصل الدليل الحالي

. كما دليل فراسكاتيم ىذا الممحق بيانًا موجزًا لإلصدارات الستة السابقة وصواًل إلى اإلصدار الحالي من يقد  
. بالنسبة عالمياً  اً معتمدساعدوا في جعل الدليل معيارًا  نالذي الرئيسونفراد األقدر المساىمات التي قدميا أن و يُ 

لمسادة الُقراء الميتمين بالرجوع إلى الوثائق األصمية فيمكنيم الحصول عمييا عمى صفحة الدليل عمى 
 .)http://oe.cd/frascati(اإلنترنت 

 األصول

(، بدأت معظم R&Dبي )مدفوعًة بالنمو السريع لكمية الموارد البشرية الُمخصصة لمبحث والتطوير التجري
جمع البيانات اإلحصائية في  OECDالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  ةاألعضاء في منظم البمدان

الجيود الرائدة التي بذليا عدٌد صغير من  البمدان تمك . وفي قياميا بذلك، اتبعت0631عام  نحوىذا المجال 
 البمدانسا. لكن، واجيت تمك بما فييا الواليات المتحدة واليابان وكندا والمممكة المتحدة وىولندا وفرن البمدان

 يبي، وجعمت االختالفات في النطاقنظرية عندما بدأت تنفيذ مسوحات البحث والتطوير التجر  صعوبات
متزايد بالحاجة إلى تنفيذ محاولٍة من  دولية أمرًا صعبًا. كان ىناك شعورٌ والطرائق والمفاىيم إجراء المقارنات ال

 ما من أجل التوحيد القياسي لمنوع الُمنف ذ من اإلحصاءات االقتصادية.  نوعٍ 

يعود اىتمام منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بيذا السؤال إلى منظمة التعاون االقتصادي 
بدأت لجنة األبحاث التطبيقية في الوكالة األوروبية لإلنتاجية التابعة لمنظمة ، 0624األوروبي. في عام 

 األعضاء لمناقشة المشاكل المنيجية. البمدانالتعاون االقتصادي األوروبي الدعوة لعقد اجتماعاٍت لمخبراء من 
جل دراسة نتيجًة لذلك، تم  تشكيل مجموعة خبراء متخصصة تحت رعاية لجنة األبحاث التطبيقية من أ
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دراستين  J. C. Gerritsenاألمين الفني لممجموعة الدكتور  مسوحات اإلنفاق عمى البحث والتطوير. أعد  
متين حول المفاىيم والطرائق المستخدمة في قياس البحث والتطوير التجريبي في قطاع الحكومة في  ُمفص 

كما عمم  بقية أعضاء المجموعة دراساٍت تصف المممكة المتحدة وفرنسا والحقًا في الواليات المتحدة وكندا. 
 .بمدانيمتم  تنفيذىا في  المسوحات التيالطرائق والنتائج الخاصة ب

 اإلصدار األول 

عندما استممت مديرية الشؤون العممية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي العمل من 
قد حان إلصدار مقترحاٍت محددة لمتوحيد القياسي. في ن الوقت ، كا0630ة عام يالوكالة األوروبية لإلنتاج

، قررت المجنة المتخصصة الدعوة لعقد اجتماٍع لدراسة 0635ُعقد في شباط من عام  االجتماع الذي
المشاكل الفنية التي تواجو قياس البحث والتطوير التجريبي. خالل التحضيرات، عي نت مديرية الشؤون العممية 

األعضاء في  البمدانمستشارًا من أجل إعداد مشروع وثيقة؛ تم  تعميم تمك الوثيقة عمى  C. Freemanالسيد 
"الممارسة  وثيقة مناقشة تتم   .البمدانومن ثم  مراجعتيا في ضوء مالحظات تمك  ،0635خريف العام 

( ومراجعتيا وقبوليا من خبراء OECD, 1963المعيارية المقترحة لمسوحات البحث والتطوير التجريبي" )
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في المؤتمر الذي ُعقد في مدينة  نالبمدا

 .0631فراسكاتي في إيطاليا في حزيران 

يت مديرية الشؤون العممية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ، وج  0631في عام  الحقاً 
تجريبية لجيود  الدعوة إلى المعيد الوطني لألبحاث االقتصادية واالجتماعية في المممكة المتحدة لتنفيذ مقارنةٍ 

والواليات  في أوروبا الغربية ىي )بمجيكا وفرنسا وألمانيا وىولندا والمممكة المتحدة( بمدانٍ البحث في خمس 
 ( عمى إحصاءاتٍ Freeman and Young, 1965المتحدة واالتحاد السوفييتي. بينما ارتكزت الدراسة )

من المسوحات الُمنف ذة قبل اتخاذ القرار المتعمق بالمعايير الدولية، فقد اختبرت أيضًا النسخة األولى  مأخوذة
دة التعريفات. خُمصت المقارنة إلى أن  المعمومات اإلحصائية المتوفرة قد تركت كثيرًا من األمور التي  من مسو 

 ستوى المطموب. كانت التحسينات األساسية المقترحة كما يمي7ليست عمى الم

  ًبين البحث والتطوير التجريبي و "األنشطة العممية المرتبطة" إجراء فصٍل مفاىيمي أكثر صرامة 
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  تنفيذ دراساٍت دقيقة في قطاع التعميم العالي من أجل تقدير نسبة الوقت المخصص لمبحث من أعضاء
 اسات العميا.ىيئة التدريس وطالب الدر 

  أكثر تفصياًل لبيانات الموظفين واإلنفاق المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي لمسماح، ضمن  تقسيمٍ إجراء
 .حساباٍت أكثر دقًة لمعدالت تبادل األبحاثعمل أموٍر أخرى، ب

 تنفيذ قياساٍت أكثر انتظامًا لتدفقات اإلنفاق بين قطاعات البحث والتطوير التجريبي. 

  المزيد من البيانات عن تدفقات مدفوعات التقانة وعن اليجرة الدولية لمموظفين العمميين.جمع 

األعضاء، أطمقت منظمة التعاون والتنمية في  البمدانمن  دليل فراسكاتيوالحقًا لقبول ، 0631في عام 
 البمدانت ( حول البحث والتطوير التجريبي. وأعادISYالميدان االقتصادي العام اإلحصائي الدولي )

، حيث أجرى كثيٌر منيا مسوحاٍت واستفساراٍت بمداً  04شارك . 0631و 0631األعضاء بياناٍت لمعامين 
 (.OECD, 1968خاصة لممرة األولى )

 اإلصدار الثاني

عقب نشر استنتاجات العام اإلحصائي، طمبت لجنة السياسة العممية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة. تم  تعميم  دليل فراسكاتياالقتصادي من أمانة المنظمة التحضير لمراجعة 

وع المراجعة، الذي تضمن معظم . جرت دراسة مشر 0635األعضاء في آذار  البمدانموجزة عمى  اقتراحاتٍ 
بالنسبة . 0635تمك االقتراحات، في اجتماع الخبراء الوطنيين الذي ُعقد في مدينة فراسكاتي في كانون األول 

ليذه المراجعة، تم  إيالء اىتماٍم خاص بجعل الدليل يمتثل، بأسرع وقٍت ممكن، لممعايير الدولية لألمم المتحدة 
د والتصنيف الصناعي الدولي الموح   SNA (United Nations, 1968) ةمثل نظام الحسابات القومي

ISIC ٌنشر إصداٍر منق ح  وتم  ، 0636صغيرة من الخبراء مراجعًة لمنسخة الُمنق حة في تموز  . وأجرت مجموعة
  (.OECD, 1970) 0641من الدليل في أيمول 

 اإلصدار الثالث
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 البمدان، شاركت 0641تأثر اإلصدار الثالث من الدليل بسمسمتين من األحداث. أواًل، مع حمول عام 
، وقد استفادت مسائل دقة البيانات وقابميتيا ISYلمعام اإلحصائي الدولي  مسوحاتٍ  ةأربعاألعضاء في 

 0645ىذه التجربة المستمرة، كما تحس نت كثيرًا أساليب المسح الوطنية. ثانيًا، في عام  لممقارنة كثيرًا من
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أول  CSTPشك مت لجنة السياسة التقانية والعممية 

لمممكة )ا Silver مجموعة مراجعة متخصصة حول إحصاءات البحث والتطوير التجريبي برئاسة السيد 
لتقديم المشورة ليا ولألمانة حول كيفية االستخدام األمثل، عمى المدى القصير، لمموارد المقيدة  المتحدة(

المتاحة إلحصاءات البحث والتطوير التجريبي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مع األخذ 
باحتياجاتيا، واستجابت تقريبًا  ألعضاء وضع قائمةٍ ا البمدانُطمب من  األعضاء. البمدانباالعتبار ألولويات 

مت لمتابعة مسوحات العام اإلحصائي الدولي، قد   األولوية المطمقة. باإلضافة إلى إعطاء البمدانجميع 
بين  أوثق تواصلٍ  بناء ظ بالحاجة إلىو حمم بالمنيجية، والتي تيتم بشكلٍ  ةتعمقالمعددًا من التوصيات  البمدان

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبقية المنظمات الدولية.

بشكٍل أكثر عمقًا في تناولو لبعض المواضيع كما عالج  دليل فراسكاتينتيجًة لذلك، ذىب اإلصدار الرابع من 
والتشديد كثيرًا نطاق الدليل ليغطي البحث في العموم االجتماعية واإلنسانية، أيضًا مواضيع جديدة. توس ع 

عمى التصنيفات "الوظيفية"، وبشكٍل ممحوظ عمى توزيع البحث والتطوير التجريبي حسب "األىداف". ُنوقش 
المشروع في اجتماع الخبراء الذي عقد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في كانون األول 

 (.OECD, 1976) 0641النيائي في كانون األول  ي النص  ، وتم  تبن  0641

 اإلصدار الرابع

دون إدخال تغييراٍت بإجراء فقط عممية مراجعة متوسطة بالنسبة ليذا اإلصدار، أوصى الخبراء الوطنيون  
ميمة عمى المفاىيم والتصنيفات األساسية. كان التشديد الرئيس عمى تحسين الصياغة والتنسيق. لكن، 

من أجل دراسة توصيات مجموعة المراجعة المتخصصة الثانية حول  ُأجريت في الحقيقة عدة مراجعاتٍ 
)كندا(، والخبرة  J. Mullinبرئاسة السيد  0643إحصاءات البحث والتطوير التجريبي التي اجتمعت في عام 

 التي اكتسبتيا أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي من المسوحات الدولية والتقارير التحميمية
ُعرضت اقتراحات المراجعة في  واقتراحات الخبراء الوطنيين المعنيين بإحصاءات البحث والتطوير التجريبي.

  تنفيذ دراساٍت دقيقة في قطاع التعميم العالي من أجل تقدير نسبة الوقت المخصص لمبحث من أعضاء
 اسات العميا.ىيئة التدريس وطالب الدر 

  أكثر تفصياًل لبيانات الموظفين واإلنفاق المتعمقة بالبحث والتطوير التجريبي لمسماح، ضمن  تقسيمٍ إجراء
 .حساباٍت أكثر دقًة لمعدالت تبادل األبحاثعمل أموٍر أخرى، ب

 تنفيذ قياساٍت أكثر انتظامًا لتدفقات اإلنفاق بين قطاعات البحث والتطوير التجريبي. 

  المزيد من البيانات عن تدفقات مدفوعات التقانة وعن اليجرة الدولية لمموظفين العمميين.جمع 

األعضاء، أطمقت منظمة التعاون والتنمية في  البمدانمن  دليل فراسكاتيوالحقًا لقبول ، 0631في عام 
 البمدانت ( حول البحث والتطوير التجريبي. وأعادISYالميدان االقتصادي العام اإلحصائي الدولي )

، حيث أجرى كثيٌر منيا مسوحاٍت واستفساراٍت بمداً  04شارك . 0631و 0631األعضاء بياناٍت لمعامين 
 (.OECD, 1968خاصة لممرة األولى )

 اإلصدار الثاني

عقب نشر استنتاجات العام اإلحصائي، طمبت لجنة السياسة العممية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة. تم  تعميم  دليل فراسكاتياالقتصادي من أمانة المنظمة التحضير لمراجعة 

وع المراجعة، الذي تضمن معظم . جرت دراسة مشر 0635األعضاء في آذار  البمدانموجزة عمى  اقتراحاتٍ 
بالنسبة . 0635تمك االقتراحات، في اجتماع الخبراء الوطنيين الذي ُعقد في مدينة فراسكاتي في كانون األول 

ليذه المراجعة، تم  إيالء اىتماٍم خاص بجعل الدليل يمتثل، بأسرع وقٍت ممكن، لممعايير الدولية لألمم المتحدة 
د والتصنيف الصناعي الدولي الموح   SNA (United Nations, 1968) ةمثل نظام الحسابات القومي

ISIC ٌنشر إصداٍر منق ح  وتم  ، 0636صغيرة من الخبراء مراجعًة لمنسخة الُمنق حة في تموز  . وأجرت مجموعة
  (.OECD, 1970) 0641من الدليل في أيمول 

 اإلصدار الثالث
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اجتمعت مجموعة الخبراء المتخصصة في . 0645االجتماع السنوي لمخبراء الوطنيين في كانون األول عام 
وتمت  قدمو أحد المستشارين. جراء نقاشاٍت أكثر تفصياًل لمشروعٍ إل 0646أمانة المنظمة في تموز عام 

 ي النص  ، وتم  تبن  0646مناقشة نسخة منق حة تتضمن اقتراحات المجموعة واألمانة في كانون األول من عام 
    (.OECD, 1981) 0651بصورٍة نيائية في خريف عام 

ومنظمة التعاون والتنمية ال يظير قطاع التعميم العالي في نظام الحسابات القومية الذي تتبناه األمم المتحدة 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واليونسكو بإدخال ىذا ي الميدان االقتصادي. لكن، قامت ف

القطاع مبكرًا في عمميتيا لجمع إحصاءات البحث والتطوير التجريبي بسبب اىتمام صانعي السياسة بالدور 
سسات مستوى التعميم الثالثي في جيود البحث الوطنية. مع كميات ومؤ  ن الذي تؤديو الجامعات وغيرىا م

كبيرة ترافق جمع البيانات الدقيقة عن ىذا القطاع، وقد تمت مناقشتيا في حمقة دراسية  توجد مشكالتٌ ذلك، 
"سمينار" حول مؤشرات العموم والتقانة الخاصة بيذا القطاع ُعقدت في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

. كان لدى الخبراء شعوٌر أن و في حين يقدم الدليل إرشاداٍت عامة، فإن و 0652دي في حزيران عام االقتصا
في بعض األحيان يقدم مشورًة عممية غير كافية. لذلك، في اجتماعيم السنوي الذي ُعقد في كانون األول 

لدليل إعداد ممحٍق  عمى NESTI العموم والتقانةمؤشرات  حول، اتفقت مجموعة الخبراء الوطنيين 0652
حول تحسين ممارسات المسح  التوصياتمن أجل معالجة ىذه المشكالت وكذلك لتقديم   فراسكاتي

 حولت مجموعة الخبراء الوطنيين ، ومن ثم تبن  0653ُنوقش المشروع األول في كانون األول عام  المستقبمية.
، رىنًا بإدخال بعض التعديالت التوصية بتوزيعوت وتم   الُمعد ل النص   NESTIالعموم والتقانة مؤشرات 
  (. OECD, 1989) 0654في كانون األول عام  النيائية،

 اإلصدار الخامس

جل كانت بحاجة إلى المراجعة من أ دليل فراسكاتيول نياية الثمانينات، بدا واضحًا أن إرشادات ممع ح
الحصول عمى البيانات الالزمة من أجل إغناء التصدي لمتغي رات الحاصمة في أولويات السياسة ومن أجل 

التطورات في  مسألة عمى وجو الخصوص ت. تضمن األمر كثيرًا من المسائل، وبرز اتعممية صنع السياس
لمنظمة  TEFالتقاني -. ظيرت بعض ىذه المسائل في سياق برنامج االقتصادانظام العموم والتقانة وفيمنا لي
. اىتمت مسائل عموم وغيرىا(نقل ال)مثاًل التدويل، والبرمجيات، و  القتصاديالتعاون والتنمية في الميدان ا
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أخرى بالبيانات حول البحث والتطوير التجريبي البيئي، واالحتياجات التحميمية لبيانات البحث والتطوير 
 والتصنيفات التجريبي التي يمكن دمجيا مع بقية سالسل البيانات االقتصادية والصناعية، ومراجعة المعايير

  المطب قة عمى إحصاءات البحث والتطوير التجريبي في ىذا الدليل.الدولية 

لدليل من أجل مناقشة اقتراحات المراجعة  0660لمخبراء في روما في تشرين األول عام  بالنتيجة، ُأقيم مؤتمرٌ 
ل مرة، التحق بالمؤتمر ، وقد استضافت المؤتمر وزارة الجامعات والبحث العممي اإليطالية، وألو فراسكاتي

العموم  مؤشرات مجموعة الخبراء الوطنيين حولأوروبا الشرقية. َعقب المؤتمر، ناقشت  بمدانخبراء من 
 الممحق حول التعميم العالي كثيرًا من النص   منق حة من الدليل تضم   رسميًا مشروع نسخةٍ  NESTIوالتقانة 

صغير في  إدخال المزيد من التعديالت من فريق تحريرٍ  بعد .0665وذلك في اجتماعيا بتاريخ نيسان عام 
  (.OECD, 1994) 0661تبني المشروع في بداية عام ضوء التوصيات التي تمخ ض عنيا االجتماع، تم  

 اإلصدار السادس

( الحاجة إلى تحديث العديد من OECD, 2002) لدليل فراسكاتييشمل مبرر إجراء مراجعة خامسة 
مبيانات عن البحث والتطوير التجريبي في قطاع الخدمات، وعن لى جنب الحاجة المتزايدة التصنيفات جنبًا إل

 عولمة البحث والتطوير التجريبي وعن الموارد البشرية لمبحث والتطوير التجريبي. كما أدى تنفيذ مشاريع
. قررت مجموعة الخبراء لممقارنةقابمة البيانات اللى زيادة الحاجة إلى إبشكٍل متزامن  مقارنالقياس مختمفة لم

في اجتماعيا المنعقد في عام دليل فراسكاتي مراجعة   NESTI الوطنيين حول مؤشرات العموم والتقانة
. 5111ت مناقشة موضوعاٍت متنوعة من أجل مراجعتيا في اجتماٍع خاص ُعقد في آذار عام ، وتم  0666

 إلى المزيد من التحقيق. لكل واحٍد من ىذه المشاريع، موضوعًا إلخضاعيا 06في ذلك االجتماع، تم  تحديد 
الرائدة أو أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان  البمدانصغيرة تكون فييا إحدى  تم  تشكيل مجموعةٍ 

االقتصادي ىي المسؤولة عن العمل. ُنوقشت تقارير المجموعات في االجتماع الذي استضافتو السمطات 
. في االجتماع الالحق لمجموعة الخبراء الوطنيين حول مؤشرات 5110في أيار من العام  اإليطالية في روما

في روما، اُتخذت القرارات المتعمقة بالمراجعات الجوىرية الواجب إدخاليا. كما  NESTIالعموم والتقانة 
ي الدليل تم  تبن   .5110ُعقد في تشرين األول من عام  الذي جتماعاالُنوقشت مقترحات التغييرات شفييًا في 

 ، ومن ثم  ُنشر اإلصدار السادس من الدليل بالصيغتين الورقية واإللكترونية.5115الُمنق ح في أواخر عام 
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في ىذا اإلصدار من الدليل، ُبذلت جيوٌد واضحة وصريحة من أجل تعزيز التوصيات المنيجية المختمفة. 
الممكن وبالقدر  الواردة في نظام الحسابات القومية إلى الحد  وكما في المراجعات السابقة، اتُبعت التوصيات 

متابعة العمل من أجل التقريب بين  بينما تتم   ،الُمستطاع ألغراض مسوحات البحث والتطوير التجريبي
الحقًا تبرير ىذه الجيود بالقرار الذي تم   إحصاءات البحث والتطوير التجريبي ونظام الحسابات القومية. تم  

تعريف فراسكاتي لمبحث والتطوير التجريبي  اعتمادالذي نص  عمى  5115في نظام الحسابات القومية  تبنيو
    (. EC et al., 2009ومعاممة ىذه االستثمارات عمى أنيا تكويٌن رأسمالي )

 البحث والتطوير التجريبي في البرمجيات، والعموم االجتماعية والخدمات، عن أدرج الدليل أقسامًا جديدة
مة مثمٍة ونظام الحسابات القومية، والعولمة والتعاون حول البحث والتطوير التجريبي، باإلضافة إلى أ ُمفص 

جوىرية لإلرشادات المتعمقة بموظفي البحث والتطوير  وُأجريت مراجعةٌ  ل أنواع البحث والتطوير التجريبي.و ح
مصادر التمويل ومصادر اإلنفاق خارج ن التجريبي، وشمل ذلك تقديم مقترحاٍت جديدة حول اإلبالغ ع

 لممفوضية األوروبية التابعة لإلحصاء المديرية العامة. كما تم  دمج عدد من التوصيات التي تبنتيا الوحدة
Eurostat  تصنيف تحميل ومقارنة البرامج والميزانيات العممية منذ اإلصدار السابق لمدليل، وتم  اعتماد

NABS جديدة في  ُأدرجت أيضًا ممحقاتٌ حسب اليدف االجتماعي االقتصادي.  ليكون التصنيف األساسي
اإلصدار السادس حول البحث والتطوير التجريبي في بعض المجاالت المحددة التي تحظى باالىتمام، مثل 

وُأضيف ممحٌق جديد يتضمن اإلرشادات المتعمقة  تقانة المعمومات واالتصاالت، والصحة والتقانات الحيوية.
 الطابع اإلقميمي عمى متغيرات البحث والتطوير التجريبي. بإضفاء

 المساهمون الرئيسون في اإلصدارات السابقة

األعضاء والمنظمات الدولية ومن أبرزىا  البمدانتم  إعداد جميع إصدارات الدليل بالتعاون بين الخبراء من 
، وأمانة منظمة Nordforskوالصندوق الصناعي النرويجي  EU، واالتحاد األوروبي UNESCOاليونسكو 

)بالنسبة لإلصدار  Y. Fabianوالسيد  A. Youngالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ال سيما اآلنسة 
نعرب عن االمتنان الشديد لممؤسسة الوطنية لمعموم التي كانت الرائدة في القياس المنتظم لمبحث  .األول(

  جريبي. والتطوير الت
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والبروفيسور  J. Perlmanمن بين الذين يجب عمينا ذكرىم لعالقتيم باإلصدار األول من ىذا الدليل الدكتور 
C. Freeman ( والوفد العام لمبحوث العممية والتقنية الفرنسيDGRST.) 

اإلحصاء ىيئة ) H. Steadكما قدم السيد  ،0635عام  في اجتماع فراسكاتي H. E. Bishopترأس السيد 
)المجمس الوطني  D. Murphy)المكتب المركزي لإلحصاء اليولندي( والدكتور  P. Slors( والسيد الكندية

 يرلندي( مساىماٍت رئيسة إلى اإلصدار الثاني. لمعموم اآل

)المؤسسة  K. Sanowمن بين الذين ساعدوا في إعداد اإلصدار الثالث، يستحق الشكر كلٌّ من السيد 
)مكتب  K. Perry)مكتب التجارة العادلة، المممكة المتحدة( والسيد  J. Mitchellوالسيد  الوطنية لمعموم(

)المعاىد الوطنية لمصحة، الواليات  K. Arnowاإلحصاء المركزي، المممكة المتحدة(، وكذلك السيدة 
)المكتب المركزي لإلحصاء السويدي(،  T. Berglund ، والسيد0641رئيسة اجتماع الخبراء عام  المتحدة(
)وزارة  F. Snapper(، والدكتور DGRST)الوفد العام لمبحوث العممية والتقنية الفرنسي  J. Sevinوالسيد 

 التعميم والعموم اليولندية( الذي ترأس جمسات نقاش حول مواضيع محددة.

(. شارك في ترأس عدة ىيئة اإلحصاء الكندية) H. Steadاإلصدار الرابع مدين جدًا لمعمل الذي قدمو السيد 
 0645)المكتب المركزي لإلحصاء، المممكة المتحدة( في عام  G. Deanخبراء كلٌّ من السيد لماجتماعات 

. تم  إعداد ممحق التعميم العالي 0646في عام ( المؤسسة الوطنية لمعموم، الواليات المتحدة) C. Falk والسيد
وكالة التقانة والعموم األيرلندية، أيرلندا(. اعتمد القسم المتعمق  - EOLAS) A. FitzGeraldالسيدة قبل من 

)المكتب المركزي لإلحصاء فنمندا(. ترأس  M. Åkerblomالزمنية كثيرًا عمى عمل السيد  الموازنةبدراسات 
نة لقطاع حول مؤشرات العموم والتقا 0652( مؤتمر عام ىيئة اإلحصاء السويدية) T. Berglundالسيد 

 التعميم العالي.

( استنادًا إلى العمل EOLAS) A. FitzGeraldالسيدة  إلى حدٍّ كبير من إعداد اإلصدار الخامس كان
ىيئة ) T. Berglundخاص يستحقو كلٌّ من السيد  شكرٌ  المقدم من عدٍد كبير من الخبراء الوطنيين.

 .M)المجمس الوطني لمبحوث العممية والتقانية، البرتغال(، والسيدة  J. Bonfim(، والسيد اإلحصاء السويدية
Haworth  وزارة التجارة والصناعة، المممكة المتحدة(، والسيد(A. Holbrook  وزارة الصناعة والعموم(
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 F. Niwaاألستاذ ف بالبحوث والتقانة، فرنسا(، و كم  )وزير مُ  J.-F. Minderوالتقانة الكندية، كندا(، والسيد 
)الوزارة االتحادية لمتعميم والبحوث،  E. Rost، والدكتور )المعيد الوطني لسياسة العموم والتقانة، اليابان(

 K. Wille-Maus)مكتب اإلحصاء المركزي، المممكة المتحدة( والسيدة  P. Turnbullألمانيا(، والسيد 
)المجمس الوطني لمبحوث، إيطاليا( رئيس  G. Sirilliالعممي النرويجي، النرويج(. كان السيد )مجمس البحث 

مجموعة الخبراء الوطنيين حول مؤشرات العموم والتقانة خالل ىذه الفترة كما قام بتنظيم المؤتمر الذي ُعقد 
 في روما.

)اإلحصاءات الفنمندية؛ أمانة منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  M. Åkerblomالسيد  عمل
عمى أساس العمل عمى موضوعاٍت محددة  اإلصدار السادسعمى إعداد إلى حدٍّ كبير  لمرحمة الصياغة(

المكتب ) D. Byarsالمقدم من عدٍد كبير من الخبراء الوطنيين. يستحق شكرًا خاصًا كلٌّ من السيد 
 .C؛ والسيد بالبحوث والتقانة، فرنسا( ةفكم  مُ  ة)وزير  D. Francoz؛ والسيدة (األسترالي لإلحصاء

Grenzmann مبادرة(Stifterverband  ؛ والسيد ألمانيا)J. Jankowski  ،المؤسسة الوطنية لمعموم(
 B. Nemes)مكتب اإلحصاء الوطني، المممكة المتحدة(؛ والسيد  J. Morgan؛ والسيدة الواليات المتحدة(

 H. Tomizawa (؛ والسيدىيئة اإلحصاء السويدية) A. Sundström(؛ والسيد ىيئة اإلحصاء الكندية)
ىيئة اإلحصاء )مستشارة لدى  A. Young؛ والسيدة (المعيد الوطني لسياسة العموم والتقانة، اليابان)

)المجمس الوطني لمبحوث، إيطاليا( رئيسًا لمجموعة الخبراء الوطنيين حول  G. Sirilli(. كان السيد الكندية
خالل ىذه الفترة وقام أيضًا بتنظيم المؤتمر الذي ُعقد في روما. جرى إتمام  NESTIرات العموم والتقانة مؤش  

لمجموعة  بصفتو رئيساً  (ىيئة اإلحصاء الكندية) F. Gaultالسيد  برعاية اإلصدار السادس من الدليل
 . NESTIرات العموم والتقانة الخبراء الوطنيين حول مؤش  
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 2انًهحك 

 لبئًخ انًصطهحبد

االػزساف ثبُظلوخ/أُؼبِٓخ ػ٘د ؽدٝس اُ٘شبؽ )اُوساز( اُر١  أسبش االسزحمبقروزؼ٢ أُؾبظجخ ػ٠ِ 
اُ٘ظس ػٖ ربز٣خ اُزؾظ٤َ أٝ اُعداا. اٗظس أ٣ؼبً أُؾبظجخ  ٔٞازا، ثـغّ اُأٝ ٣عزِٜي  ٣ساااداإل٣ؾون 
 .األظبض اُ٘ود١ػ٠ِ 

Accruals basis 

غد٣دح. ٌُٖٝ، ٣ٌٕٞ اُ ٔؼسكخاُٛٞ اُزوظ٢ األ٢ُٝ اُر١ رْ اعساإٙ ٖٓ أعَ اًزعبة  ٙانجحش انزطجٛم
 ٓٞعٜبً أظبظبً ٗؾٞ ٛدٍف أٝ ؿسٍع ٓؾدٍا ٝػ٢ِٔ.

Applied 
research 

إلاازاٍد ٝ/أٝ ًٝبالٍد ٝ/أٝ ثسآظ  ٓٞاٍاألرخظض  اُز٢ وٞا٤ٖٗا٢ُٛ ٓشبز٣غ  االػزًبداد/انًخصصبد
كس االػزٔبااد ظِطخً هب٤ٗٞٗخً ُِدخٍٞ ك٢ اُزصآبٍد رئا١ ا٠ُ ٗلوبد. اٗظس ٝ/أٝ ٜٓبّ ؽ٤ٌٍٓٞخ ٓؾداٍح. رٞ

 .االُزصآبد ٝاُ٘لوبدأ٣ؼبً 

Appropriations 

٢ٛ ٓشبز٣غ اُوٞا٤ٖٗ اُز٢ رئظط ُجسآظ ؽ٤ٌٍٓٞخ أٝ رعزٔس ثٜب أٝ رؼدُٜب ٝؿبُجبً ٓب رٌٕٞ  انزفٕٚضبد
ب ٣خض أُخظظبد اُالؽوخ. ٌُٖٝ، ٤ُط ٓظؾٞثخً ثعوٞف اٗلبٍم أٝ رٞع٤ٜبد ُِع٤بظخ اُؼبٓخ ك٤ٔ

 .االػزٔباادثبُؼسٝزح إٔ ٣سرجؾ ٓعزٟٞ اُز٣َٞٔ أُلٞع ثٚ ثٔعزٟٞ اُز٣َٞٔ أُخظض. اٗظس أ٣ؼبً 

Authorisations 

ً الًزعبة  انجحش األسبسٙ ٌَ رغس٣ج٢ٌ أٝ ٗظس١ٌ ٣زْ اعساإٙ أظبظب ؽٍٞ أُجباة  غد٣دحاُ ٔؼسكخاُٛٞ ػٔ
 اُوبثِخ ُِٔشبٛدح، إٝ اعساء أ١ رطج٤ٍن أٝ اظزخداّ. األظبظ٤خ ُِظٞاٛس ٝاُؾوبئن

Basic research 

ًِٔٔٞخٌ، عصئ٤بً اُ اُغبٓؼ٢/اُضبُض٢زؼ٤ِْ اُػ٠ِ أَّٗٚ ٓئظعخ  (BCAفرع اندبيؼخ فٙ انخبرج )ف سّ ٣ُؼ
ٍٍ ٓؾ٤ِخ )أ١ ٓو٤ٔخٌ ااخَ اُجِد اُر١ رغٔغ اُج٤بٗبد ػ٘ٚ( ٌُٜٝ٘ب ٓٞعٞاحٌ  ٍْ ػب  ػ٠ِ األهَ، ُٔئظعخ رؼ٤ِ
ك٢ ثو٤خ اُؼبُْ )ٓو٤ٔخٌ خبزط اُجِد اُر١ رغٔغ اُج٤بٗبد ػ٘ٚ(؛ ٝرؼَٔ رؾذ اظْ ٓئظعخ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ 
أُؾ٤ِخ؛ ٝرؼطِغ ػ٠ِ األهَ ك٢ ثؼغ أٗشطخ اُزدز٣ط أُجبشس؛ ٝرٞكس ٝطٞالً ا٠ُ ثسٗبٍٓظ أًبا٢ٍٔ٣ 

 .ًبَٓ ٣ئا١ ا٠ُ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُئَٛ اُر١ رٔ٘ؾٚ ٓئظعخ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ أُؾ٤ِخ

Branch campus 
abroad (BCA) 

ٕ اإلٗلبم أُؾ٢ِ ( BERD) إَفبق يشرٔع األػًبل ػهٗ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚج٣ٙٔضَ  ّٞ ٌٓ
اُر١ رزؾِٔٚ ٝؽداٌد ربثؼخٌ ُوطبع ٓشبز٣غ األػٔبٍ.  GERDاإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 

ػٖٔ هطبع ٓشبز٣غ األػٔبٍ خالٍ  دحاُٞؽ م ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ااخَٝٛٞ ٓو٤بض اإلٗلب
اإلٗلبم أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝاإلٗلبم ٔؾداح. اٗظس أ٣ؼبً اُ ٔسعؼ٤خاُ لزسحاُ

 . ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُداخ٢ِ

Business 
enterprise 
expenditure on 
R&D (BERD) 

 :لطبع يشبرٚغ األػًبل ٣ؼّْ 

 ُٔاُ٘ظس ػٖ ٌٓبٕ  ذُي كوؾ أُشبز٣غ أُدزعخ هب٤ٗٞٗبً، ثـغّ  ٣وزظسو٤ٔخ، ال ع٤ٔغ اُشسًبد ا
اهبٓخ ٓعب٤ٜٔٛب أُب٤٤ُٖ. رشَٔ ٛرٙ أُغٔٞػخ ع٤ٔغ األٗٞاع األخسٟ ٖٓ أشجبٙ اُشسًبد، أ١ 
اُٞؽداد اُوبازح ػ٠ِ ر٤ُٞد زثٍؼ أٝ ٌٓعٍت ٓب٢ٍُ آخس ُٔب٤ٌُٜب، ٓؼزسٌف ثٜب ثٔٞعت اُوبٕٗٞ 

ِعٞم ػ٘د أظؼبٍز ُٗزبط اإلٓ٘لظٍِخ ػٖ ٓب٤ٌُٜب، ٝأُٗشئذ ثـسع االٗخساؽ ك٢ ٤ًٌبٗبٍد هب٤ٍٗٞٗخ 
 ٜٓٔخ اهزظبا٣بً.

  ّْ اػزجبزٛب ٓو٤ٔخً ٝعصءاً ٖٓ ٛرا اُوطبع ألٜٗب  اُلسٝع اُلسا٣خ ُِٔشبز٣غ ؿ٤س أُو٤ٔخ اُز٢ ٣ز
 .ػ٠ِ أُدٟ اُط٣َٞ االهزظبا١ اإله٤ِْٓ٘خسؽخٌ ك٢ اإلٗزبط ك٢ 

 ع٤ٔغ أُئظعبد أُو٤ٔخ ؿ( ٤س اُٜباكخ ُِسثؼNPIs ّأُ٘زغخ ُِعِغ أٝ اُخدٓبد ك٢ اُعٞم أٝ رخد )
  .األػٔبٍ

Business 
enterprise 
sector 

ٛٞ اعٔب٢ُ أُجِؾ اُع١ٞ٘ أُدكٞع ُالظزؾٞاذ ػ٠ِ  اإلَفبق انرأسًبنٙ ػهٗ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ Capital R&D 
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ٍَ ٓزٌسٍز أٝ ٓعزٔساألطٍٞ اُضبثزخ  ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ألًضس ٖٓ ػبّ.  ك٢ أااء اُجؾش أُعزخدٓخ ثشٌ
ّْ  ك٤ٚ، ظٞاء ذثبٌُبَٓ ُِلزسح اُز٢ ؽدص بؽ ػ٣ٜ٘٘جـ٢ اإلثال اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب أٝ رط٣ٞسٛب ااخ٤ِبً، ٣ٝ٘جـ٢  ر

 ػدّ رعغ٤ِٜب ًؼ٘ظٍس ٖٓ ػ٘بطس االٛزالى.

لبم ٖٝٓ أْٛ أٗٞاع األطٍٞ أُعزخدٓخ ك٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝاُز٢ ٣٘جـ٢ ألعِٜب رغ٤ٔغ اإلٗ
 اُسأظٔب٢ُ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس:

 األزاػ٢ ٝأُجب٢ٗ 

 ا٥الد ٝأُؼداد 

 ثسٓغ٤بد اُؾبظت أُسظِٔخ 

 ٟٓ٘زغبد ا٤ٌُِٔخ اُلٌس٣خ األخس 

expenditures 

ٖٓ اُجسٓغ٤بد اُؾبظٞث٤خ اُز٢ رُعزخدّ ك٢ أااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس  ثريدٛبد انحبست انًرسًهخزٌٕٞ ر
 ٔؾداحاُ ؾبظتا٣ُشَٔ ذُي اُزساخ٤ض ؽ٣ِٞخ األعَ أٝ اهز٘بء ثسٓغ٤بد اُزغس٣ج٢ ألًضس ٖٓ ػبّ. ٝ

ٖٓ ثسٓغ٤بد األٗظٔخ ٝاُزطج٤وبد.  د اُجسٓغ٤بد ٝأُٞاا اُداػٔخ ٌَُ، ثٔب ك٢ ذُي رٞط٤لبٔ٘لظِخاُٝ
٣٘جـ٢ اإلثالؽ ػٖ رٌب٤ُق اإلٗزبط )ٓضَ اُؼٔبُخ ٝأُٞاا( ُِجسٓغ٤بد أُ٘زغخ ااخ٤ِبً. ٣ٌٖٔ اُؾظٍٞ ػ٠ِ 

خبزع٤٤ٖ ٖٓ خالٍ اُشساء اُزبّ ُؾوٞم االظزخداّ أٝ رساخ٤ظٚ. ٣٘جـ٢ أُصٝا٣ٖ اُغ٤بد ٖٓ اُجسٓ
ٍّ ٝاؽد أٝ أهَ ػٖٔ ث٘د اإلٗلبم اُغبز١. اٗظس  اإلثالؽ ػٖ اُجسآظ أُعزخدٓخ أٝ أُسخظخ ُٔدح ػب

 .اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢أ٣ؼبً ثسٓغ٤بد 

Capitalised 
computer 
software 

ّْ حهخ )اإلػفبء انضرٚجٙ(: انًؤَٔبد انًر ثٔٞعجٜب رطج٤ن اُخظٞٓبد أٝ االئزٔبٕ اُزغبز١  ػ٤ِٔخٌ ٣ز
ٝاُز٢ ال ٣ٌٖٔ اظزخدآٜب ُزخل٤غ االُزصآبد اُؼس٣ج٤خ ك٢ رِي اُع٘خ  ،ُعٍ٘خ ٝاؽدٍح خبػؼٍخ ُِؼس٣جخ

ٍّ ػس٣ج٢ ك٢ اُع٘ٞاد اُالؽوخ )رسؽ٤َ الؽن( أٝ اُع٘ٞاد اُعبثوخ )رسؽ٤َ ظبثن(.  ٓوبثَ اُزصا

Carry over 
provisions (tax 
relief) 

ػ٘د رؾظ٤َ اُ٘وٞا أٝ ػ٘د ظدااٛب. اٗظس  ثبُظلوخاالػزساف  ُمذ٘ان سبشاألروزؼ٢ أُؾبظجخ ػ٠ِ  
 .أُؾبظجخ ػ٠ِ أظبض االظزؾوبم  أ٣ؼبً 

cash basis 

زاد اُز٢ ٖٓ ٓغٔٞػٍخ ٓسًص٣ٍخ ٖٓ اإلاازاد أٝ اُٞشا ػٔٞٓبً  (االرحبدٚخانحكٕيخ انًركسٚخ )أٔ رزٌٕٞ 
٣شبز ا٠ُ ٛرٙ اُٞؽدح ؿبُجبً ثبظْ اُؾٌٞٓخ اُٞؽ٤٘خ ٝاُٞؽدح اُز٢ ٣ـط٤ٜب  -رشٌَ ٝؽدحً ٓئظعبر٤خً ٝاؽدح 

ٝؽداٍد ٓئظعبر٤ٍخ أخسٟ. هد رٌٕٞ  ،ك٢ اُؼد٣د ٖٓ اُجِدإ ،ثبإلػبكخ ا٠ُ -ؽعبة أُٞاشٗخ اُسئ٤ط 
زغس٣ج٢ )ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اإلاازاد ٓعئُٝخً ػٖ ٓجبُؾ اٗلبٍم ًج٤سح ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُ

( ػٖٔ اؽبز أُٞاشٗخ اإلعٔب٤ُخ ُِؾٌٞٓخ، ٌُٜٝ٘ب ؿبُجبً ال رٌٕٞ ٝؽداٍد اُٞؽدح أٝ خبزط اُٞؽدحااخَ 
َٓئظعبر٤ٍخ ٓ٘لظِخ هبازح ػ٠ِ آزالى األطٍٞ  ّٔ ٍَ  ٝرؾ االُزصآبد ٝاالٗخساؽ ك٢ اُظلوبد، اُخ، ثشٌ

ٍَ ػٖ اُؾٌٞٓخ أُسًص٣خ ًٌَ. ػباحً  ٣زْ ر٘ظ٤ْ ا٣سااارٜب ًٝرُي ٗلوبرٜب ٝاٗلبهٜب ٝاُزؾٌْ ثٜب ٖٓ ٓب ٓعزو
 ٖٓ اُعِطخ ٔؼزٔدحاُ ؼبٓخاُ ٔٞاشٗخاُهجَ ٝشازح أُب٤ُخ أٝ ٝؽدارٜب اُٞظ٤ل٤خ أٌُبكئخ ػٖ ؽس٣ن 

 اُزشس٣ؼ٤خ.

Central (or 
federal) 
government 

ٍح ػٖ ؽس٣ن اػباح ه٤بض اؽداٛب ثٞطَ ظِعِز٤ٖ ش٤٘ٓز٤ٖ رزداخالٕ ك٢ كزسٍح ٝاؽد رثظ انسهسهخ٣زٌٕٞ 
ُغؼَ ه٤ٔزٜب ٓعب٣ٝخً ُو٤ٔخ األخسٟ ك٢ اُلزسح ٗلعٜب، ٝثبُزب٢ُ آغٜٔب ك٢ ظِعٍِخ ش٤ٍ٘ٓخ ٝاؽدٍح. ٣ٌٖٔ 

ؤًضس ٖٓ كزسٍح ٝاؽدٍح ٓغ ثؼؼٜب اظزخداّ أظب٤ُت أًضس رؼو٤داً ك٢ زثؾ اُعالظَ اُص٤٘ٓخ اُز٢ رزداخَ ث
 .بً ثؼؼ

Chain linking 

ٌّ  (COFOGكٕيخ )انح ٔظبئفرصُٛف  االهزظبا٣خ -أٝ األٛداف االعزٔبػ٤خ ُِٞظبئقٛٞ رظ٤ٌ٘ق ػب
ٖٓ اإلٗلبم. ٣ٞكس رظ٤٘ق  ٔخزِلخاُ ٗٞاعاألاُز٢ رٜدف اُٞؽداد اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼبٓخ ا٠ُ رؾو٤وٜب ٖٓ خالٍ 

ؼبّ. اُ ٘لغاُذاد  اُٞظبئقاُؾٌٞٓخ ٗظبّ رظ٤ٍ٘ق ُِغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝأُظسٝكبد أُب٤ُخ ؽعت  ٝظبئق
اُؾٌٞٓخ رشبثٜبٍد عٞٛس٣ٍخ ٓغ رظ٤٘لبد األٛداف  ٝظبئقد ك٢ ػ٘ب٣ٖٝ أُعزٟٞ األٍٝ ك٢ رظ٤٘ق رٞع

Classification 
of Functions of 
Government 
(COFOG) 
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 ا٤َُ كساظٌبر٢االهزظبا٣خ أُعزخدٓخ ك٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞط٢ -االعزٔبػ٤خ
 سثبالظزخداّ اُلؼبٍ ُٜرا اُزظ٤٘ق ك٢ أُئظعبد اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ظ٤بم اؽظبءاد اُجؾش ٝاُزط٣ٞ

َّٕ اُلئبد ُ ٝطق اإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. اٗظس ٤عذ ٓضب٤ُخ ٖٓ أعَ اُزغس٣ج٢، ٝذُي أل
 .االهزظبا٣خ-األٛداف االعزٔبػ٤خأ٣ؼبً 

ًُسٛطر ػهٛٓب فٙ انخبرج  انشركبد انزبثؼخ ؿِج٤خ ٝأُٞعٞاح خبزط ألثب٢ اُشسًبد اُزبثؼخ أًُِٔٞخ ٛان
٤ٌِٓخ األؿِج٤خ ٝاُشسًخ األّ ُِٔشسٝع ٓزؼدا . اٗظس أ٣ؼبً اُزغ٤ٔغٌٓبٕ اهبٓخ اُشسًخ األّ ك٢ ثِد 

 .(MNEاُغ٘ع٤بد )

Controlled 
affiliates 
abroad (CAA) 

ٝكن ع٤ٔغ ا٤ٌُبٗبد اُوبازح ػ٠ِ رؾو٤ن زثٍؼ أٝ ٌٓعٍت ٓب٢ٍُ آخس ُٔب٤ٌُٜب، ٓؼزسٌف ثٜب  انشركبدرشَٔ  
 ّْ اٗشبإٛب  اُوبٕٗٞ ٤ًٌبٗبد هب٤ٍٗٞٗخ ٓ٘لظٍِخ ػٖ ٓب٤ٌُٜب اُر٣ٖ ٣زٔزؼٕٞ ثٔعئ٤ٍُٝخ ٓؾدٝاٍح، ٝاُز٢ ٣ز

٢ أُظطِؼ اُزؼب٤ٗٝبد ٝاُشساًبد ذاد االُزصآبد ٗزبط اُعٞم. ٣ـطّ اإلألؿساع االٗخساؽ ك٢ 
َ األظس أٝ األكساا أُؾدٝاح ٝأشجبٙ اُشسًبد. ُجؼغ األؿساع اُؼ٤ِٔخ، ٣ٌٖٔ رٞظ٤غ ٛرٙ اُلئخ ُزشٔ

ِعٞم ؽ٤ش ٣ظؼت كظَ أُعئ٤ُٝخ. ػٔٞٓبً، ٣٘جـ٢ إٔ رزطبثن ٛرٙ ُٗزبط اإلأُ٘خسؽ٤ٖ زظ٤ٔبً ك٢ 
 أُغٔٞػخ ٓغ اُٞؽداد أُؾداح ًٔشبز٣غ أػٔبٍ.

Corporations 

خسٟ األغبز٣خ اُزٌب٤ُق اُٝ ٖٓ رٌب٤ُق اُؼَٔ اإلَفبق اندبر٘ ػهٗ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚج٣ٙزٌٕٞ 
ٔعزخدٓخ ك٢ اُجؾش اُ( األكساا اُخبزع٤٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ك٢ ذُي  )ثٔب

ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. رٔضَ اُخدٓبد ٝأُٞاا )ثٔب ك٢ ذُي أُؼداد( أُعزخدٓخ ٝأُعزٌِٜخ ك٢ ؿؼٕٞ 
ٍّ ٝاؽٍد اٗلبهبً عبز٣بً. ٣٘جـ٢ اازاط اُسظّٞ أٝ اإل٣غبزاد اُع٣ٞ٘خ اُخبطخ ثبظزخ داّ األطٍٞ اُضبثزخ ك٢ ػب

 اإلٗلبم اُغبز١.

Current R&D 
expenditures 

اُز٢ رئا١ ا٠ُ ٓ٘ؼ ٓئٛالٍد ثؾض٤ٍخ ٓزودٓخ  اُغبٓؼ٢/اُضبُض٢"ثسآظ اُزؼ٤ِْ  طالة انذكزٕرا٣ِؾؼس 
ُض ُدزاظٍخ ٓزودٓخ ٝثؾٍش أط٢ِ ٝال رعز٘د ا٠ُ ػَٔ طل٢ٍ كوؾ". ػباحً ٓب ٣ُطِت ٖٓ ٛئالء  ]ٝاُز٢[ رٌُسَّ

٣ٔضَ ٓعبٛٔخً ٜٓٔخً ك٢  ٤َة رود٣ْ زظبٍُخ أٝ أؽسٝؽٍخ ذاد عٞاح رئِٜٛب ُِ٘شس، أ١ اٗزبط ثؾش ٍأطاُطال
 .اُزظ٤٘ق اُد٢ُٝ أُٞؽد ُِزؼ٤ِْأُؼسكخ. اٗظس أ٣ؼبً 

Doctoral 
students 

أٝ ٓب  ٗلعٜب ٖٓ ٓغٔٞػخ ٓئظعبٍد ٓ٘خسؽٍخ ك٢ أٗٞاع اُ٘شبؽ انُشبط االلزصبد٘ أٔ انصُبػخ٣زٌٕٞ 
( اُزظ٤٘ق أُسعؼ٢ ُألٗشطخ االهزظبا٣خ. اٗظس ISICاُزظ٤٘ق اُظ٘بػ٢ اُد٢ُٝ أُٞؽد ) ٣ُؼدّ ٣شبثٜٚ. 

 .(ISICاُزظ٤٘ق اُظ٘بػ٢ اُد٢ُٝ أُٞؽد )  أ٣ؼبً 

Economic 
activity or 
industry 

٢ٛ األظؼبز اُز٢ رئصس ثوٞح ك٢ ا٤ٌُٔبد اُز٢ ٣سؿت أُ٘زغٕٞ ك٢ ػسػٜب  األسؼبر انًًٓخ الزصبدٚب  
٘زِظ ٤ٌٔaبد اُز٢ ٣سؿت أُشزسٕٝ ك٢ شساءٛب. ر٘زظ ٛرٙ األظؼبز ػباحً ػ٘دٓب )ٝك٢ اُ ُٔ ( ٣ٌٕٞ ُدٟ اُ

أا٠ٗ، رـط٤خ رٌب٤ُق زأض  سثؼ ػ٠ِ أُدٟ اُط٣َٞ أٝ، ًؾد  اُؽبكصاً ُؼجؾ اُؼسع ثٜدف آب رؾو٤ن 
ػ٠ِ  خ٤بزاُ ( ٣زٔزغ أُعزٌِٜٕٞ ثؾس٣خ اُشساء أٝ ػدّ اُشساء، ٝارخبذbأُبٍ ٝاُزٌب٤ُق األخسٟ ٝ )

 . ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخأظبض األظؼبز أُلسٝػخ. اٗظس 

Economically 
significant 
prices 

 ّْ ًُ  /رؼذٚمرُمٛحاعساء  ٣ز ًّ انجٛبَبد ان ٝآب ُِزؾون ٖٓ  ،ُزؾد٣د األخطبء أُؾزِٔخ ك٢ اُج٤بٗبد ؼخد
 أُغٔؼخ. طالؽ٤خ اُعغَ أٝ أُزـ٤س، أٝ ُزظؾ٤ؼ األخطبء ٝاُز٘بهؼبد ك٢ اُج٤بٗبد

Editing of 
collected data 

ع٤ٔغ األكساا اُر٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ أٝ ُظبُؾٜب، ٝاُر٣ٖ ُد٣ْٜ ػود  انؼبيهٍٛرشَٔ كئخ 
 ّْ ٍَ ٓغ اُٞؽدح ٣ٝزوبػٕٞ رؼ٣ٞؼبً ٗود٣بً أٝ ػ٤٘٤بً ػ٠ِ كزساٍد ش٤ٍ٘ٓخ ٓ٘زظٔخ. ٣ز أ٣ؼبً رش٤َٔ اُؼب٤ِٖٓ  ػٔ

َ ُ٘شبؽ اُٞؽدح اُسئ٤ط، ًٝرُي أُغٔٞػبد اُزب٤ُخ: األكساا اُؾبطِٕٞ أُ٘خسؽ٤ٖ ك٢ اُ٘شبؽ أٌُٔ
ػ٠ِ اعبشح هظ٤سح األعَ )اعبشح ٓسػ٤خ أٝ اعبشح ظ٣ٞ٘خ أٝ ػطِخ(؛ ٝاألكساا اُؾبطِٕٞ ػ٠ِ اعبشح 

(؛ ٝاألكساا ٝاُد٣خخبطخ ٓدكٞػخ األعس )اعبشح ُِزؼ٤ِْ أٝ اُزدز٣ت، أٝ اعبشح أٓٞٓخ أٝ اعبشح 
ٍّ أُؼسثٕٞ؛ ٝاُؼٔب ٓدزع٤ٖ  ٕاُزِٔرح ا٤ُٜ٘ٔخ ػ٘دٓب ٣ٌٞٗٞ ثٞٝٓزدزعصئ٢، ٝاُؼٔبٍ أُٞظ٤ٕٔٞ  ٍ ثدٝا

ٍٝ اُسٝارت. رشَٔ كئخ اُؼب٤ِٖٓ أ٣ؼبً األكساا اُر٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ خبزط ٓساكن اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ، اػ٠ِ عد
 ٣ُؼدّ ػ٘دٓب ٣زوبػٕٞ زٝارجْٜ ٖٓ هجَ اُٞؽدح ٝرؾذ ظ٤طسرٜب )اُؼٔبٍ اُخبزع٤ٕٞ(؛ ػ٠ِ ظج٤َ أُضبٍ، 

 ٜٓ٘دظٞ اُخدٓخ اُخبزع٤٤ٖ ٝٓٞظلٞ اإلطالػ ٝاُظ٤بٗخ ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ. 

Employees 
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 Employment .األكساا اُؼبِٕٓٞاٗظس  -اُؼٔبُخ 

ثؤٗٚ هطبع  ا٤َُ كساظٌبر٢كٚ ؼسّ ٤ُط ثبُؼسٝزح ػٖٔ ٓب ٣ُ  -ٛٞ طٞزح أ١ ٝؽدٍح ٓئظعبر٤خ  انًشرٔع
٘زٍِظ ُِعِغ ٝاُخدٓبد )اٗ -ٓشبز٣غ األػٔبٍ  ُٔ ظس ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ(. هد ٣ش٤س ٓظطِؼ أُشسٝع ً

 ٌَ ػبهد \ا٠ُ شسًٍخ أٝ شجٚ شسًٍخ أٝ ٓئظعٍخ ؿ٤س ٛباكٍخ ُِسثؼ أٝ ٓشسٍٝع كسا١. أُشسٝع ٛٞ ٓزؼبٓ
ط٘غ اُوسازاد أُب٤ُخ ٝاالظزضٔبز٣خ،  ٣زٔزغ ثبالظزوال٤ُخ اُرار٤خ ك٤ٔب ٣خضّ اُر١ هزظبا١ االظلوخ اُ

٤ُخ ػٖ رخظ٤ض أُٞازا إلٗزبط اُعِغ ٝاُخدٓبد. هد ٣٘خسؽ ك٢ ٗشبٍؽ كؼالً ػٖ اُعِطخ ٝأُعئٝ
 اهزظبا١ٍ ٝاؽد أٝ أًضس ك٢ ٓٞهٍغ ٝاؽٍد أٝ أًضس. هد ٣شٌَ أُشسٝع ٝؽدحً هب٤ٗٞٗخً ٓ٘لساحً.

Enterprise 

ٓغٔٞػخٌ ٖٓ أُشبز٣غ رع٤طس ػ٤ِٜب أُغٔٞػخ اُسئ٤عخ. رٔضَ أُغٔٞػخ ٢ٛ  يدًٕػخ انًشرٔع
األّ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝال رخؼغ ُع٤طسٍح ٓجبشسٍح أٝ ؿ٤س ٓجبشسٍح أل١ ٝؽدٍح هب٤ٍٗٞٗخ  اُسئ٤عخ اُٞؽدح

أخسٟ. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب أًضس ٖٓ ٓسًٍص ٝاؽٍد ُظ٘غ اُوساز، خبطخً ثبُ٘عجخ ُِع٤بظبد أُزؼِوخ 
ُؼس٣ج٢ ٓدازح ٖٓ اإلاازح أُب٤ُخ ٝاُزؾظ٤َ ا حثبإلٗزبط ٝأُج٤ؼبد ٝاألزثبػ، أٝ هد رغؼَ عٞاٗت ٓؾدا

ٓسًص٣بً. رٔضَ ٓغٔٞػخ أُشسٝع ٤ًبٗبً اهزظبا٣بً ٓخٞالً ثظ٘غ اُخ٤بزاد، خبطخً ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٞؽداد 
ٓغٔٞػخ أُشسٝع ًٞؽدٍح ٓل٤دحً خبطخً ك٢ اُزؾ٤ِالد أُب٤ُخ ُٝدزاظخ  اُز٢ رزٌٕٞ ٜٓ٘ب. رؼدّ 

زٜب ٝؿ٤س ٓعزوسٍح ٢ٌُ ٣زْ اظزسار٤غ٤بد اُشسًخ؛ ٌُٖٝ، ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ ٓز٘ٞػخً عداً ٖٓ ؽ٤ش ؽج٤ؼ
 اػزٔباٛب ًٞؽدٍح ُِٔعٞؽبد اإلؽظبئ٤خ ٝاُزؾ٤َِ. 

Enterprise 
group     

ٍٕ ٝاؽد ٣ٝ٘لر ك٤ٜب ٗشبؽٌ اٗزبع٢ٌ ٝاؽٌد كوؾ  انًؤسسخ ٢ٛ ٓشسٌٝع، أٝ عصٌء ٖٓ ٓشسٝع، رزٞػغ ك٢ ٌٓب
بز أؽ٤بٗبً ا٠ُ أُئظعبد أٝ اُز٢ ٣عزؾٞذ اُ٘شبؽ اإلٗزبع٢ اُسئ٤ط ك٤ٜب ػ٠ِ ٓؼظْ اُو٤ٔخ أُؼبكخ. ٣ُش

 .أُشسٝع  ٔؾ٤ِخ. اٗظس أ٣ؼبً اُٞاؽد اُ٘شبؽ اًُٞؽداد 

Establishment 

 ّْ ثبالظزدالٍ ؽٍٞ اُو٤ٔخ اُؼدا٣خ ُو٤ْ أُغزٔغ ؿ٤س أُؼسٝكخ ٖٓ ث٤بٗبٍد ؿ٤س ٌٓزٍِٔخ ٓضَ  انزمذٚر ٣ٜز
 اُؼ٤٘خ.

Estimation 

دكوبد اُز٣َٞٔ ٖٓ ٝؽدٍح اؽظبئ٤ٍخ ا٠ُ ٝؽدٍح ٛٞ ر نجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙيٍ أخم اانزًٕٚم رجبدل 
اؽظبئ٤ٍخ أخسٟ ٓوبثَ أااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝرود٣ْ ٗزبئظ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ذاد 
ٍ اُؼَٔ ٓخبؽس اُزود٣ْ أُسرجطخ ثؼدّ ا٤ُو٤ٖ اُخبص ثبُٔشسٝع. رشَٔ  ّٞ اُظِخ. رزؾَٔ اُٞؽدح اُز٢ رٔ

ٓشزس٣بد اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )أُج٤ؼبد ٖٓ ٓ٘ظٞز ٓئا١  انزًٕٚمرجبدل األٓضِخ ػ٠ِ أٗشطخ 
اُؼَٔ(، ٝاالظزؼبٗخ ثٔظباز خبزع٤خ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝأُعبٛٔبد ك٢ ظ٤بم ارلبه٤بد اُؼَٔ 

 أُشزسى ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢.

Exchange 
funds for R&D 

د ػ٠ِ أُؼسكخ أٌُزعجخ ٖٓ اُجؾش ٝاُخجسح اُؼ٤ِٔخ ٣ؼزٔ اُر١ ٜٔ٘غ٢اُ ؼَٔاُٛٞ  انزطٕٚر انزدرٚجٙ
أٝ  ٔ٘زغبداُأٝ ُزؾع٤ٖ  غد٣دحاُ ٤ِٔبدؼاُأٝ  ٔ٘زغبداُٞعٚ إلٗزبط ٣ُ  ٝاُر١ ػبك٤خاإل ٔؼسكخاُٝاٗزبط 

 ؾب٤ُخ.اُ ؼ٤ِٔبداُ

Experimental 
development 

٠ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس ٛٞ ٤ًٔخ األٓٞاٍ أُ٘لوخ ػِ انٕحذح خبرج ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ نجحشاانزًٕٚم 
 اُزغس٣ج٢ اُز٢ رؤر٢ ٖٓ خبزط ظ٤طسح ٝؽدح اُج٤بٗبد.

External R&D 
funds 

ٌٍ ٓعزوِٕٞ )٣ؼِٕٔٞ ُؾعبثْٜ  يٕظفٕ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ انخبرخٌٕٛ )أٝ أُعبٕٛٔٞ( ْٛ ػٔب
س٣ج٢ ٓشبز٣غ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغاُخبص( أٝ ربثؼٕٞ )ػبِٕٓٞ ُؾعبة اُـ٤س( ٓ٘خسؽٕٞ ثبٌُبَٓ ك٢ 

اُز٢ رئا١  ٗلعٜب ؽظبئ٤خ إٝ إٔ ٣ٌٞٗٞا زظ٤ٔبً أكساااً ٣ؼِٕٔٞ ك٢ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خاإل ٞؽدحك٢ اُ
 أػٔبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢.

External R&D 
personnel 

أ١ ثؾٍش ٝرط٣ٍٞس رغس٣ج٢ ٣ُ٘لَُر خبزط  انٕحذح خبرجانجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ ك٢ ٛرا اُد٤َُ، ٣ٔضَ 
َٔ "ر٣ِٞٔٚ أُخظض ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس ز؛ ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣شاإلثالؽ ػٜ٘ببئ٤خ اُز٢ ٣زْ اُٞؽدح اإلؽظ

 ٞؽدحاُ)٤ُٝط ٖٓ ٓظباز خبزع٤خ( أُودّ ا٠ُ اُداخ٢ِ " ػ٠ِ اُز٣َٞٔ خبزط اُٞؽدحاُزغس٣ج٢ 
غ رود٣ْ رؼ٣ٞغ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس ألااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ثٔب ك٢ ذُي ػ٘د رٞهّ  خبزع٤خاُ

غ رود٣ْ اُزؼ٣ٞغ )رؾ٣َٞ أٝ ٓ٘ؾخ(. ٣ٌٖٔ اإلشبزح أ٣ؼبً زجباٍ أٝ اُشساء( ٝػ٘د ػدّ رٞهّ اُزغس٣ج٢ )اُ

Extramural 
R&D 
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 ّٕ  ٔدكٞػبدا٣ُزؼٖٔ ؿبُجبً  خبزط اُٞؽدحٛرا اُز٣َٞٔ أُخظض ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  ا٠ُ أ
ُزٌب٤ُق أخسٟ ؿ٤س رٌب٤ُق اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، ٓضَ ػ٘بطس اُزٌِلخ اُز٢ رـط٢ رٌب٤ُق 

 زالى ٝأزثبػ اُغٜخ أُئا٣خ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝزظّٞ اُزود٣ْ، اُخ.االٛ

 ّْ ُِع٤طسح األع٘ج٤خ  خخبػؼاُزبثؼخ اُشسًخ آُٖ ٝعٜخ ٗظس  انًشبرٚغ انسيٛهخ فٙ انخبرجرؾد٣د  ٣ز
زط ثِد ٔو٤ٔخ ك٢ االهزظبا اُر١ رُغٔغ اُج٤بٗبد ػ٘ٚ. ٣ش٤س أُظطِؼ ا٠ُ ٓشسٝػبٍد رزٞػغ خباُٝ

ٝرٌٕٞ خبػؼخً ُع٤طسح أٝ رؤص٤س اُشسًخ األّ األع٘ج٤خ ٗلعٜب ػ٠ِ أٜٗب ٓشسٌٝع ربثغ خبػغ  اُزغ٤ٔغ
أُشبز٣غ اُص٤ِٓخ ك٢ اُخبزط ٜٓٔخً ًٔظباز أٝ  ، رُؼدّ ا٤َُ كساظٌبر٢ُِع٤طسح األع٘ج٤خ. ٝألؿساع 

 ؼخ ُِع٤طسح األع٘ج٤خ.ٝعٜبٍد ُز٣َٞٔ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُر١ ٣شَٔ اُشسًبد اُزبثؼخ اُخبػ

Fellow 
enterprises 
abroad 

ّْ رط٣ٞس رظ٤٘ق  اُخبطخ ثٔ٘ظٔخ اُزؼبٕٝ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢  (FORDانجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ ) يدبالدر
٣ُٝعزخدّ ُزظ٤٘ق ٝؽداد اُجؾش ٝاُزط٣ٞس  ا٤َُ كساظٌبر٢ك٢ اؽبز  OECDا٤ُٔدإ االهزظبا١ 

٢ٛٝ ٓغبالد أُؼسكخ اُٞاظؼخ اُوبئٔخ أظبظبً ػ٠ِ  اُزغس٣ج٢ ٝٓٞازاٙ ؽعت ٓغبالد االظزوظبء،
 ٓؾزٟٞ ٓٞػٞع اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢.

Fields of 
research and 
development 
(FORD) 

 ثِد اُزغ٤ٔغ٢ٛ ٓغٔٞػخ ٓشسٍٝع ٓزٌبِٓخ ٤ًِبً ااخَ  (FCA) ب  أخُجٛ ػهٛٓب سٛطرًُ ناانشركبد انزبثؼخ 
ٝثبُزب٢ُ ًِٓٔٞخ ثبألؿِج٤خ ع٘ج٤خ ٓزؼداح اُغ٘ع٤بد )األ شسًبدُاٝرٌٕٞ ًِٓٔٞخً ثبألؿِج٤خ ألػؼبٍء ك٢ 

َّٕ أٗشطخ اُشسًبد اُزبثؼخ اُخبػؼخ ُِع٤طسح األع٘ج٤خ  ٖٓ ٢ٛ ٗز٤غخٌ  FCAاُشسًبد األّ األع٘ج٤خ(. ا
ّٕ أٗشطخ اُشسًبد اُزبثؼخ   أُع٤طس ػ٤ِٜب ك٢ اُخبزطُالظزضٔبز األع٘ج٢ أُجبشس اُداخَ، ك٢ ؽ٤ٖ أ

CAAs ٤ٌِٓخ األؿِج٤خ، ٝأُشسٝع ٓزؼدا الظزضٔبز األع٘ج٢ أُجبشس اُخبزط، اٗظس أ٣ؼبً رزؼِن ثب
 . اُغ٘ع٤خ، ٝاُشسًخ األّ ٝاُشسًخ اُزبثؼخ اُخبزع٤خ اُخبػؼخ ُِع٤طسح أُؾ٤ِخ

Foreign-
controlled 
affiliates (FCA) 

أّ ٓزؼدا اُغ٘ع٤خ أٝ ك٢ اهزظبٍا ٓب )ٓشسٝع  ٔو٤ْاُ ٔشسٝعاُٛدف  االسزثًبر األخُجٙ انًجبشر٣ؼٌط 
ك٢ اهزظبٍا آخس )ٓشسٌٝع  ْٔو٤اُ ٔشسٝعاُك٢  دائٔخاُ ٔظِؾخاُ"ٓعزضٔس ٓجبشس"( ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ 

ٔجبشس"(. ألؿساع اإلؽظبء اُسظ٤ٔخ، رؼد أُظِؾخ اُدائٔخ هبئٔخ اُ ظزضٔبزاالأع٘ج٢ ربثغ أٝ "ٓشسٝع 
ٖٓ اُؾظض اُؼبا٣خ أٝ ػ٘د آزالى هدزح ٪ أٝ أًضس 10ػ٘د ٝعٞا ٤ٌٍِٓخ ٓجبشسٍح أٝ ؿ٤س ٓجبشسٍح ث٘عجخ 

اُزظ٣ٞذ ك٢ ٓشسٍٝع ٓدزٍط هب٤ٗٞٗبً، أٝ ٓب ٣ؼباُٜب ك٢ ٓشسٍٝع كسا١. ٣ئظط ٓؼ٤بز اُودزح ػ٠ِ 
٪ أ٣ؼبً ُو٤بّ ػالهخ اظزضٔبز ٓجبشس ث٤ٖ اُشسًخ اُزبثؼخ ٝٓشسٝػٜب األّ ٓزؼدا 10اُزظ٣ٞذ ث٘عجخ 

 اُغ٘ع٤خ اُر١ رزجغ ُٚ.

Foreign direct 
investment 
(FDI) 

ُٔٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ػ٠ِ أٗٚ ٓؼدٍ  /يكبفئ انذٔاو انكبيميكبفئ انؼًم انًزفرؽ٣ُؼسف 
 لزسحاُظبػبد اُؼَٔ اُلؼ٤ِخ اُز٢ ٣ٔؼ٤ٜب كسٌا أٝ ٓغٔٞػخ ك٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ خالٍ 

بػبد اُؼَٔ اُزو٤ِد٣خ ُِلسا )ػباحً ٓب رٌٕٞ ظ٘خً رو٤ٔ٣ٞخ( ٓوعٞٓخً ػ٠ِ اعٔب٢ُ ػدا ظ ٔؾداحاُ ٔسعؼ٤خاُ
 أٝ أُغٔٞػخ ك٢ اُلزسح ٗلعٜب.

Full-time 
equivalent 
(FTE)           

ؤَّٗٚ ؽظخ ر٣َٞٔ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٖٓ أُ٘ؾخ اُؼبٓخ ث زًٕٚم انحكٕيٙ انؼبو نهدبيؼبدان٣ُؼسف 
( أٝ ٖٓ اُعِطبد االرؾبا٣خ)اُز٢ رؾظَ ػ٤ِٜب اُغبٓؼبد ٖٓ ٝشازح اُزؼ٤ِْ اُزبثؼخ ُِؾٌٞٓخ أُسًص٣خ 

 ذاد اُظِخ ك٢ أُوبؽؼخ )اُٞال٣خ( أٝ اُعِطبد أُؾ٤ِخ )اُجِد٣خ( ُدػْ أٗشطزْٜ اُجؾض٤خ/اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُشبِٓخ.

General 
university 
funds (GUF) 

ا٠ُ اُزٌبَٓ اُد٢ُٝ ك٢ ٓغبالد اُز٣َٞٔ ٝػٞآَ اُؼسع ٝاُجؾش  انؼٕنًخثؼجبزاٍد ػبٓخ، رش٤س 
 غس٣ج٢ ٝاإلٗزبط ٝرغبزح اُعِغ ٝاُخدٓبد.ٝاُزط٣ٞس اُز

Globalisation 

ع٤ٔغ اػزٔبااد اإلٗلبم أُعزٞكبح ٖٓ  هجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙنخ ًٕٛازَخ انحكٕياناػزًبداد رشَٔ 
ٓظباز ا٣ساااد اُؾٌٞٓخ أُِؾٞظخ ك٢ أُٞاشٗخ، ٓضَ اُؼسائت. رؾدس اػزٔبااد اإلٗلبم ُِغٜبد 

ّْ اُؾ٤ٌٓٞخ ٖٓ خبزط أُٞاشٗخ  ك٤ٚ رخظ٤ض أٓٞاُْٜ ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔخ  كوؾ ػٖٔ اُ٘طبم اُر١ ٣ز
أُٞاشٗخ. ٝثبُٔضَ، ٣وغ ر٣َٞٔ اُشسًبد اُؼبٓخ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ خبزط ٗطبم اؽظبءاد 

، ألٗٚ ٣ؼزٔد ػ٠ِ اُز٣َٞٔ اُر١ ٣زؾون ااخَ اُعٞم اػزٔبااد اُؾٌٞٓخ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢
٢ كوؾ ك٢ اُؾبُخ االظزض٘بئ٤خ ُٔئٝٗبد أُٞاشٗخ اُخبطخ ثبُجؾش ٝاُزط٣ٞس ٝخبزط ػ٤ِٔخ أُٞاشٗخ. ٣٘جـ

اُزغس٣ج٢ اُز٢ ٣غت ر٘ل٤رٛب أٝ رٞش٣ؼٜب ٖٓ اُشسًبد اُؼبٓخ ؽعبة ذُي ًغصٍء ٖٓ اػزٔبااد ٓٞاشٗخ 

Government 
budget 
allocations for 
R&D 
(GBARD) 
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 .(SEOاالهزظبا٣خ )-رظ٤٘ق األٛداف االعزٔبػ٤خاُؾٌٞٓخ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. اٗظس أ٣ؼبً 

 اُع٤طسحثبظزخداّ ٓئشساد انحكٕيخ ػهٗ انًؤسسبد غٛر انٓبدفخ نهرثح  سٛطرح٣زْ ػباحً رؾد٣د 
 اُخٔعخ ا٥ر٤خ:

 اُودزح ػ٠ِ كسع رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ أٝ ٓغبُط اإلاازح. .1

ٍّ أخسٟ، ٓٔب ٣عٔؼ ُِؾٌٞٓخ ثزؾد٣د عٞاٗت ٜٓٔخ ٖٓ اُع٤بظب .2 د اُؼبٓخ اُودزح ػ٠ِ كسع أؽٌب
أٝ ثسٗبٓظ أُئظعخ ؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ، ٓضَ اُؾن ك٢ اظزجؼبا األكساا اُؼب٤ِٖٓ اُسئ٤ع٤ٖ أٝ 

ػ٠ِ أُٞاشٗبد أٝ اُزسر٤جبد  ٔعجوخاُ ٔٞاكوخاُاالػزساع ػ٠ِ أُٞاػ٤د أُوزسؽخ أٝ ؽِت 
٢ أٝ ؽَ أُب٤ُخ ٖٓ هجَ اُؾٌٞٓخ أٝ ٓ٘غ أُئظعخ ؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ ٖٓ رـ٤٤س هبٜٗٞٗب األظبظ

 ٗلعٜب.

 ٝعٞا ارلبه٤بٍد رؼبهد٣ٍخ ٝٓ٘ؼ ؽوٍٞم ُلسع شسٍٝؽ، ٓضَ رِي أُرًٞزح أػالٙ. .3

اُر١ هد ٣ٔ٘غ ٛرا اُز٣َٞٔ أُئظعخ ؿ٤س اُٜباكخ  ازعخ اُز٣َٞٔ اُؾ٢ٌٓٞ ٝٗٞػٚ، ا٠ُ اُؾدّ  .4
 ُِسثؼ ٖٓ رؾد٣د ظ٤بظزٜب أٝ ثسآغٜب اُخبطخ.

خً ثبُزؼسع ُغ٤ٔغ أُخبؽس أُب٤ُخ، أٝ اُزؼسع ُِٔخبؽس، اذا ظٔؾذ اُؾٌٞٓخ ُ٘لعٜب ػال٤ٗ .5
 ٗعجٍخ ًج٤سٍح ٜٓ٘ب، أُسرجطخ ثؤٗشطخ أُئظعبد ؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ.

Government 
control of NPIs 

ٕ اإلٗلبم أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش  ػهٗ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ َٙفبق انحكٕياإل٣ٔضَ  ّٞ ٌٓ
ُزبثؼخ ُوطبع اُؾٌٞٓخ. اَّٗٚ ٓو٤بض اإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش اُٞؽداد ا رزٌجدٙاُر١  ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢

ٔؾداح. اٗظس أ٣ؼبً اُ ٔسعؼ٤خاُ لزسحاُػٖٔ هطبع اُؾٌٞٓخ خالٍ  ااخَ اُٞؽدحٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 
( ٝاإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس GERDاإلٗلبم أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )

 .ااخَ اُٞؽدح اُزغس٣ج٢

Government 
expenditure on 

R&D 
(GOVERD) 

 ٖٓ أُغٔٞػبد ا٥ر٤خ ٖٓ اُٞؽداد أُئظعبر٤خ أُو٤ٔخ: لطبع انحكٕيخ٣زٌٕٞ 

  ع٤ٔغ ٝؽداد اُؾٌٞٓخ أُسًص٣خ )االرؾبا٣خ( أٝ اإله٤ٔ٤ِخ )اُٞال٣خ( أٝ أُؾ٤ِخ )اُجِد٣خ(، ثٔب ك٢ ذُي
دٓبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ أٝ اُز٢ ٣٘طجن ط٘با٣ن اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢، ثبظزض٘بء رِي اُٞؽداد اُز٢ رودّ خ
 ػ٤ِٜب رٞط٤ق ٓئظعبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ أُرًٞزح ك٢ ٛرا اُد٤َُ.

  ؾ٤ٌٓٞخ اُٞؽداد اُُِعٞم اُخبػؼخ ُسهبثخ  اُز٢ ال رُ٘زظع٤ٔغ أُئظعبد ؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ
 ٤ُعذ عصءاً ٖٓ هطبع اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ.ٝ

ٕ ع٤ٔغ ؽوٞم ٤ٌِٓخ ٛرٙ اُشسًبد ًِٓٔٞخً ُٞؽداٍد ال ٣شَٔ اُوطبع اُشسًبد اُؼبٓخ، ؽز٠ ػ٘دٓب رٌٞ
 ؽ٤ٌٓٞخ. كبُٔشبز٣غ اُؼبٓخ ٓدزعخٌ ك٢ هطبع ٓشبز٣غ األػٔبٍ.

Government 
sector 

٣ظق ٛرا أُلّٜٞ (. GTARDانجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ ) نإلَفبق ػهٗاإلػفبء انضرٚجٙ انحكٕيٙ 
ٍَ طبزّ ٗز٤غخ اٗخساؽْٜ ك٢ أٗشطخ أااء  اإلػلبء اُؼس٣ج٢ اُز٢ ر٘طجن ػ٠ِ ااكؼ٢ اُؼسائت أؽٌبّ ثشٌ

، ٗعجخً ا٠ُ ا٤ٌَُٜ اُؼس٣ج٢ اُؼبا١ أٝ األظبظ٢. ٣٘طجن ٚاُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝ/أٝ أٗشطخ ر٣ِٞٔ
اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ػ٠ِ اُو٤بض اإلؽظبئ٢  ُإلٗلبم ػ٠ِٓلّٜٞ اإلػلبء اُؼس٣ج٢ اُؾ٢ٌٓٞ 

ُإلٗلبم زط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )ٓئشس اإلػلبء اُؼس٣ج٢ اُؾ٢ٌٓٞ ُزٌِلخ ٛرٙ األؽٌبّ اُخبطخ ثبُجؾش ٝاُ
 اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢( أُوزسػ ك٢ ٛرا اُد٤َُ. اُؾ٢ٌٓٞ ػ٠ِ

Government 
tax relief for 
R&D 
expenditures 
(GTARD) 

زغ ٢ٛ أٗٞاٌع ٤ٔٓصح ٖٓ ا٤ٌُبٗبد اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ أٗشؤرٜب اُؼ٤ِٔبد اُع٤بظ٤خ اُز٢ رزٔ ٔحذاد انحكٕيخ
خسٟ ااخَ ٓ٘طوٍخ ٓؼ٤٘خ. اٗظس األ ٔئظعبر٤خاُ ٞؽداداُثبُعِطخ اُزشس٣ؼ٤خ أٝ اُوؼبئ٤خ أٝ اُز٘ل٤ر٣خ ػ٠ِ 

خبطخ ك٢ رؾ٤َِ ٓٞاشٗبد اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ. ُٜرٙ اُٞؽداد أ٤ٔٛخٌ 

Government 
units 
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 ٝاُؾٞاكص اُؼس٣ج٤خ.

ػ٠ِ اُجؾش  اُٞؽدح ااخَاإلٗلبم ٓغٔٞع ٛٞ  جحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙاإلَفبق انًحهٙ اإلخًبنٙ ػهٗ ان
 ٔؾداح.اُ ٔسعؼ٤خاُ لزسحاُٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ أُ٘غص ك٢ اإله٤ِْ اُٞؽ٢٘ خالٍ 

Gross domestic 
expenditure on 
R&D (GERD) 

ٝاُزط٣ٞس  اإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾشٓغٔٞع  اإلَفبق انٕطُٙ اإلخًبنٙ ػهٗ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚج٣ٙشَٔ 
اُزغس٣ج٢ أٍُٔٞ ٖٓ ٓئظعبد اُجِد ثـغ اُ٘ظس ػٖ ٌٓبٕ اعساء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ٝػ٠ِ 

 ّْ ُٚ  ٛرا اُ٘ؾٞ، كٜٞ ٣شَٔ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُر١ ٣ز ّٞ اعساإٙ ك٢ "ثو٤خ اُؼبُْ" اُر١ رٔ
ّْ  أُئظعبد اُٞؽ٤٘خ أٝ أُو٤ٕٔٞ ك٢ اُجِد؛ ٣ٝعزجؼد اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اعساإٙ ااخَ  اُر١ ٣ز

ّْ ٝاُجِد اُر١  ر٣ِٞٔٚ ٖٓ ٓئظعبٍد خبزط اإله٤ِْ اُٞؽ٢٘ )أ١ ٖٓ أُئظعبد اُز٢ رُؼد عصءاً ٖٓ "ثو٤خ  ٣ز
 ّْ ؽعبة اإلٗلبم اُٞؽ٢٘ اإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٖٓ خالٍ اػبكخ اإلٗلبم  اُؼبُْ"(. ٣ز
ّْ أٍُٔٞ ٓؾ٤ِبً ٌَُ هطبع أااء ثبإل ااخَ اُٞؽدح اعساإٙ ك٢  ػبكخ ا٠ُ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُر١ ٣ز

 ّْ  ر٣ِٞٔٚ ٖٓ هجَ هطبػبد اُز٣َٞٔ أُؾ٤ِخ. "ثو٤خ اُؼبُْ" ٝاُر١ ٣ز

Gross national 
expenditure on 
R&D 
(GNERD) 

ٕٞ ػدا األكساا اُر٣ٖ ٣عبٛٔ ٓغٔٞعٚ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ػ٠ِ أّٗ ُٔٞظل٢  رؼذاد انؼبيهٍٛف ٣ُؼسَ 
، ػ٠ِ ٓعزٟٞ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ أٝ ػ٠ِ أُعزٟٞ اُٞؽدح اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ااخَ ك٢

  )ػباحً ٓب رٌٕٞ ظ٘خً رو٤ٔ٣ٞخ(. ٔؾداحاُ ٔسعؼ٤خاُ لزسحاُاإلعٔب٢ُ، خالٍ 

The headcount 
(HC) 

ٕ اإلٗلبم أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ػِ إَفبق انزؼهٛى انؼبنٙ ػهٗ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚج٣ٙٔضَ  ّٞ ٠ اُجؾش ٌٓ
زبثؼخ ُوطبع اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ. ٝٛٞ ٓو٤بٌض ُإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش اُٞؽداد اُ رزٌجّدٙاُر١  ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢

اإلٗلبم ٔؾداح. اٗظس أ٣ؼبً اُ لزسحاُػٖٔ هطبع اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ خالٍ  ااخَ اُٞؽدحٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 
لبم ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ( ٝاإلGERDٗأُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )

 .ااخَ اُٞؽدح

Higher 
education 
expenditure on 
R&D (HERD) 

ع٤ٔغ اُغبٓؼبد ٤ًِٝبد اُزوبٗخ ٝأُئظعبد األخسٟ اُز٢ رودّ ثسآظ اُزؼ٤ِْ  لطبع انزؼهٛى انؼبن٣ٙؼْ 
ُٔؼبٛد ٝأُساًص اُسظ٤ٔخ، أ٣بً ًبٕ ٓظدز ر٣ِٜٞٔب أٝ ٝػؼٜب اُوب٢ٗٞٗ، ٝع٤ٔغ ا اُغبٓؼ٢/اُضبُض٢

ٝأُؾطبد االخزجبز٣خ ٝاُؼ٤بااد اُجؾض٤خ اُز٢ رخؼغ أٗشطزٜب ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 
 ُِسهبثخ أُجبشسح ٖٓ هِجَ ٓئظعبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، أٝ إلاازرٜب. 

Higher 
education 
sector 

أٍٝ  ب  أخُجٛػهٛٓب  سٛطرًُ ناؼخ انشركخ األو انًجبشرح نهشركخ انزبث ثبُ٘عجخ ُالظزضٔبز اُداخَ، رُؼدّ 
غٔغ اُج٤بٗبد ػ٘ٚ ٝاُز٢ رٔبزض ظ٤طسرٜب ػ٠ِ اُشسًخ اُزبثؼخ األع٘ج٤خ. ٓعزضٍٔس أع٘ج٢ٍ خبزط اُجِد رُ 

اُشسًخ األّ، ٝاُشسًخ اُزبثؼخ أُؾ٤ِخ اُخبػؼخ ُِع٤طسح األع٘ج٤خ، ٝأُعزضٔس أُع٤طس اٗظس أ٣ؼبً 
 . اُٜ٘بئ٢

Immediate 
parent 
company of a 
FCA 

ُج٘د ث٤بٗبٍد ٓؾدا ؽ٤ش رٌٕٞ االظزغبثخ ٓلوٞاح أٝ ؿ٤س  و٤ٔخاُٛٞ ؽس٣وخٌ إلاخبٍ انزؼٕٚض \انزُسٛت
 طبُؾٍخ ُالظزؼٔبٍ.  

Imputation 

 Industry اٗظس اُ٘شبؽ االهزظبا١

ٜب ٢ ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ ػ٠ِ أّٗ ف كٓلب٤ْٛ أُؾبظجخ اُو٤ٓٞخ ٝرُؼسّ  ٢ٛ أؽد انٕحذح انًؤسسبرٛخ
َ االُزصآبد ٝاالٗخساؽ ك٢ "٤ًب ّٔ  ٗشطخاألٌٕ اهزظبا١ هباٌز، ثؾد ذارٚ، ػ٠ِ آزالى األطٍٞ ٝرؾ

خسٟ". ٣ٌٖٔ رطج٤ن ٛرا أُلّٜٞ ػ٠ِ ه٤بض أٗشطخ اُجؾش األ ٤ٌبٗبدآُغ  ظلوبداُهزظبا٣خ ٝالا
اُزغس٣ج٢، ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝاُزدكوبد أُزؼِوخ ثبُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ك٢ ؽبُخ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس 

٣غت إٔ رٌٕٞ اُٞؽداد أُئظعبر٤خ هبازحً ػ٠ِ ط٘غ اُوسازاد ك٤ٔب ٣زؼِن ثبعساء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس 
اُزغس٣ج٢، ٖٓ رخظ٤ض أُٞازا أُب٤ُخ ُالظزخداّ اُداخ٢ِ أٝ اُخبزع٢ ا٠ُ ااازح ٓشبز٣غ اُجؾش 

أُئظعبر٤خ ك٢ اُؾعبثبد  ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ٣ٔضَ ذُي ٓزطِجبٍد أهَ ٖٓ رِي أُعزخدٓخ ُزؾد٣د اُٞؽدح
 اُو٤ٓٞخ، ٌُٜٝ٘ب رخدّ أؿساع ٛرا اُد٤َُ.

Institutional 
unit 

ٛٞ ٤ًٔخ األٓٞاٍ اُز٢ ر٘لن ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  انزًٕٚم انذاخهٙ نهجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ Internal R&D 
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ح اإلؽظبئ٤خ ٝاُز٢ ر٘شؤ رؾذ ظ٤طسح اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝرعزخدّ ٖٓ أعِٚ ٝكوبً ُزود٣س اُٞؽد
اُز٢ رغٔغ اُج٤بٗبد ػٜ٘ب. ال ٣شَٔ اُز٣َٞٔ اُداخ٢ِ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ر٣َٞٔ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس 

ٍَ ٓؼ  .اُٞؽدح ِٖ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ااخَاُزغس٣ج٢ اُٞازا ٖٓ اُٞؽداد اإلؽظبئ٤خ األخسٟ ثشٌ

funds 

ْٛ األكساا اُر٣ٖ رٞظلْٜ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ ٝاُر٣ٖ  ٌيٕظفٕ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ انذاخهٕٛ
 .األكساا اُؼب٤ِٖٓ. اٗظس اُٞؽدح أٗشطخ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ااخ٣َعبٕٛٔٞ ك٢ 

Internal R&D 
personnel 

أػؼبء ٣ٌٕٞٗٞ آب ثِداٗبً ٝؽ٤٘خ أٝ ٓ٘ظٔبٍد ا٤ٍُٝخ أخسٟ ٣ٌٕٞ أػؼبإٛب ثِداٗبً  انًُظًبد انذٔنٛخُدٟ 
رؤظ٤عٜب ثٔٞعت االرلبه٤بد اُع٤بظ٤خ اُسظ٤ٔخ ث٤ٖ أػؼبئٜب ٝرٌزعت طلخ أُؼبٛداد  ّْ ٝؽ٤٘خ. ٣ز

 ّْ االػزساف ثٞعٞا ٛرٙ أُ٘ظٔبد ثٔٞعت اُوبٕٗٞ ك٢ اُجِدإ األػؼبء ك٤ٜب، ٝال رخؼغ  اُد٤ُٝخ؛ ٣ز
ؽ٤٘خ ُوٞا٤ٖٗ أٝ رشس٣ؼبد اُجِد أٝ اُجِدإ اُز٢ رٞعد ك٤ٜب. ػ٠ِ ظج٤َ أُضبٍ، ال ٣ٌٖٔ ُِعِطبد اُٞ

ػٖ أاائْٜ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ أٝ أٗشطخ  ؽظبئ٤خاإل ٔؼِٞٓبداُاعجبزٛب ػ٠ِ رود٣ْ 
ّْ  ،اُز٣َٞٔ. ٝألؿساع ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ اُزؼبَٓ  ًٝرُي اؽظبءاد اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، ٣ز

اُ٘ظس ػٖ أُٞهغ اُلؼ٢ِ  غّ ٓغ أُ٘ظٔبد اُد٤ُٝخ ًٞؽداٍد ٓو٤ٍٔخ ك٢ اُخبزط )عصٌء ٖٓ ثو٤خ اُؼبُْ(، ثـ
 ُٔساكوٜب أٝ ػ٤ِٔبرٜب.

International 
organisations 

ٛٞ اُزظ٤٘ق أُسعؼ٢ ُز٘ظ٤ْ اُجسآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  (ISCEDانزصُٛف انذٔنٙ انًٕحذ نهزؼهٛى )
ّْ رظ٤ْٔ اُزظ٤٘ق اُد٢ُٝ أُٞؽد ُِزؼ٤ِْ  ٝأُئٛالد ذاد اُظِخ ؽعت ٓعز٣ٞبد اُزؼ٤ِْ ٝٓغبالرٚ. ر

ؽبزاً ُزظ٤٘ق األٗشطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُؾدا ك٢ اُجسآظ ٝأُئٛالد اُ٘برغخ ػ٘ٚ ك٢ ٤ٌُٕٞ ا
َّٕ اُـسع ٖٓ أُلب٤ْٛ ٝاُزؼس٣لبد األظبظ٤خ ُـِزظ٤٘ق اُد٢ُٝ  اُلئبد أُزلن ػ٤ِٜب ا٤ُٝبً. ٝثبُزب٢ُ كب

٤ٔ٤ِخ. ٣ظ٘ق اُزظ٤٘ق أُٞؽد ُِزؼ٤ِْ ٛٞ إٔ رٌٕٞ طبُؾخً ا٤ُٝبً ٝشبِٓخً ُ٘طبٍم ًبَٓ ٖٓ األٗظٔخ اُزؼ
اُد٢ُٝ أُٞؽد ُِزؼ٤ِْ اُجسآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ؽعت ٓؾزٞاٛب ثبظزخداّ ٓزـ٤س٣ٖ زئ٤ع٤ٖ ٓزوبؽؼ٢ اُزظ٤٘ق 

رظ٤٘لبً  2011ٛٔب ٓعز٣ٞبد اُزؼ٤ِْ ٝٓغبالد اُزؼ٤ِْ. ٣ودّ اطداز اُزظ٤٘ق اُد٢ُٝ أُٞؽد ُِزؼ٤ِْ ُؼبّ 
 د اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُؼزسف ثٜب.ٓسرجطبً ثٔعز٣ٞبد اُزؾظ٤َ اُؼ٢ِٔ ث٘بًء ػ٠ِ أُئٛال

International 
Standard 
Classification 
of Education 
(ISCED) 

ُزظ٤٘ق اُٞظبئق/األػٔبٍ. ُٝـسع اُزظ٤٘ق اُد٢ُٝ أُٞؽد  انزصُٛف انذٔنٙ انًٕحذ نه٣ًٍُٓعزخدّ 
 ّْ ب ٓغٔٞػخٌ ٖٓ أُٜبّ ٝاُٞاعجبد اُز٢ ٣ئا٣ٜب، أٝ ٣ ُِٜٖٔ، ٣ز وظد رؤا٣زٜب، كسٌا رؼس٣ق اُٞظ٤لخ ػ٠ِ أَّٜٗ

ف أُٜ٘خ ػ٠ِ أٜٗب ٓغٔٞػخٌ ٖٓ ت اُؼَٔ أٝ ك٢ اُؼَٔ اُؾس. رُؼسّ ٝاؽٌد، ثٔب ك٢ ذُي ثبُ٘عجخ ُظبؽ
اُٞظبئق/األػٔبٍ اُز٢ رز٤ٔص ٜٓبٜٓب ٝٝاعجبرٜب اُسئ٤عخ ثدزعٍخ ػب٤ٍُخ ٖٓ اُزشبثٚ. هد ٣سرجؾ اُلسا ثٍٜٔ٘خ 

ظ٘ق أٝ اُٞظ٤لخ اُز٢ ظجن إٔ شـِٜب. رُ ُٞظ٤لخ اُضب٤ٗخ ٖٓ خالٍ اُٞظ٤لخ اُسئ٤عخ اُؾب٤ُخ اُز٢ ٣شـِٜب أٝ ا
َّٕ أُؼب٤٣س األظبظ٤خ  اُٞظبئق ؽعت أُٜ٘خ ك٤ٔب ٣زؼِن ث٘ٞع اُؼَٔ أُ٘غص أٝ اُر١ ٣زؼ٤ٖ اُو٤بّ ثٚ. ا
أُعزخدٓخ ُزؾد٣د ٗظبّ أُغٔٞػبد اُسئ٤عخ ٝشجٚ اُسئ٤عخ ٝاُلسػ٤خ ٝكئبد اُٞؽداد ٢ٛ "ٓعزٟٞ 

 اد" أُطِٞثخ ألااء ٜٓبّ ٝٝاعجبد أُٜٖ ثٌلبءح.أُٜبزح" ٝ "رخظض أُٜبز

International 
Standard 
Classification 
of Occupations 
(ISCO) 

The 
International 
Standard 
Industrial 
Classification 
of All 
Economic 
Activities 
(ISIC)  

ٍَ   (ISIC)انزصُٛف انصُبػٙ انذٔنٙ انًٕحذ ندًٛغ األَشطخ االلزصبدٚخ٣زؤُق  رظ٤٘ل٢  ٖٓ ٤ٌٛ
ٓ٘عغْ ٝٓزعن ُألٗشطخ االهزظبا٣خ ٣وّٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُلب٤ْٛ ٝاُزؼس٣لبد ٝأُجباة ٝهٞاػد 

شبٓالً ٣ٌٖٔ ٖٓ خالُٚ رغ٤ٔغ اُج٤بٗبد االهزظبا٣خ  اً زلن ػ٤ِٜب ا٤ُٝبً. ٝٛٞ ٣ٞكس اؽبزاُزظ٤٘ق أُ
ٝاإلثالؽ ػٜ٘ب ك٢ ط٤ـٍخ ٓظٔٔخ ألؿساع اُزؾ٤َِ االهزظبا١ ٝارخبذ اُوسازاد ٝط٘غ اُع٤بظبد. 

ٔلظِخ ػٖ ؽبُخ االهزظبا ٝكوًب ُِٔجباة أُؼِٞٓبد ا٣ُٔضَ ٤ٌَٛ اُزظ٤٘ق ٗٔٞذعبً ٓؼ٤بز٣بً ُز٘ظ٤ْ 
 اُزظ٤٘ق اُظ٘بػ٢ اُد٢ُٝ أُٞؽد ُغ٤ٔغ األٗشطخ االهزظبا٣خٝاُزظٞزاد االهزظبا٣خ. ٣ـط٢ ٗطبم 

(ISIC)   ّػٔٞٓب األٗشطخ اإلٗزبع٤خ، أ١ األٗشطخ االهزظبا٣خ ااخَ ؽدٝا اإلٗزبط اُخبص ث٘ظب
رْ اعساء اظزض٘بءاد ه٤ِِخ ُِعٔبػ ثزظ٤٘ق األٗشطخ اُز٢ رزغبٝش ؽدٝا   (SNA).اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ

خزِق أٗٞاع اإلؽظبءاد األخسٟ. ر٘وعْ ٛرٙ األٗشطخ االهزظبا٣خ ثدٝزٛب ُٔ اإلٗزبط ٌُٜٝ٘ب ذاد أ٤ٔٛخٍ 
 ٍَ ّٞ  ا٠ُ ٤ٌٛ ٔزوبؽؼخ، ٓٔب ٣ُعَّٜ عٔغ اُج٤بٗبد اُلئبد ؿ٤س إُ ٖٓ أزثؼخ ٓعز٣ٞبد ٖٓ ٛس٢ٓ ٌٓ

أ٣ؼب ٝػسػٜب ٝرؾ٤ِِٜب ػ٠ِ ٓعز٣ٞبد ٓلظِخ ٖٓ االهزظبا ثطس٣وخ ٓٞؽدح ٝهبثِخ ُِٔوبزٗخ ا٤ُٝبً. اٗظس 
 .زظبا١اُ٘شبؽ االه

Intramural 
R&D 

( ع٤ٔغ ث٘ٞا اإلٗلبم اُغبز١ شائداً R&D) داخم انٕحذحاإلَفبق ػهٗ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ ٣ٔضَ 
ػٖٔ أااءٛب زْ ٣( اُز٢ R&Dاإلٗلبم اُسأظٔب٢ُ اُضبثذ اإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )
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expenditures  ٍاإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش  ؾداح، أ٣ب ًبٕ ٓظدز األٓٞاٍ. ٣ؼدّ ٔأُسعؼ٤خ اُلزسح اُاُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ خال
ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُداخ٢ِ ٓسااكبً ألااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ػٖٔ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ. ًٔب ٣ؼد 

ً ألااء اُجؾش  ااخَ اُٞؽدحرغ٤ٔغ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  ُغ٤ٔغ اُٞؽداد ااخَ هطبع ٓب ٓسااكب
 ااخَ اُٞؽدحهطبع االهزظبا ٛرا؛ إ ٓغٔٞع اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ااخَ

 (.GERDُغ٤ٔغ اُوطبػبد ٓسااف ألااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ُالهزظبا ثؤًِٔٚ )

investor of 
ultimate 
control of a 
FCA 

 ّٕ ً ع٠ٔ أ٣ؼ٣)ٝ FCA ب  أخُجٛػهٛٓب سٛطر ًُ ناانًسزثًر انًسٛطر انُٓبئٙ ػهٗ انشركخ انزبثؼخ  ا  ب
"اُٞؽدح أُئظع٤خ أُع٤طسح اُٜ٘بئ٤خ"( ٛٞ زئ٤ط ظِعِخ ٖٓ اُشسًبد أٝ اُشسًبد اُزبثؼخ اُز٢ رزؾٌْ 

اُشسًخ   ذارٜب ُع٤طسح أ١ شسًخ أخسٟ. اٗظس أ٣ؼب ك٢ ع٤ٔغ أُشبز٣غ ك٢ اُعِعِخ إٝ إٔ رخؼغ ثؾدّ 
 اُزبثؼخ أُؾ٤ِخ اُخبػؼخ ُِع٤طسح األع٘ج٤خ ٝاُشسًخ األّ أُجبشسح.

joint venture  ٖٔأٝ شساًخ أٝ ٝؽدح ٓئظع٤خ أخسٟ ٣ٌٕٞ ٌَُ ؽسف ك٤ٜب ٖٓ  رؤظ٤ط شسًخٍ  انًشرٔع انًشزرن٣زؼ
ٓشزسًخ ػ٠ِ أٗشطخ اُٞؽدح. رؼَٔ ٛرٙ اُٞؽداد ث٘لط اُطس٣وخ اُز٢ رؼَٔ ثٜب  اُ٘بؽ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ظ٤طسحٌ 

 ّٕ ٓشزسًخ ػ٠ِ اُٞؽدح.  ُع٤طسحٍ اُزسر٤ت اُوب٢ٗٞٗ ث٤ٖ اُطسك٤ٖ ٣ئظط  اُٞؽداد األخسٟ ثبظزض٘بء أ
ؼوٞا ثبظٔٚ ٣ٝغٔغ اُز٣َٞٔ ألؿساػٚ اًُٝٞؽدٍح ٓئظع٤خ، ٣ٌٖٔ ُِٔشسٝع أُشزسى اُدخٍٞ ك٢ 

هبئٔخ ثرارٜب، ك٤غت  اُخبطخ. اذا ًبٗذ أُشبز٣غ أُشزسًخ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٢ٛ ٝؽدادٌ 
األخر ثؼ٤ٖ االػزجبز هدز اإلٌٓبٕ  ػ٠ِ أظبض اُٞؽداد اُز٢ رخدٜٓب ثظٞزٍح زئ٤عخ، ٓغ بً رظ٤٘لٜب أ٣ؼ

 أُٔبزظخ أُزجؼخ  ك٢ ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ.

kind-of-activity 
unit (KAU) 

، أٝ عصء ٖٓ ٓشسٝع، ر٘خسؽ ك٢ ٍٗٞع ٝاؽد كوؾ ٖٓ ٢ٛ ٓشسٝعٌ  (KAUٔحذح َشبط انُٕع انٕاحذ )
اُو٤ٔخ أُؼبكخ. ٣غت إٔ  اُ٘شبؽ اإلٗزبع٢ أٝ اُز٢ ٣عزؤصس اُ٘شبؽ اإلٗزبع٢ اُسئ٤ط ك٤ٜب ػ٠ِ ٓؼظْ

 أٝ أًضس ٖٓ ٝؽداد ٗشبؽ اُ٘ٞع اُٞاؽد. ٣زٌٕٞ ًَ ٓشسٝع، ثؾٌْ رؼس٣لٚ، ٖٓ ٝؽدحٍ 

Land and 
buildings 

األزاػ٢ أُوز٘بح ألؿساع اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )ٓضَ ٓ٘بؽن االخزجبز  األراضٙ ٔانًجبَٙرشَٔ 
رْ اٗشبإٛب أٝ شساإٛب ألؿساع اُجؾش ٝاُزط٣ٞس  ٝٓٞاهغ أُؼبَٓ ٝأُظبٗغ اُزغس٣ج٤خ( ٝأُجب٢ٗ اُز٢

 ّٕ أُجب٢ٗ رؼد ٖٓ األطٍٞ  اُزغس٣ج٢، ثٔب ك٢ ذُي اُزؾع٤٘بد ٝاُزؼد٣الد ٝاإلطالؽبد اُسئ٤عخ. ٝثٔب أ
 ُٔ ُٔ  ٘زَغخ ث٤٘ٔب رؼدّ اُ ٘زَغخ ك٢ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ، ٣زٞعت رؾد٣د اإلٗلبم ػ٠ِ األزاػ٢ ٖٓ األطٍٞ ؿ٤س اُ

َ  اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣  ٖٓ األزاػ٢ ٝأُجب٢ٗ ثشٌَ ٓ٘لظَ. ج٢ ٌُ

Labour costs  َٔأٝ رؼ٣ٞؼبد أُٞظل٤ٖ اُؼب٤ِٖٓ، ػ٠ِ األعٞز ٝاُسٝارت اُع٣ٞ٘خ ٝع٤ٔغ ركبنٛف انؼًمرشز ،
اُزٌب٤ُق أُسرجطخ ثٜب أٝ أُصا٣ب اإلػبك٤خ ٓضَ ٓدكٞػبد أٌُبكآد ٝخ٤بزاد األظْٜ ٝاإلعبشاد 

 بً َ ك٢ ٛرا اُد٤َُ  أ٣ؼط٘با٣ن اُزوبػد. ٣شَٔ ٓلّٜٞ رٌب٤ُق اُؼٔ أُدكٞػخ األعس ٝاالشزساًبد ك٢
 ٓدكٞػبد اُؼٔبٕ االعزٔبػ٢ األخسٟ ٝاُؼسائت أُلسٝػخ ػ٠ِ اُسٝارت.

Leased 
employees 

 ّْ . ٝرعزِصّ اُؼٔبُخ ٤ٖاُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُخبزع٤ ٓٞظل٢ك٢  انًسزأَخرٍٚ انؼبيهٍٛاازاط  ٣ز
ثبُ٘عجخ ُِشسًبد اُؼ٤ِٔخ. ٣ُدزط أُٞظلٕٞ أُعزؤَعسٕٝ ػ٠ِ  ّ ُِٔٞازا اُجشس٣خسظٞاُأُعزؤعسح رٞك٤س 

عداٍٝ زٝارت ًٝبُخ اُؼَٔ )أٝ اُزٞظ٤ق( ٤ُٝط عداٍٝ زٝارت اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ اُز٢ ردكغ اُسظّٞ. 
 ّْ  رٞك٤س أُٞازا اُجشس٣خ ٝكن ٛرٙ اُطس٣وخ ػ٠ِ أُدٟ اُوظ٤س. ٝػباحً ٓب ٣ز

local unit ًٝاؽد. ٗزبع٢ ك٢ أٝ ٖٓ ٓٞهغٍ اإل ٘شبؽاُ، أٝ عصء ٖٓ ٓشسٝع، رٔبزض ٢ٛ ٓشسٝعٌ  حهٛخانٕحذح ان 

local (or 
municipal) 
government 

 ٖٓ اُؾٌٞٓبد أُؾ٤ِخ اُز٢ رٔضَ ٝؽدادٍ  نهحكٕيخ انًحهٛخ )أٔ انجهذٚخ(٣زٌٕٞ اُوطبع اُلسػ٢ 
ِسثؼ اُز٢ ال ر٘زظ ُِعٞم ٝاُز٢ ٤خ ٓ٘لظِخ ثبإلػبكخ ا٠ُ اًُٞبالد ٝأُئظعبد ؿ٤س اُٜباكخ ُبرٓئظع

٤خ رٔزد برٓئظع رخؼغ ُع٤طسح اُؾٌٞٓبد أُؾ٤ِخ. ٖٓ ؽ٤ش أُجدأ، ٝؽداد اُؾٌْ أُؾ٢ِ ٢ٛ ٝؽدادٌ 
ظِطزٜب أُب٤ُخ ٝاُزشس٣ؼ٤خ ٝاُز٘ل٤ر٣خ ػ٠ِ أطـس أُ٘بؽن اُغـساك٤خ أُز٤ٔصح ٖٓ ؽ٤ش األٛداف 

 ٗطبم اُؾٌٞٓخ أُسًص٣خ أٝ ؽٌٞٓبد اُٞال٣بد. ٖٓ بً بظ٤خ. ٣ٌٕٞ ٗطبم ظِطزٜب أهَ ػٔٞٓاإلااز٣خ ٝاُع٤

Machinery and 
equipment 

ًالً ٖٓ ا٥الد اُسئ٤عخ )أ١ أُسظِٔخ( ٝأُؼداد أُوز٘بح ألعَ االظزخداّ ك٢  اٜالد ٔانًؼذاد٢ رـطّ 
أااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ٝثـسع ه٤بض اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ُِؾعبثبد اُو٤ٓٞخ، ٣٘جـ٢ 

، ثٔب ك٢ ذُي "ٓؼداد أُؼِٞٓبد د ٖٓ خالٍ روع٤ٔبٍد أًضس رلظ٤الً د اإلٗلبم ػ٠ِ ا٥الد ٝأُؼدارؾد٣
 ٝاالرظبالد" ٝ "ٓؼداد اُ٘وَ".
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Majority-
ownership or 
control 

٪ ٖٓ األظْٜ اُؼبا٣خ أٝ ظِطخ اُزظ٣ٞذ 50ا٠ُ ٤ٌِٓخ أًضس ٖٓ  يهكٛخ أٔ سٛطرح األغهجٛخرش٤س 
َٔ أٓضِخ اُشسًبد اُزبثؼخ اُخبػؼخ ُع٤طسح أٝ زٖٓ ٓشسٍٝع كسا١. رش ٣ٌبكئٚدزط أٝ ٓب ُٔ أُشسٝع ُِ

 ٤ٌُِٔخ األؿِج٤خ ػ٠ِ اُشسًبد اُلسػ٤خ )أُشبز٣غ أُدزعخ( ٝاُلسٝع )أُشبز٣غ اُلسا٣خ(.

Masters' 
students 

 ّْ ًجبؽض٤ٖ؛ ٣ٝشَٔ ذُي ػ٠ِ ٝعٚ اُخظٞص  طالة انًبخسزٛرك٢ ثؼغ اُؾبالد اؽزعبة  هد ٣ز
ؽعت اُزظ٤٘ق اُد٢ُٝ أُٞؽد ُِزؼ٤ِْ  7اُر٣ٖ ٣زجؼٕٞ ثسٗبٓظ ٓبععز٤س ثؾض٢ ٖٓ أُعزٟٞ  اُطالة

ISCED  اُر١ "... ٣ئا١ ا٠ُ ٓ٘ؼ أُئٛالد اُجؾض٤خ أُظٔٔخ طساؽخً ُزدز٣ت أُشبز٤ًٖ ػ٠ِ اعساء
كوؾ  اُجؾٞس األط٤ِخ ٌُٜٝ٘ب إٝ ٓعزٟٞ ازعخ اُدًزٞزاٙ". ٝٓغ ذُي، كٖٔ أُْٜ ثٌٔبٕ إٔ ٣زْ اؽزعبة

ٓوبثَ ٗشبؽْٜ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُخبص  ؽالة أُبععز٤س اُر٣ٖ ٣زِوٕٞ ٓدكٞػبدٍ 
 ثْٜ ٖٓ ػٖٔ ٓغٔٞع ٓٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢.

multinational 
enterprise 
(MNE) 

أُٞعٞاح  ا٠ُ اُشسًخ األّ أُو٤ٔخ ك٢ اُجِد ٝشسًبرٜب اُزبثؼخ (MNEانًشرٔع يزؼذد اندُسٛبد )٣ش٤س 
(. CAA) ٔع٤طس ػ٤ِٜب ك٢ اُخبزطُاع٠ٔ اُشسًبد اُزبثؼخ رُ ٝاُز٢  ألؿِج٤خثبأًُِٔٞخ اُخبزط  ك٢

اُشسًخ ٣ٝشبز ا٠ُ أُشبز٣غ ٓزؼداح اُغ٘ع٤بد أ٣ًؼب ثبظْ ٓغٔٞػبد أُشبز٣غ اُؼب٤ُٔخ. أٗظس أ٣ًؼب 
  ٔؾ٤ِخ.األّ، ٤ٌِٓٝخ األؿِج٤خ، ٝاُشسًبد اُزبثؼخ اُخبزع٤خ اُخبػؼخ ُِع٤طسح اُ

NABS 
classification 

داف االعزٔبػ٤خ اٗظس رظ٤٘ق األٛ - NABS رحهٛم ٔيمبرَخ انجرايح ٔانًٛساَٛبد انؼهًٛخ رصُٛف
 ٝاالهزظبا٣خ.

Non-profit 
institutions 
(NPIs) 

هب٤ٗٞٗخ أٝ اعزٔبػ٤خ أُٗشئَذ ُـسع اٗزبط اُعِغ  ٢ٛ ٤ًبٗبدٌ  (NPIsانًؤسسبد غٛر انٓبدفخ نهرثح )
د، ٌُٖ ال رعٔؼ ُٜب ؽبُزٜب إٔ رٌٕٞ ٓظدزاً ُزؾو٤ن اُدخَ، أٝ اُسثؼ أٝ ؿ٤سٛب ٖٓ أٌُبظت ٝاُخدٓب

أُب٤ُخ ُِٞؽداد اُز٢ هبٓذ ثزؤظ٤عٜب أٝ رشسف ػ٤ِٜب أٝ رُٜٔٞب. ٣ٌٖٔ ُٜرٙ أُئظعبد إٔ ر٘خسؽ ك٢ 
 ٗزبط ُِعٞم أٝ ال.اإلأػٔبٍ 

Non-profit 
institutions 
serving 
households 
(NPISHs) 

ٔئظعبد ؿ٤س آُٖ   NPISHs ٘سراألُ  انمطبع انًؤسسبد غٛر انٓبدفخ نهرثح انزٙ رخذوزٌٕٞ ر
ّٓ اُز٢  NPIsٜباكخ ُِسثؼ اُ ٖ اُجؼبئغ ٝاُخدٓبد ال ر٘زظ ُِعٞم ٝال رخؼغ ُع٤طسح اُؾٌٞٓخ. ٢ٛٝ رئ

١ ٌُٖٝ ٤ُعذ ٜٓٔخ اهزظبا٣بً. رٔضَ أؿِت ٛرٙ اُجؼبئغ ٝاُخدٓبد االظزٜالى اُلسا ٓغبٗبً أٝ ثؤظؼبزٍ 
 غٔبػ٤خ أ٣ؼبً.  اُ خدٓبداُظس١ إٔ رئٖٓ ٣ٌٖٔ ُِٔئظعبد ؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ اُز٢ رخدّ اُوطبع األُ 

Obligations  َأُجبُؾ اُ٘ود٣خ ألٝآس اُشساء ٝاُؼوٞا أُٔ٘ٞؽخ ٝاُخدٓبد أُزِوبح ٝاُظلوبد أُٔبصِخ  االنزسايبدرٔض
ّْ ك خالٍ كزسحٍ  ٤ٚ رخظ٤ض األٓٞاٍ ٝػٖ أُٞػد اُر١ ٣زؼ٤ٖ ك٤ٚ ٓؼ٤٘خ ثـغ اُ٘ظس ػٖ اُٞهذ اُر١ ر

 ظداا األٓٞاٍ ك٢ أُعزوجَ.

Oriented basic 
research 

ّْ  األثحبس األسبسٛخ انًٕخٓخ  اعساإٛب ػ٠ِ أَٓ أٜٗب ظز٘زظ هبػدحً  ٢ٛ األثؾبس األظبظ٤خ اُز٢ ٣ز
ج٤ِخ ٓؼسٝكخ أٝ ػس٣ؼخ ٖٓ أُؼسكخ اُز٢ هد رشٌَ أظبظبً ُؾَ ٓشٌالد أٝ اؽزٔبالد ؽب٤ُخ أٝ ٓعزو

 ٓزٞهؼخ.

Other current 
costs 

أُشزس٣بد ؿ٤س اُسأظٔب٤ُخ ُِٔٞاا ٝاُِٞاشّ ٝأُؼداد ٝاُخدٓبد  انزكبنٛف اندبرٚخ األخرٖرشَٔ 
اُخبطخ ثدػْ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُز٢ روّٞ ثٜب اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ ك٢ اُع٘خ أُسعؼ٤خ. ٖٝٓ 

ك٢ ذُي اُـبش ٝاٌُٜسثبء(؛ ٝاٌُزت ٝأُغالد ٝأُٞاا أُسعؼ٤خ  األٓضِخ ػ٠ِ ذُي أُبء ٝاُٞهٞا )ثٔب
 ُٔ ودزح أٝ اُلؼ٤ِخ ُِ٘ٔبذط اُظـ٤سح ٝاالشزساًبد ك٢ أٌُزجبد ٝاُغٔؼ٤بد اُؼ٤ِٔخ ٝؿ٤سٛب؛ ٝاُزٌب٤ُق اُ

؛ ٝأُٞاا اُالشٓخ ُِٔخزجساد )ٓضَ أُٞاا ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ئ٤خٞؽدح اإلؽظباُأٝ اُ٘ٔبذط أُظ٘ٞػخ خبزط 
رشَٔ اُزٌب٤ُق اُغبز٣خ األخسٟ ػٞائد أٝ رساخ٤ض اظزخداّ ثساءاد ًٔب د ٝؿ٤سٛب(. ٝاُؾ٤ٞاٗب

اُخ(  ..اُسأظٔب٤ُخ )ًب٥الد ٝأُؼداد االخزساع ٝؽوٞم ا٤ٌُِٔخ اُلٌس٣خ األخسٟ، ٝرؤع٤س اُعِغ
 .ٝاظزئغبز أُجب٢ٗ ُدػْ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُر١ روّٞ ثٚ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ ك٢ اُع٘خ أُسعؼ٤خ

Other 
supporting 
staff 

ٌَ  اٜخرٌٔ يٕظفٕ انذػى٣شَٔ  زجخ اُؾسك٤٤ٖ أُٜسح ٝؿ٤س أُٜسح، ٝأُٞظل٤ٖ اإلااز٤٣ٖ ٝأٓ٘بء اُعس ٝاُ
 أُشبز٤ًٖ ك٢ ٓشبز٣غ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ أٝ أُسرجط٤ٖ ٓجبشسحً ثٔضَ ٛرٙ أُشبز٣غ.
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Other 
intellectual 
property 
products 

)ك٢ اإلٗلبم اُسأظٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢( ثساءاد  نًهكٛخ انفكرٚخ األخرٖيُزدبد ارشَٔ 
االخزساع أُشزساح أٝ اُزساخ٤ض ؽ٣ِٞخ األعَ أٝ ؿ٤سٛب ٖٓ األطٍٞ ؿ٤س أُِٔٞظخ أُعزخدٓخ ك٢ 

ٍّ ٝاؽد. ٣ٝغت ػدّ اازاط األطٞ ٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُز٢ ٢ٛ ه٤د االظزخداّ ٓ٘ر أًضس ٖٓ ػب
ؿ٤س أُِٔٞظخ األخسٟ اُز٢ ٣ٌٖٔ اإلثالؽ ػٜ٘ب ك٢ اُؾعبثبد أُب٤ُخ اُداخ٤ِخ اُخبطخ ثبُٞؽدح، ٓضَ 

 .ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخاألطٍٞ اُزع٣ٞو٤خ أٝ اظْ اُشٜسح اُزغبز١. اٗظس 

Outlays  َؾ اُخبطخ )رُعزخدّ ثبُزسااف ٓغ اإلٗلبم ك٤ٔب ٣خض أُجبُؾ أُسطٞاح ُإلٗلبم( أُجبُ انًصرٔفبدرٔض
 ّْ ك٤ٚ  ثبُش٤ٌبد اُظبازح ٝأُدكٞػبد اُ٘ود٣خ اُز٢ رُدكغ خالٍ كزسح ٓؼ٤٘خ ثـغ اُ٘ظس ػٖ اُٞهذ اُر١ ر

 اُؾ٢ٌٓٞ(. اُز٣َٞٔرخظ٤ض األٓٞاٍ أٝ ٝهذ ُصّٝ ظدااٛب )ػ٘د اإلشبزح ا٠ُ 

paradata  ٔعؼ. هد رزؼٖٔ أٓضِخ ا٠ُ أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثؼ٤ِٔخ اُ انجٛبَبد انٕصفٛخ نؼًهٛخ خًغ انجٛبَبدرش٤س
ك٢ اُؼ٤٘خ أّ ال؛ ٝربز٣خ ٓزبثؼخ االظزغبثخ؛ ٝؽس٣وخ عٔغ  اُج٤بٗبد اُٞطل٤خ اذا ٓب ًبٗذ اُٞؽدح ٓٞعٞاحً 

اُج٤بٗبد. هد ٣عبػد اظزخداّ اُج٤بٗبد اُٞطل٤خ ُؼ٤ِٔخ عٔغ اُج٤بٗبد ثؼد اٝزح أُعؼ ك٢ رؾع٤ٖ أااح 
 أُعؼ ك٢ اُزٌسازاد أُعزوج٤ِخ.

Parent 
companies of 
MNEs 

ٔغٔؼخ أُشبز٣غ اُػ٠ِ أٜٗب ٓغٔٞػخ  MNEsيزؼذدح اندُسٛبد  نهًشبرٚغانشركبد األو روبض 
ٝرؼْ ع٤ٔغ اُٞؽداد أُو٤ٔخ ك٢ ٛرا اُجِد ٝاُز٢ رزٔزغ اُشسًخ ث٤ٌِٔخ األؿِج٤خ  ثِد اُزغ٤ٔغثبٌُبَٓ ااخَ 

 .ٓخ ٤ٌِٓٝخ األؿِج٤خأُشسٝع ٓزؼدا اُغ٘ع٤بد، ٝٓغٔٞػخ أُشسٝع، ٝاإلهب  بً أ٣ؼ ك٤ٜب. اٗظس

Performers of 
R&D 

ٖٓ اُٞؽداد اإلؽظبئ٤خ اُز٢ رز٠ُٞ )أ١ رئا١( اُجؾش  انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ ٔيؤدّ ٣زؤُق 
ٖٓ اُوطبػبد اُسئ٤عخ أُشُٔٞخ ك٢ ٛرا اُد٤َُ ٢ٛٝ: ٓشسٝع األػٔبٍ  ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ك٢ ًَ هطبعٍ 

 .اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ. اٗظس  ٝاُؾٌٞٓخ ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝأُشبز٣غ اُخبطخ

Persons 
employed 

دٕٝ أعس ٝأطؾبة اُؼَٔ ثظس ًالً ٖٓ اُؼب٤ِٖٓ ٝاألكساا اُؼب٤ِٖٓ ُؾعبة األُ  ٍٛانؼبيه األفرادرشَٔ كئخ 
أُشزـ٤ِٖ )أ١ شسًبء األػٔبٍ اُ٘شط٤ٖ(. ٣ٝغت اظزجؼبا اُشسًبء اُظبٓز٤ٖ أٝ ؿ٤س اُ٘شط٤ٖ اُر٣ٖ 

اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  ٢ٓٞظل بً خبزط اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ. اٗظس أ٣ؼْٜ اُسئ٤ط ٣غسٕٝ ٗشبؽ
 ٖ.٤اُداخ٤ِ

Private 
affiliation 
status 

 .خاُؼبٓ اُزجؼ٤خؽبُخ اٗظس  - خانخبص انزجؼٛخحبنخ 

Private non-
profit 
expenditure on 
R&D 
(PNPERD) 

ٕ  (PNPERDنجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ )اإلَفبق انخبص غٛر انٓبدف نهرثح ػهٗ أَشطخ ا٣ٔضَ  ّٞ ٌٓ
اُٞؽداد اُزبثؼخ ُِوطبع  رزٌجّدٙاُر١ GERD اإلٗلبم أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 

ااخَ اُٞؽدح ػٖٔ  اُخبص ؿ٤س اُٜباف ُِسثؼ. ٝٛٞ ٓو٤بض اإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢
اإلٗلبم أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ    بً ٔؾداح. اٗظس أ٣ؼأُسعؼ٤خ اُسح لزاُاُوطبع اُخبص ؿ٤س اُٜباف ُِسثؼ خالٍ 

 .ااخَ اُٞؽدح ( ٝاإلٗلبم ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣جGERD٢ػ٠ِ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )

Private non-
profit (PNP) 
sector 

 :(PNPانمطبع انخبص غٛر انٓبدف نهرثح )٣شَٔ 

 ع٤ٔغ أُئظعبد ؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ اُز٢ ر( خدّ اُوطبع األُظس١NPISH ػ٠ِ اُ٘ؾٞ أُؾدا ك٢ ،)
ُٔ 2008ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ   ٖٓ هطبع اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ظ٘لخ ًغصءٍ ، ثبظزض٘بء رِي اُ

 ٣شَٔ أ٣ؼبً األظس ٝاألكساا ثظلزْٜ اُشخظ٤خ أُشبز٤ًٖ أٝ ؿ٤س ٝثٜدف اظزٌٔبٍ اُؼسع ،
 ٤َ.ك٢ ٛرا اُدُ أُشبز٤ًٖ ك٢ أٗشطخ اُعٞم، ًٔب ٛٞ ٓٞػؼٌ 

A “Professor 
emeritus” 

ٓزوبػد ٣ٞاطَ اُجؾش ٝاُؼَٔ أُشزسى ك٢ األٗشطخ األًبا٤ٔ٣خ ُظبؽت  ٛٞ أظزبذٌ  "األسزبر انفخر٘"
إٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أ١ رؼ٣ٞغ )ػ٠ِ اُسؿْ ٖٓ أٗٚ هد ٣زِو٠  -ٓب رٌٕٞ عبٓؼخ ػباحً  -ػِٔٚ اُعبثن

 ثؼغ اُدػْ اُِٞععز٢ ألٗشطزٚ(.

A prototype ٔٗٔٞذطٌ  نٙانًُٕرج األ ٞٛ  ّْ اٗشبإٙ ٤ُشَٔ ع٤ٔغ اُخظبئض اُل٤٘خ ٝخظبئض األااء ُِٔ٘زظ  أط٢ِ ر
 اُغد٣د.
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Public or 
private sector 
affiliation 
status 

٤خ ٖٓ بر. ٣غت رؾد٣د اُؾبُخ اُؼبٓخ أٝ اُخبطخ ُِٞؽدح أُئظعنهمطبع انؼبو أٔ انخبص انزجؼٛخحبنخ 
 أُٞظٞٓخ ثؤٜٗب٤طسح اُؾٌٞٓخ أّ ال. ٣ٌٖٝٔ رغ٤ٔغ اُٞؽداد خالٍ اذا ٓب ًبٗذ ٛرٙ اُٞؽدح خبػؼخ ُع

 ُؼسع اإلؽظبئ٤بد اُز٢ رِج٢ ٓزطِجبد أُعزخدّ. بً خ )أٝ ػبٓخ( ك٢ ع٤ٔغ اُوطبػبد ٓؼخبط

Purchasers’ 
prices 

٢ٛ أُجبُؾ اُز٢ ٣دكؼٜب أُشزسٕٝ، ثبظزض٘بء اُغصء اُوبثَ ُِخظْ ٖٓ ػسائت اُو٤ٔخ  أسؼبر انًشزرٍٚ
( ٝاُؼسائت أُٔبصِخ. رؼٌط أظؼبز أُشزس٣ٖ اُزٌب٤ُق اُلؼ٤ِخ اُز٢ ٣زؾِٜٔب VAT)أُؼبكخ 

أُعزخدٕٓٞ. ٝٛرا ٣ؼ٢٘ إٔ رود٣س ه٤ٔخ اإلٗلبم اُغبز١ ٝاُسأظٔب٢ُ ػ٠ِ اُعِغ ٝاُخدٓبد اُخبطخ 
ثبُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٛٞ اُعؼس اإلعٔب٢ُ اُر١ ردكؼٚ ٝؽدح اإلثالؽ، ثٔب ك٢ ذُي أ٣خ ػسائت ػ٠ِ 
أُ٘زغبد اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ ش٣باح اُعؼس أُدكٞع، ٝاُزؤص٤س اُخبكغ ُألظؼبز أل١ اػبٍٗخ ٓودٓخ ػ٠ِ 

 أُ٘زغبد أُشزساح.

Pure basic 
research 

ُِٜ٘ٞع ثبُٔؼسكخ، ٝال رعؼ٠  األثؾبس األظبظ٤خ اُز٢ رس٢ٓ كوؾ ٢ٛ األثحبس األسبسٛخ انصرفخ
األعَ ٝال رجرٍ أ١ عٜد ُزطج٤ن اُ٘زبئظ ػ٠ِ أُشبًَ  ُِؾظٍٞ ػ٠ِ كٞائد اهزظبا٣خ أٝ اعزٔبػ٤خ ؽ٣ِٞخ

 اُؼ٤ِٔخ أٝ ُ٘وَ اُ٘زبئظ ا٠ُ اُوطبػبد أُعئُٝخ ػٖ رطج٤وٜب.

quasi-
corporation 

٤خ ٓو٤ٔخ ُد٣ٜب ٓؼِٞٓبد ًبك٤خ ُزغ٤ٔغ ٓغٔٞػخ بركسا١ رٔزٌِٚ ٝؽدحٌ ٓئظع ٢ٛ آب ٓشسٝعٌ  شجّ انشركخ
ٓ٘لظِخ ٝػالهزٜب اُلؼ٤ِخ ثٔبٌُٜب ٢ٛ ػالهخ ٓئظعخ  سًخً ًبِٓخ ٖٓ اُؾعبثبد ٝرؼَٔ ًٔب ُٞ ًبٗذ ش

٤خ ؿ٤س ٓو٤ٔخ ٌُٜٝ٘ب رؼزجس ثٔضبثخ ٝؽدح برٓئظع كسا١ رٔزٌِٚ ٝؽدحٌ  ثبُٔعب٤ٖٔٛ ك٤ٜب، أٝ ٢ٛ ٓشسٝعٌ 
ش٤٘ٓخ  ًج٤سح ٖٓ اإلٗزبط ك٢ اإله٤ِْ االهزظبا١ ػ٠ِ ٓداز كزسحٍ  ٤خ ٓو٤ٔخ ألٜٗب رشبزى ك٢ ٤ًٔخٍ برٓئظع

 ح.ؽ٣ِٞخ أٝ ؿ٤س ٓؾدا

R&D 
coefficients 

ُؾعبة/رود٣س ؽظض ث٤بٗبد اُؼب٤ِٖٓ ٝث٤بٗبد اإلٗلبم  ٢ٛ أاٝادٌ  ؼبِيالد انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙيُ 
 ٍَ خبص ُزٞش٣غ أُٞازا اإلعٔب٤ُخ ػ٠ِ  أُ٘عٞثخ ا٠ُ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ٣ٝزْ اظزخدآٜب ثشٌ
اازح( ك٢ هطبع اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ. ٣ٌٖٝٔ ًَ ٖٓ اُجؾش ٝاُزؼ٤ِْ ٝاألٗشطخ األخسٟ )ثٔب ك٢ ذُي اإل

( أٝ ػ٠ِ GUFاُؼبّ ُِغبٓؼبد )اُؾ٢ٌٓٞ ز٣َٞٔ اُاظزخدآٜب ُإلٗلبم اإلعٔب٢ُ أٝ ألعصاء ٓ٘ٚ، ٓضَ 
 أُٞظل٤ٖ كوؾ.

R&D 
function 

 ّْ ، اُخبطخ ثْٜ نٕظٛفخ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙرظ٤٘ق ٓٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝكوًب  ٣ز
 أٝ ؿ٤سٛب ٖٓ ٝظبئق ٓٞظل٢ اُدػْ. بً أٝ ك٤٘ ٕٞ ثبؽضبً ٝاُز٢ هد رٌ

R&D 
personnel 

ك٢  ك٢ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ ع٤ٔغ األشخبص أُشبز٤ًٖ ٓجبشسحً  يٕظفٕ انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚج٣ٙشَٔ 
أٗشطخ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، ظٞاء أًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ ك٢ اُٞؽدح اإلؽظبئ٤خ أّ ًبٗٞا ٓعب٤ٖٔٛ 

ثبٌُبَٓ ك٢ أٗشطخ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ُِٞؽدح اإلؽظبئ٤خ، ًٔب ٣شَٔ أُٝئي  خبزع٤٤ٖ ٓ٘دٓغ٤ٖ
ٔجبشسح ألٗشطخ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ )ٓضَ ٓد٣س١ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُخدٓبد اُاُر٣ٖ ٣ودٕٓٞ 

 R&Dٓٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  بً ٤٤ٖ ٝأُٞظل٤ٖ اٌُزجخ(. اٗظس أ٣ؼاُزغس٣ج٢ ٝاإلااز٤٣ٖ ٝاُل٘
 ُداخ٤٤ِٖ ٝٓٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  اُخبزع٤٤ٖ.ا

Refundable/pay
able tax credit 

. ٣ٌٖٔ ظداا االئزٔبٗبد اُؼس٣ج٤خ، ثٔؼ٠٘ أٗٚ ٣زْ اكغ أ١ ائزًبٌ ضرٚجٙ لبثم نالسزرداد/ يسزحك انذفغ
 .٣ج٢االئزٔبٕ اُؼسٖٓ االئزٔبٕ ٣زغبٝش االُزصاّ اُؼس٣ج٢ ا٠ُ أُعزل٤د. اٗظس أ٣ؼب  ٓجِؾٍ 

reporting unit  ٢ٛ اُٞؽدح اُز٢ ٣زْ ٖٓ خالُٜب اإلثالؽ ػٖ اُج٤بٗبد. ٝٛرا ٣زٞاكن ٓغ  إػذاد انزمبرٚر/ اإلثالؽٔحذح
اُٞؽدح اُز٢ ظززِو٠ االظزج٤بٕ أٝ أُوبثِخ. ٝك٢ ؽبُخ اُج٤بٗبد اإلااز٣خ، كبٗٚ ٣زٞاكن ٓغ اُٞؽدح اُز٢ ٣ٔضِٜب 

 اُعغَ اُلسا١.

Research and 
experimental 
development 
(R&D) 

ٍَ  (R&Dانجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ )٣شزَٔ  ّْ  ػ٠ِ ػٔ اُو٤بّ ثٚ ٖٓ أعَ ش٣باح  اثداػ٢ ٜٝٓ٘غ٢ ٣ز
غد٣دح اُزطج٤وبد اُٝاظز٘جبؽ  -ثٔب ك٢ ذُي ٓؼسكخ اإلٗعب٤ٗخ ٝاُضوبكخ ٝأُغزٔغ -أُخصٕٝ أُؼسك٢
 ُِٔؼسكخ أُزٞكسح.
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Researchers ٌٕز أٝ اٗشبء ْٛ ا٤ُٜٕ٘ٔٞ اُؼب انجبحث ّٞ غد٣دح. ٣ٝوٕٞٓٞ ثبعساء األثؾبس أُؼسكخ إُِٓٞ ك٢ رظ
أٝ ؽسائن  اُجسٓغ٤بدٝرؾع٤ٖ أٝ رط٣ٞس أُلب٤ْٛ أٝ اُ٘ظس٣بد أٝ اُ٘ٔبذط أٝ أظب٤ُت رو٤٘بد اُو٤بض أٝ 

 اُزشـ٤َ

Residence أخسٟ، ٛٞ  جبزحٍ اُٞؽدح أُئظعبر٤خ ٛٞ أُ٘طوخ االهزظبا٣خ اُز٢ رسثطٜب ثٜب أهٟٞ طِخ، ٝثؼ يكبٌ إلبيخ
ٝأُغبٍ اُغ١ٞ ٝا٤ُٔبٙ أُ٘طوخ اُجس٣خ ٓسًص ؿبُج٤خ ٓظبُؾٜب االهزظبا٣خ. رشَٔ أُ٘طوخ االهزظبا٣خ 
 اُٞهٞا أٝ أُؼبإ. اظزخساطاإله٤ٔ٤ِخ، ثٔب ك٢ ذُي اُظالؽ٤بد اُخبطخ ثؾوٞم اُظ٤د ٝؽوٞم 

اإله٤ِْ. ًٔب رزؼٖٔ أُ٘طوخ رشَٔ أُ٘طوخ االهزظبا٣خ ك٢ أُ٘طوخ اُجؾس٣خ اُغصز اُز٢ ر٘ز٢ٔ ا٠ُ 
ٍَ  ٣زْ رسظ٤ْاالهزظبا٣خ أ٣ؼبً ٓ٘بؽن اه٤ٔ٤ِخ ك٢ ثو٤خ اُؼبُْ، ؽ٤ش  ٝاػؼ  ٛرٙ أُعبؽبد األزػ٤خ ثشٌ

)ًبُعلبزاد ٝاُو٘ظ٤ِبد ٝاُوٞاػد اُؼعٌس٣خ ٝأُؾطبد اُؼ٤ِٔخ( أُٞعٞاح ك٢ أهب٤ُْ أخسٟ ٝرعزخدٜٓب 
بظ٤خ أٝ ػعٌس٣خ أٝ ػ٤ِٔخ أٝ ؿ٤سٛب ٖٓ األؿساع اثِٞٓ اُؾٌٞٓبد اُز٢ رٌِٜٔب أٝ رئعسٛب ألؿساعٍ 

 زظ٤ٔخ ٖٓ ؽٌٞٓبد أُ٘بؽن اُز٢ روغ ك٤ٜب األزاػ٢. ثٔٞاكوخٍ 

Rest of the 
world 

 :ثمٛخ انؼبنىزؼٖٔ ٣

  ٌاٗزبط أٝ ٓجب٢ٗ ااخَ أُ٘طوخأٝ أٓبًٖ  ع٤ٔغ أُئظعبد ٝاألكساا اُر٣ٖ ٤ُط ُد٣ْٜ ٓٞهغ 
ٞؽدح ٝر١ٞ٘ ٓٞاطِخ اُؼَٔ ك٤ٜب ثبألٗشطخ ٝأُؼبٓالد اُأٝ ٜٓ٘ب االهزظبا٣خ اُز٢ رؼَٔ ك٤ٜب 

ٍَ  االهزظبا٣خ ػ٠ِ ٗطبمٍ   .ٓؾداحش٤٘ٓخ ؽ٣ِٞخ  ؿ٤س ٓع٠ٔ أٝ ػ٠ِ ٓدٟ كزسحٍ  ٝاظغ، ظٞاء ا٠ُ أع

  ،ؼّسكخ أًضسع٤ٔغ أُ٘ظٔبد اُد٤ُٝخ ٝا٤ٌُبٗبد كٞم اُٞؽ٤٘خ ُٔ أاٗبٙ، ثٔب ك٢ ذُي أُساكن  اُ
 ٝاُؼ٤ِٔبد ااخَ ؽدٝا اُجِد.

scientific and 
technological 
activities (STA) 

اؽظبئ٤خ، ػ٠ِ أٜٗب ع٤ٔغ األٗشطخ  ، ألؿساعٍ (STAاألَشطخ انؼهًٛخ ٔانزمبَٛخ )٣ٌٖٔ رؼس٣ق 
أُ٘زظٔخ اُز٢ رٜزْ ػٖ ًضت ثز٤ُٞد أُؼسكخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزوب٤ٗخ ٝرط٣ٞسٛب ٝٗشسٛب ٝرطج٤وٜب ك٢ ع٤ٔغ 

، ٝاُؼِّٞ اُطج٤خ ٝاُصزاػ٤خ، ٝاُزوبٗخ(، ٝاُٜ٘دظخ NS) ٓغبالد اُؼِّٞ ٝاُزوبٗخ، أ١ اُؼِّٞ اُطج٤ؼ٤خ
(. ٣ٌٖٔ روع٤ْ األٗشطخ اُز٢ ٣٘جـ٢ رـط٤زٜب ك٢ أُٔبزظخ SSHًٝرُي اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ٝاإلٗعب٤ٗخ )

( S&Tٝاُزدز٣ت ) ٝاُزؼ٤ِْ: اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، ٢ٛٝاظؼخ  اإلؽظبئ٤خ ا٠ُ صالس ٓغٔٞػبدٍ 
 اُضبُش، ٝاُخدٓبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُزوب٤ٗخ. ٝاظغ ك٢ أُعزٟٞ ػ٠ِ ٗطبمٍ 

Self-employed األشخبص اُر٣ٖ ٣ٔضِٕٞ أُبُي اُٞؽ٤د أٝ ٓغٔٞػخ أُب٤ٌُٖ  األفراد انؼبيهٌٕ نحسبثٓى انخبص ْٛ
ُِٔشسٝػبد اُلسا٣خ اُز٢ ٣ؼِٕٔٞ ك٤ٜب، ثبظزض٘بء أُشسٝػبد اُلسا٣خ اُز٢ رُظّ٘ق ػ٠ِ أٜٗب شجٚ 

ُؾعبثْٜ اُخبص  اُر٣ٖ ٣ؼِٕٔٞرؼ٤ٖٔ االظزشبز٤٣ٖ أٝ أُزؼبهد٣ٖ  ، ٣زْكساظٌبر٢ا٤َُ شسًبد. ك٢ 
ك٢ هطبع  اهزظبا٣بً  ْٜٓ ظؼسٍ  ػ٘دأخسٟ  اُر٣ٖ ٣ؼطِؼٕٞ ثٔشبز٣غ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ُٞؽدحٍ 

 ٓشسٝػبد األػٔبٍ.

Socio-economic 
objectives 
(SEO) 
classification 

 ّْ اُؾٌٞٓخ  ٓٞاشٗخك٢ رٞش٣غ اػزٔبااد  (SEOزصبدٚخ )االل-رصُٛف األْذاف االخزًبػٛخاظزخداّ  ٣ز
. ٣٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ ٓؼب٤٣س اُزظ٤٘ق ٢ٛ ؿسع ثسٗبٓظ أٝ  GBARDُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢

اُجؾش  ٓٞاشٗبدٓشسٝع اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، أ١ ٛدكٚ األظبظ٢. ًٔب ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ رخظ٤ض 
خ ػ٠ِ أُعزٟٞ اُر١ ٣ؼٌط ثشٌَ أًضس اهخً ٛدف ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ُألٛداف االعزٔبػ٤خ ٝاالهزظبا٣

ٍ. رعز٘د هبئٔخ اُزٞش٣غ أُٞط٠ ثٜب ا٠ُ رظ٤٘ق االرؾبا األٝزٝث٢ أُؼزٔد ٖٓ هجَ  ّٞ )أٛداف( أُٔ
رؾ٤َِ ٝٓوبزٗخ اُجسآظ  ُزظ٤٘ق( Eurostat)أُد٣س٣خ اُؼبٓخ ُإلؽظبء اُزبثؼخ ُِٔلٞػ٤خ األٝزٝث٤خ 

. ُٔعزٟٞ األٍٝ )أُعزٟٞ اُر١ ٣زٌٕٞ زهٔٚ ٖٓ ٓسرجخ ٝاؽدح(ػ٠ِ ا( NABSٝا٤ُٔصا٤ٗبد اُؼ٤ِٔخ )
  اُؾٌٞٓخ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ٓٞاشٗخ اػزٔباادأ٣ؼبً  اٗظس

software  ّْ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اذا ًبٕ اظزٌٔبُٚ ٣ؼزٔد  ٓغبٍػٖٔ  انجريدٛبدرظ٤٘ق ٓشسٝع رط٣ٞس  ٣ز
َ  ٓ٘زظْ ُؼدّ ا٤ُو٤ٖ اُؼ٢ِٔ ٝ/أٝ  رود٣ْأُشسٝع ٛٞ ػ٢ِٔ ٝ/أٝ روب٢ٗ، ًٝبٕ اُٜدف ٖٓ  ػ٠ِ رودٍّ  ؽ

عصءاً ٖٓ أُشسٝع اُشبَٓ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، ٣ٌٖٔ  اُزوب٢ٗ. اػبكخً ا٠ُ اُجسٓغ٤بد اُز٢ رؼدّ 
أ٣ؼبً رظ٤٘ق اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ أُسرجؾ ثبُجسٓغ٤بد ًٔ٘زٍظ ٜٗبئ٢ أٝ ثسٓغ٤بد ٓؼٔ٘خ ك٢ 

ش ٝرط٣ٞس رغس٣ج٢ ػ٘دٓب ٣طجن ٓؼب٤٣س اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ٣ؼّد رط٣ٞس ٓ٘زٍظ ٜٗبئ٢ ػ٠ِ أٗٚ ثؾ
ػ٘ظس ٖٓ ػ٘بطس  ك٢ ذارٜب أ١ رؼّْ اُجسٓغ٤بد عصءاً ال ٣زغصأ ٖٓ اُؼد٣د ٖٓ أُشسٝػبد اُز٢ ال 

اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ٝٓغ ذُي، ٣ٌٖٔ رظ٤٘ق رط٣ٞس اُجسٓغ٤بد ك٢ ٛرٙ أُشسٝػبد ػ٠ِ أٗٚ 
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ّْ اُ رؾو٤ن ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اذا أاٟ ذُي ا٠ُ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش  زودّ ك٢ ٓغبٍ ثسٓغ٤بد اُؾبظٞة. هد ٣ز
رظ٤٘ق اُزسه٤خ أٝ اإلػبكخ أٝ اُزـ٤٤س ك٢ ثسٗبٓظ أٝ ٗظبّ هبئْ ػ٠ِ أٗٚ ثؾش ٝرط٣ٞس رغس٣ج٢ اذا ًبٕ 

شطخ أُزؼِوخ ٣ٔضَ رودٓبً ػ٤ِٔبً ٝ/أٝ روب٤ٗبً ٣ئا١ ا٠ُ ش٣باح ٓخصٕٝ أُؼسكخ. ال ٣٘جـ٢ اػزجبز األٗ
ثريدٛبد انحبسٕة ثبُجسٓغ٤بد ذاد اُطج٤ؼخ اُسٝر٤٘٤خ ثٔضبثخ ثؾش ٝرط٣ٞس رغس٣ج٢. اٗظس أ٣ؼبً 

 انًرسًهخ.

source of R&D 
funds 

اُٞؽدح اُز٢ رودّ اُز٣َٞٔ ألااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس  يصذر رًٕٚم انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚج٣ٙٔضَ 
. ٣زْ رغ٤ٔغ أُظباز اُخبزع٤خ، ك٢ اإلثالؽخبزع٤خ ُٞؽدح  اُزغس٣ج٢، ٝهد رٌٕٞ ٛرٙ أُظباز ااخ٤ِخ أٝ

أُعٞؽبد ٝػسع اُج٤بٗبد، ؽعت اُوطبع اُسئ٤ط ٝاُوطبػبد اُلسػ٤خ ذاد اُظِخ. ثٔؼ٠ً٘ أٝظغ، 
ٝاُؾٌٞٓخ، األػٔبٍ،  ٓشبز٣غرٞعد خٔعخ ٓظباز زئ٤عخ ُز٣َٞٔ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٢ٛ: 

 اُٜباف ُِسثؼ ٝثو٤خ اُؼبُْ.ٝاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، ٝاُوطبع اُخبص ؿ٤س 

state (or 
regional) 
government 

ٖٓ اُؾٌٞٓبد اإله٤ٔ٤ِخ أٝ ؽٌٞٓبد اُٞال٣بد اُز٢  نحكٕيخ انٕالٚخ )أٔ اإللهٛى(٣زٌٕٞ اُوطبع اُلسػ٢ 
ؿ٤س اُٜباكخ ُِسثؼ اُز٢ ال رُ٘زظ رٔضَ ٝؽداٍد ٓئظعبر٤خ ٓ٘لظِخ ثبإلػبكخ ا٠ُ اًُٞبالد ٝأُئظعبد 

. ٣ٔبزض ٛرا اُوطبع اُلسػ٢ ثؼغ األهب٤ُْ)اُٞال٣بد(  ك٢رخؼغ ُع٤طسح اُؾٌٞٓبد اُز٢  ُِعٞم
 ًٟ ٝأػ٠ِ ٖٓ اُٞؽداد  االرؾبا٣خأهَ ٖٓ ٓعزٟٞ اُؾٌٞٓخ أُسًص٣خ/ ٝظبئق اُؾٌٞٓخ ػ٠ِ ٓعزٞ

ٓئظعبر٤خ رٔزد ظِطزٜب أُب٤ُخ  أُئظعبر٤خ اُؾ٤ٌٓٞخ أُٞعٞاح ػ٠ِ اُظؼ٤د أُؾ٢ِ. ٢ٛٝ ٝؽدادٌ 
ُز٘ل٤ر٣خ كوؾ ػ٠ِ "اُٞال٣بد" اُلسا٣خ اُز٢ ٣ٌٖٔ روع٤ْ اُجِد ًٌَ ا٤ُٜب. ٣ٌٖٔ ٝطق ٛرٙ ٝاُزشس٣ؼ٤خ ٝا

ٓخزِلخ ك٢ اُدٍٝ أُخزِلخ، أ١ ثبُسعٞع ا٠ُ ٓظطِؾبد ٓضَ "األهب٤ُْ" أٝ  "اُٞال٣بد" ثٔظطِؾبدٍ 
 "أُوبؽؼبد".

statistical unit انٕحذح اإلحصبئٛخ  ٌٕ ٢ ٜٗب٣خ أُطبف رغ٤ٔغ كألعِٚ ٣زْ ٣زْ اُجؾش ػٖ أُؼِٞٓبد ؽُٞٚ ٝ ٢ٛ ٤ًب
 ك٢ٜ اُٞؽدح اُوبئٔخ ػ٠ِ أُغب٤ٓغ اإلؽظبئ٤خ ٝاُز٢ رش٤س ا٤ُٜب اُج٤بٗبد أُغدُٝخ. ،اإلؽظبئ٤بد

supranational 
authority 

ا٤ُٝخ رزٔزغ ثعِطخ عٔغ اُؼسائت أٝ ؿ٤سٛب ٖٓ اُزؾ٣ٞالد  ٓ٘ظٔخً  انسهطخ فٕق انٕطُٛخرٔضَ 
ّٕ  اإلعجبز٣خ ااخَ أزاػ٢ اُدٍٝ اُعِطبد كٞم اُٞؽ٤٘خ رئا١  األػؼبء ك٢ اُعِطخ. ػ٠ِ اُسؿْ ٖٓ أ

 ٓئظعبر٤خ ؿ٤س ٓو٤ٔخ. اائٔبً ٝؽدادٍ  ثؼغ ٝظبئق اُؾٌٞٓخ ااخَ ًَ اُٝخ ػؼٞ، اال أٜٗب رؼدّ 

The System of 
National 
Accounts 
(SNA) 

خ ب ا٤ُٝبً ؽٍٞ ٤ًل٤ٖٓ اُزٞط٤بد اُو٤بظ٤خ أُزلن ػ٤ِٜ ٛٞ ٓغٔٞػخٌ ( SNAَظبو انحسبثبد انمٕيٛخ )
 رغ٤ٔغ ٓوب٤٣ط اُ٘شبؽ االهزظبا١ ٝكوب ألظب٤ُت أُؾبظجخ اُده٤وخ أُعز٘دح ا٠ُ أُجباة االهزظبا٣خ.

Tax allowance ٙاُٞػبء اُؼس٣ج٢ هجَ  اُؼس٣ج٤خرُطسػ اُخظٞٓبد ٝاإلػلبءاد ٝاالهزطبػبد  .انخصى انضرٚج ٖٓ
بػغ ُِؼس٣جخ هجَ رود٣س اُؼس٣جخ. اٗظس أ٣ؼبً ك٢ٜ رُخلّغ أُجِؾ اُخ -ؽعبة االُزصاّ اُؼس٣ج٢ 

 .اإلػلبءاد اُؼس٣ج٤خ

tax credit ٙظس أٝ اُشسًبد ٣زْ ؽسؽٚ ٓجبشسح ٖٓ االُزصآبد اُؼس٣ج٤خ ػ٠ِ األُ  ٛٞ ٓجِؾٌ  االئزًبٌ انضرٚج
 أُعزؾوخ ثؼد اؽزعبة االُزصاّ.

Tax exemptions س٣ج٢ٛ.٢ ٓجبُؾ ٓعزجؼدح ٖٓ اُٞػبء اُؼ اإلػفبءاد انضرٚجٛخ 

Tax 
expenditures 

خلغ أٝ رئعَ أٝ أُٔبزظبد اُؼس٣ج٤خ اُز٢ رُ  اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٛٞ أؽٌبّ اُوٞا٤ٖٗ أٝ اُِٞائؼ اإلَفبق انضرٚجٙ
ٖٓ ااكؼ٢ اُؼسائت ٝأُزؼِوخ ثب٤ٌَُٜ اُؼس٣ج٢ اُو٤بظ٢  اإل٣ساااد اُز٢ رغٔؼٜب اُؾٌٞٓخ ٖٓ ٓغٔٞػخٍ 

ُإلػلبءاد اُؼس٣ج٤خ ٝاإلػبٗبد اُؼس٣ج٤خ  ٗٚ ٓساافٌ أٝ "اُؼبا١". ٣ٞطق اإلٗلبم اُؼس٣ج٢ أؽ٤بٗبً ثؤ
ٝأُعبػدح اُؼس٣ج٤خ. ٣عزخدّ ٓظطِؼ "اإلٗلبم اُؼس٣ج٢"، ك٢ ٛرا اُد٤َُ، ُٞطق ه٤بض رٌِلخ األؽٌبّ 

 أُزؼِوخ ثبإلػلبء اُؼس٣ج٢ اُز٢ رزؾِٜٔب اُؾٌٞٓخ.

Technicians 
and equivalent 
staff 

أٝ أًضس  ٝخجسح ك٤٘خ ك٢ ٝاؽدٍ  رزطِت ٜٓبْٜٓ اُسئ٤عخ ٓؼسكخً  اٌ ْٛ أكسا انًكبفئٌٕانفٌُٕٛ ٔانًٕظفٌٕ 
ٖٓ ٓغبالد اُٜ٘دظخ ٝاُؼِّٞ اُل٤ص٣بئ٤خ ٝػِّٞ اُؾ٤بح أٝ اُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ ٝاإلٗعب٤ٗخ ٝاُلٕ٘ٞ. 
٣ٝشبزًٕٞ ك٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٖٓ خالٍ أااء أُٜبّ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزوب٤ٗخ أُ٘ط٣ٞخ ػ٠ِ رطج٤ن 
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ّْ أُلب٤ْٛ ٝؽسا  ػباح رؾذ اشساف اُجبؽض٤ٖ. ئن اُزشـ٤َ ٝاظزخداّ ٓؼداد اُجؾش، ٝاُز٢ رز

Tertiary 
education 

ٌْ ٓب ٣ُلْٜ ػباحً ػ٠ِ أٗٚ  انثبنثٙ/اندبيؼٙانزؼهٛى ٣شَٔ  أًبا٢ٔ٣ ٌُٝ٘ٚ ٣شَٔ أ٣ؼبً اُزؼ٤ِْ أُزودّ  رؼ٤ِ
 اُد٢ُٝ أُٞؽد ُِزؼ٤ِْٖٓ اُزظ٤٘ق  8ٝ  7ٝ  6ٝ  5ا٢ُٜ٘ٔ أٝ اُؾسك٢. ٝٛٞ ٣شزَٔ ػ٠ِ أُعز٣ٞبد 

(ISCED ْٝاُز٢ رش٤س ا٠ُ اُزؼ٤ِ ،)اُجٌبُٞز٣ٞض أٝ ٓب / هظ٤س األعَ، ٝٓعزٟٞ اإلعبشح اُغبٓؼ٢
 ٣ؼباُٚ، ٝٓعزٟٞ أُبععز٤س أٝ ٓب ٣ؼباُٚ، ٝٓعزٟٞ اُدًزٞزاٙ أٝ ٓب ٣ؼباُٚ، ػ٠ِ اُزٞا٢ُ.

time-use survey ٤ٌل٤خ هؼبء األكساا ث أُزؼِوخج٤بٗبد اُؽ ػٖ ٛٞ ٓعٌؼ اؽظبئ٢ ٣ٜدف ا٠ُ اإلثال يسح اسزخذاو انٕلذ
ؽٍٞ ٓعٞؽبد اظزخداّ اُٞهذ ُِٔعبػدح ك٢ اظز٘جبؽ أُؼِٞٓبد  زشبااداإلُٞهزْٜ. ٣ودّ ا٤َُ كساظٌبر٢ 

ٕ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٌُٔبكئبد اُدٝاّ اٌُبَٓ ) ّٞ ( ٝاإلٗلبم ك٢ هطبع FTEsاُالشٓخ ُزود٣س ٌٓ
َٔ  اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، ك٢ ؽبٍ ًبٕ ٖٓ ؼِٔبد اُؼسٝز٣خ ٖٓ اُج٤بٗبد اإلااز٣خ أٝ ؿ٤س أٌُٖٔ اظزخالص اُ

 .آخس ث٤بٗبد ٓعؼٍ 

Transactions انًؼبيالدانصفمبد/  ٍٍ أٝ رؾ٣َٞ اخز٤بز١ ؽ٤ش ٣ٌٕٞ ٛ٘بى رـ٤٤س ك٢ ا٤ٌُِٔخ  ٢ٛ ػ٤ِٔبد رجبا
ٓبد. ٣زْ االهزظبا٣خ )ٖٓ ٣زؾَٔ أُخبؽس ٣ٝؾن ُٚ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُ٘بكغ( ك٢ رٞك٤س اُعِغ أٝ اُخد

ٗظبّ رعغ٤َ ردكوبد اُجؼبئغ ٝاُخدٓبد ٝاُدخَ ك٢ اُؾعبة اُغبز١ ٤ُٔصإ أُدكٞػبد. اٗظس 
 .اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ

Transfer R&D 
funds 

ز٣َٞٔ ٖٓ ٝؽدٍح اؽظبئ٤خ ا٠ُ ٝؽدح اؽظبئ٤خ اُردكوبد  ٞٛ رًٕٚم انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ رحٕٚم
٢ ال رزطِت أ١ ظِؼخ أٝ خدٓخ ك٢ أُوبثَ ثؾ٤ش ال ٣ؾن أخسٟ ألااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝاُز

ُزٜب. هد  ُِغٜخ أُبٗؾخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أ٣خ ؽوٞمٍ  ّٞ ٜٓٔخ ك٢ ٗزبئظ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُز٢ ٓ
 ٓئا١رلسع اُٞؽدح اُز٢ رٞكس رؾ٣ٞالد اُز٣َٞٔ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ثؼغ اُشسٝؽ ػ٠ِ 

ؾٞ أُزلن ػ٤ِٚ ك٢ ، ٝاالُزصاّ ثٞطق اُ٘شبؽ أٝ أُشسٝع ػ٠ِ اُ٘، ٓضَ رود٣ْ اُزوبز٣س اُدٝز٣خثبُجؾش
ِٔ  اُز٣َٞٔ، أٝ ؽز٠ اُ٘شس اُؼبّ ُ٘زبئظ األثؾبس. رشَٔ األٓضِخ ػ٠ِ رؾ٣ٞالد شسٝؽ االرلبم ٘ؼ ٝاإلػلبء اُ

 اُؾ٢ٌٓٞ ٖٓ اُد٣ٕٞ ٝاُؼَٔ اُخ٤س١ ٝاُز٣َٞٔ اُغٔب٤ٛس١ ٝاُزؾ٣ٞالد اُشخظ٤خ ٓضَ اُٜدا٣ب ٝاُز٣َٞٔ
 ِغبٓؼبد )ؽعت ارلبه٤خ أُوبزٗبد اُد٤ُٝخ(.اُؼبّ ُ

ر٣َٞٔ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُز٣َٞٔ ٓٞعٜبً ٖٓ أُظدز  ٤ُزْ رؼ٤ٔ٘ٚ ك٢ رؾ٣َٞ
اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  ١األط٢ِ ٤ُزْ اظزخدآٚ ك٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ػباحً، ٣ؾزلع ٓئا

س اُزغس٣ج٢، ٝٛٞ ٓب ٣لعس ؽج٤ؼخ اُزؾ٣َٞ ك٢ طلوخ ر٣َٞٔ ثٔؼظْ اُؾوٞم ك٢ ٗزبئظ اُجؾش ٝاُزط٣ٞ
 اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢.

Types of costs 
of R&D 

ُِجؾش  خكئبٍد كسا٣خ ُِزٌب٤ُق اُغبز٣خ ٝاُسأظٔب٤ُ إَٔاع ركبنٛف انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙرزؼٖٔ 
اُؼَٔ ُٔٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس . رشَٔ أٗٞاع اُزٌب٤ُق اُغبز٣خ رٌب٤ُق ااخَ اُٞؽدحٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 

اُزغس٣ج٢ اُداخ٤٤ِٖ ٝاُزٌب٤ُق اُغبز٣خ األخسٟ )ُٔٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُخبزع٤٤ٖ، ٝشساء 
 ُٔ لخ ك٢ ٌٓبٕ آخس(، ٝرشَٔ أٗٞاع اُزٌب٤ُق ظّ٘ اُخدٓبد، ٝشساء أُٞاا، ٝاُزٌب٤ُق األخسٟ ؿ٤س اُ

ٝثسٓغ٤بد اُؾبظٞة أُسظِٔخ ٝؿ٤سٛب ٖٓ ٓ٘زغبد اُسأظٔب٤ُخ األزاػ٢ ٝأُجب٢ٗ ٝا٥الد ٝأُؼداد، 
 ا٤ٌُِٔخ اُلٌس٣خ.

types of R&D  ّْ ، األظبظ٢ اُجؾش٢ٛٝ: ا٤َُ كساظٌبر٢ ك٢  إَٔاع نهجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙثؾش ٝرؾد٣د صالصخ  ٣ز
 .ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. اٗظس اُزؼس٣لبد ذاد اُظِخ ك٢ هبئٔخ أُظطِؾبد ٛرٙ اُزطج٤و٢ ٝاُجؾش

value-added 
tax (VAT) 

ّْ  ٢ٛ ػس٣جخٌ  انًضبفخ انمًٛخضرٚجخ  أُشبز٣غ عٔؼٜب ػ٠ِ ٓساؽَ ٖٓ هِجَ  ػ٠ِ اُعِغ أٝ اُخدٓبد ٣ز
ٌُٖٝ ٣زْ رؾ٤ِٜٔب ثبٌُبَٓ ػ٠ِ أُشزس٣ٖ اُٜ٘بئ٤٤ٖ. ٣٘جـ٢ ارجبع ٗظبّ اُشجٌخ ُزعغ٤َ ػس٣جخ اُو٤ٔخ 

ّْ أُؼبكخ، رٔبش٤بً ٓغ ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ ٝألؿساع أُوبزٗخ   اُد٤ُٝخ. ثٔٞعت ٗظبّ اُشجٌخ، ٣ز
 جبئؼ٤ٖ، ٝكوؾ ٖٓاُرعغ٤َ ػس٣جخ اُو٤ٔخ أُؼبكخ ػ٠ِ أٜٗب ٓعزؾوخ اُدكغ ٖٓ هجَ أُشزس٣ٖ، ٤ُٝط 

ٛئالء أُشزس٣ٖ اُر٣ٖ ال ٣عزط٤ؼٕٞ اهزطبػٜب. ٣٘جـ٢ إٔ رجرٍ اُدٍٝ هظبزٟ عٜدٛب الظزجؼبا ػس٣جخ 
ٗلبم ُغ٤ٔغ اُوطبػبد اُؼبِٓخ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُو٤ٔخ أُؼبكخ اُوبثِخ ُالهزطبع ٖٓ أزهبّ اإل

اُزغس٣ج٢. ٣ٝٞط٠ إٔ رعزجؼد األزهبّ أُسظِخ ُِٔوبزٗخ اُد٤ُٝخ ػس٣جخ اُو٤ٔخ أُؼبكخ اُوبثِخ ُالهزطبع 
 .ااخَ اُٞؽدحٖٓ أُجبُؾ اإلعٔب٤ُخ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 
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ّْ أُلب٤ْٛ ٝؽسا  ػباح رؾذ اشساف اُجبؽض٤ٖ. ئن اُزشـ٤َ ٝاظزخداّ ٓؼداد اُجؾش، ٝاُز٢ رز

Tertiary 
education 

ٌْ ٓب ٣ُلْٜ ػباحً ػ٠ِ أٗٚ  انثبنثٙ/اندبيؼٙانزؼهٛى ٣شَٔ  أًبا٢ٔ٣ ٌُٝ٘ٚ ٣شَٔ أ٣ؼبً اُزؼ٤ِْ أُزودّ  رؼ٤ِ
 اُد٢ُٝ أُٞؽد ُِزؼ٤ِْٖٓ اُزظ٤٘ق  8ٝ  7ٝ  6ٝ  5ا٢ُٜ٘ٔ أٝ اُؾسك٢. ٝٛٞ ٣شزَٔ ػ٠ِ أُعز٣ٞبد 

(ISCED ْٝاُز٢ رش٤س ا٠ُ اُزؼ٤ِ ،)اُجٌبُٞز٣ٞض أٝ ٓب / هظ٤س األعَ، ٝٓعزٟٞ اإلعبشح اُغبٓؼ٢
 ٣ؼباُٚ، ٝٓعزٟٞ أُبععز٤س أٝ ٓب ٣ؼباُٚ، ٝٓعزٟٞ اُدًزٞزاٙ أٝ ٓب ٣ؼباُٚ، ػ٠ِ اُزٞا٢ُ.

time-use survey ٤ٌل٤خ هؼبء األكساا ث أُزؼِوخج٤بٗبد اُؽ ػٖ ٛٞ ٓعٌؼ اؽظبئ٢ ٣ٜدف ا٠ُ اإلثال يسح اسزخذاو انٕلذ
ؽٍٞ ٓعٞؽبد اظزخداّ اُٞهذ ُِٔعبػدح ك٢ اظز٘جبؽ أُؼِٞٓبد  زشبااداإلُٞهزْٜ. ٣ودّ ا٤َُ كساظٌبر٢ 

ٕ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٌُٔبكئبد اُدٝاّ اٌُبَٓ ) ّٞ ( ٝاإلٗلبم ك٢ هطبع FTEsاُالشٓخ ُزود٣س ٌٓ
َٔ  اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، ك٢ ؽبٍ ًبٕ ٖٓ ؼِٔبد اُؼسٝز٣خ ٖٓ اُج٤بٗبد اإلااز٣خ أٝ ؿ٤س أٌُٖٔ اظزخالص اُ

 .آخس ث٤بٗبد ٓعؼٍ 

Transactions انًؼبيالدانصفمبد/  ٍٍ أٝ رؾ٣َٞ اخز٤بز١ ؽ٤ش ٣ٌٕٞ ٛ٘بى رـ٤٤س ك٢ ا٤ٌُِٔخ  ٢ٛ ػ٤ِٔبد رجبا
ٓبد. ٣زْ االهزظبا٣خ )ٖٓ ٣زؾَٔ أُخبؽس ٣ٝؾن ُٚ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أُ٘بكغ( ك٢ رٞك٤س اُعِغ أٝ اُخد

ٗظبّ رعغ٤َ ردكوبد اُجؼبئغ ٝاُخدٓبد ٝاُدخَ ك٢ اُؾعبة اُغبز١ ٤ُٔصإ أُدكٞػبد. اٗظس 
 .اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ

Transfer R&D 
funds 

ز٣َٞٔ ٖٓ ٝؽدٍح اؽظبئ٤خ ا٠ُ ٝؽدح اؽظبئ٤خ اُردكوبد  ٞٛ رًٕٚم انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙ رحٕٚم
٢ ال رزطِت أ١ ظِؼخ أٝ خدٓخ ك٢ أُوبثَ ثؾ٤ش ال ٣ؾن أخسٟ ألااء اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ٝاُز

ُزٜب. هد  ُِغٜخ أُبٗؾخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ أ٣خ ؽوٞمٍ  ّٞ ٜٓٔخ ك٢ ٗزبئظ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُز٢ ٓ
 ٓئا١رلسع اُٞؽدح اُز٢ رٞكس رؾ٣ٞالد اُز٣َٞٔ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ ثؼغ اُشسٝؽ ػ٠ِ 

ؾٞ أُزلن ػ٤ِٚ ك٢ ، ٝاالُزصاّ ثٞطق اُ٘شبؽ أٝ أُشسٝع ػ٠ِ اُ٘، ٓضَ رود٣ْ اُزوبز٣س اُدٝز٣خثبُجؾش
ِٔ  اُز٣َٞٔ، أٝ ؽز٠ اُ٘شس اُؼبّ ُ٘زبئظ األثؾبس. رشَٔ األٓضِخ ػ٠ِ رؾ٣ٞالد شسٝؽ االرلبم ٘ؼ ٝاإلػلبء اُ

 اُؾ٢ٌٓٞ ٖٓ اُد٣ٕٞ ٝاُؼَٔ اُخ٤س١ ٝاُز٣َٞٔ اُغٔب٤ٛس١ ٝاُزؾ٣ٞالد اُشخظ٤خ ٓضَ اُٜدا٣ب ٝاُز٣َٞٔ
 ِغبٓؼبد )ؽعت ارلبه٤خ أُوبزٗبد اُد٤ُٝخ(.اُؼبّ ُ

ر٣َٞٔ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢، ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُز٣َٞٔ ٓٞعٜبً ٖٓ أُظدز  ٤ُزْ رؼ٤ٔ٘ٚ ك٢ رؾ٣َٞ
اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢  ١األط٢ِ ٤ُزْ اظزخدآٚ ك٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. ػباحً، ٣ؾزلع ٓئا

س اُزغس٣ج٢، ٝٛٞ ٓب ٣لعس ؽج٤ؼخ اُزؾ٣َٞ ك٢ طلوخ ر٣َٞٔ ثٔؼظْ اُؾوٞم ك٢ ٗزبئظ اُجؾش ٝاُزط٣ٞ
 اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢.

Types of costs 
of R&D 

ُِجؾش  خكئبٍد كسا٣خ ُِزٌب٤ُق اُغبز٣خ ٝاُسأظٔب٤ُ إَٔاع ركبنٛف انجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙرزؼٖٔ 
اُؼَٔ ُٔٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس . رشَٔ أٗٞاع اُزٌب٤ُق اُغبز٣خ رٌب٤ُق ااخَ اُٞؽدحٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 

اُزغس٣ج٢ اُداخ٤٤ِٖ ٝاُزٌب٤ُق اُغبز٣خ األخسٟ )ُٔٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ اُخبزع٤٤ٖ، ٝشساء 
 ُٔ لخ ك٢ ٌٓبٕ آخس(، ٝرشَٔ أٗٞاع اُزٌب٤ُق ظّ٘ اُخدٓبد، ٝشساء أُٞاا، ٝاُزٌب٤ُق األخسٟ ؿ٤س اُ

ٝثسٓغ٤بد اُؾبظٞة أُسظِٔخ ٝؿ٤سٛب ٖٓ ٓ٘زغبد اُسأظٔب٤ُخ األزاػ٢ ٝأُجب٢ٗ ٝا٥الد ٝأُؼداد، 
 ا٤ٌُِٔخ اُلٌس٣خ.

types of R&D  ّْ ، األظبظ٢ اُجؾش٢ٛٝ: ا٤َُ كساظٌبر٢ ك٢  إَٔاع نهجحش ٔانزطٕٚر انزدرٚجٙثؾش ٝرؾد٣د صالصخ  ٣ز
 .ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. اٗظس اُزؼس٣لبد ذاد اُظِخ ك٢ هبئٔخ أُظطِؾبد ٛرٙ اُزطج٤و٢ ٝاُجؾش

value-added 
tax (VAT) 

ّْ  ٢ٛ ػس٣جخٌ  انًضبفخ انمًٛخضرٚجخ  أُشبز٣غ عٔؼٜب ػ٠ِ ٓساؽَ ٖٓ هِجَ  ػ٠ِ اُعِغ أٝ اُخدٓبد ٣ز
ٌُٖٝ ٣زْ رؾ٤ِٜٔب ثبٌُبَٓ ػ٠ِ أُشزس٣ٖ اُٜ٘بئ٤٤ٖ. ٣٘جـ٢ ارجبع ٗظبّ اُشجٌخ ُزعغ٤َ ػس٣جخ اُو٤ٔخ 

ّْ أُؼبكخ، رٔبش٤بً ٓغ ٗظبّ اُؾعبثبد اُو٤ٓٞخ ٝألؿساع أُوبزٗخ   اُد٤ُٝخ. ثٔٞعت ٗظبّ اُشجٌخ، ٣ز
 جبئؼ٤ٖ، ٝكوؾ ٖٓاُرعغ٤َ ػس٣جخ اُو٤ٔخ أُؼبكخ ػ٠ِ أٜٗب ٓعزؾوخ اُدكغ ٖٓ هجَ أُشزس٣ٖ، ٤ُٝط 

ٛئالء أُشزس٣ٖ اُر٣ٖ ال ٣عزط٤ؼٕٞ اهزطبػٜب. ٣٘جـ٢ إٔ رجرٍ اُدٍٝ هظبزٟ عٜدٛب الظزجؼبا ػس٣جخ 
ٗلبم ُغ٤ٔغ اُوطبػبد اُؼبِٓخ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُو٤ٔخ أُؼبكخ اُوبثِخ ُالهزطبع ٖٓ أزهبّ اإل

اُزغس٣ج٢. ٣ٝٞط٠ إٔ رعزجؼد األزهبّ أُسظِخ ُِٔوبزٗخ اُد٤ُٝخ ػس٣جخ اُو٤ٔخ أُؼبكخ اُوبثِخ ُالهزطبع 
 .ااخَ اُٞؽدحٖٓ أُجبُؾ اإلعٔب٤ُخ ُِجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢ 
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volunteers  ُزغس٣ج٢ اُخبزع٤٤ٖ اُر٣ٖ ٖٓ ٓٞظل٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس ا عصءاً  انًزطٕػٌٕك٢ ظ٤بم ٛرا اُد٤َُ، ٣ؼد
 ٓعبٛٔخ ٓؾداح ك٢ اُجؾش ٝاُزط٣ٞس اُزغس٣ج٢. إٝ أعس ٣ٝودٕٓٞ ُِٞؽدح اإلؽظبئ٤خ٣ؼِٕٔٞ 
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 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
حيث تعمل الحكومات معًا لمعالجة التحديات االقتصادية واالجتماعية  ،ل هذه المنظمة منتدًى فريداً تمث  

ّحوكمةّ ّمثل ّالجديدة ّوالمشاغل ّالتطورات ّلفهم ّالرامية ّالجهود ّالمنظمة ّتتصدر ّكما ّلمعولمة. والبيئية
ّالحكّو ّومساعدة ّالسكان ّالمعموماتّوتحدياتّشيخوخة ّواقتصاد ّتوفرّالشركات، ّلها. ّاالستجابة ماتّفي

مقارنةّخبراتهاّفيّمجالّالسياسات،ّوالبحثّعنّإجاباتّلممشاكلّ اتستطيعّالحكوماتّضمنه ةً بيئمةّالمنظ
 المشتركة،ّوتحديدّالممارساتّالجيدةّوالعملّعمىّتنسيقّالسياساتّالمحميةّوالعالمية.

ّوج تضم   ّوتشيمي ّوكندا ّوبمجيكا ّوالنمسا ّأستراليا ّالتالية: ّالدول ّعضويتها ّفي ّالتشيكّمالمنظمة هورية
يطاليا واليابان ّو ستونيا وفنمندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وأيسالند وأيرلندا و"إسرائيل" وا  الدنمارك وا 

سبانبا  وكوريا والموكسمبورغ والمكسيك وهولنا ونيوزيالندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية سموفينيا وا 
 اركّاإلتحادّاألوروبيّفيّأعمالّالمنظمة.يشّواتّالمتحدة.ّاليوالسويدّوسويسراّوتركياّوالمممكةّالمتحدةّوالّو

 أعمالمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عمى نطاٍق واسع نتائج ل دارّالنشرّالتابعةتنشرّ
ّ ّباإلضافة ّوالبيئية، ّواالجتماعية ّاالقتصادية ّالقضايا ّاإلحصاءاتّواألبحاثّحول ّفيّجمع لىّإالمنظمة

 واألدلةّوالمعاييرّالتيّتتفقّعميهاّالدولّاألعضاءّفيّالمنظمة.ّّ االتفاقيات

 
 دارّالنشرّفيّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّفيّالميدانّاالقتصادي،ّ

2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16 (92 2015 00 1 P1) ISBN 978-92-64-
23880-0 – 2015 
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 واالبتكارية والتقانيةقياس األنشطة العممية 

 1025 فراسكاتيدليل 
إرشادات خاصة بجمع بيانات االبتكار واإلبالغ عنها 

 واستخدامها
 المحتويات

 دليلّفراسكاتيمقدمةّفيّإحصاءاتّالبحثّوالتطويرّالتجريبيّو -1الفصلّ
 تعريف البحث والتطوير التجريبي وقياسه: إرشادات عامة -Iالجزء 
 لتحديدّالبحثّوالتطويرّالتجريبي وتعريفات مفاهيم -2الفصلّ
 إلحصاءاتّالبحثّوالتطويرّالتجريبيوالتصنيفاتّيةّاتالقطاعاتّالمؤسس -3الفصلّ
 قياسّاإلنفاقّعمىّالبحثّوالتطويرّالتجريبي:ّاألداءّومصادرّالتمويل -4الفصلّ
 جيينالعاممينّوالمساهمينّالخاّر األشخاصالبحثّوالتطويرّالتجريبي:ّ موظفيقياسّ -5الفصلّ
 قياسّالبحثّوالتطويرّالتجريبي:ّالمنهجياتّواإلجراءات -6الفصلّ
 القطاع خاصة بكلقياس البحث والتطوير التجريبي: إرشادات  -IIالجزء 

 مشاريعّاألعمالقطاعّالبحثّوالتطويرّالتجريبيّفيّ -7الفصلّ
 البحثّوالتطويرّالتجريبيّفيّقطاعّالحكومة -8الفصلّ
 التعميمّالعالي قطاع والتطويرّالتجريبيّفيالبحثّ -9الفصلّ
 البحثّوالتطويرّالتجريبّفيّالقطاعّالخاصّغيرّالهادفّلمربح -11الفصلّ
 قياسّعولمةّالبحثّوالتطويرّالتجريبي -11الفصلّ

 قياس دعم الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي -IIIالجزء  
 الحكومةّلمبحثّوالتطويرّالتجريبي موازنةاعتماداتّ -12الفصلّ
 لمبحثّوالتطويرّالتدريبي الحكومي يقياسّاإلعفاءّالضريب -13الفصلّ

 

 http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-enراجعّهذاّالمنشورّعمىّاإلنترنتّعمىّالرابطّّ
نّاالقتصاديّالتيّتجمعّكلّالكتبّوالمجالتّتم  نشر هذا العمل في المكتبة اإللكترونية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدا

 وقواعدّالبياناتّالخاصةّبالمنظمة.
 www.oecd-ilibrary.orgلمحصولّعمىّالمزيدّمنّالمعموماتّقمّبزيارةّالمكتبةّعمىّالرابطّّ
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 قياسّالبحثّوالتطويرّالتجريبي:ّالمنهجياتّواإلجراءات -6الفصلّ
 القطاع خاصة بكلقياس البحث والتطوير التجريبي: إرشادات  -IIالجزء 

 مشاريعّاألعمالقطاعّالبحثّوالتطويرّالتجريبيّفيّ -7الفصلّ
 البحثّوالتطويرّالتجريبيّفيّقطاعّالحكومة -8الفصلّ
 التعميمّالعالي قطاع والتطويرّالتجريبيّفيالبحثّ -9الفصلّ
 البحثّوالتطويرّالتجريبّفيّالقطاعّالخاصّغيرّالهادفّلمربح -11الفصلّ
 قياسّعولمةّالبحثّوالتطويرّالتجريبي -11الفصلّ

 قياس دعم الحكومة لمبحث والتطوير التجريبي -IIIالجزء  
 الحكومةّلمبحثّوالتطويرّالتجريبي موازنةاعتماداتّ -12الفصلّ
 لمبحثّوالتطويرّالتدريبي الحكومي يقياسّاإلعفاءّالضريب -13الفصلّ

 

 http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-enراجعّهذاّالمنشورّعمىّاإلنترنتّعمىّالرابطّّ
نّاالقتصاديّالتيّتجمعّكلّالكتبّوالمجالتّتم  نشر هذا العمل في المكتبة اإللكترونية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدا

 وقواعدّالبياناتّالخاصةّبالمنظمة.
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