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تقدم الدول وازدهارها مرهون بقدرتها
على اإلنتاج المعرفي
فــي عصــر التكنولوجيــا والثــورة الصناعيــة الرابعــة ومــا ســيليها مــن تطــورات ،شــهدت مقومــات التميــز
لــدى الــدول تغييـ ً
ـرا جذريـ ًـا ،والتــي تمثلــت فــي قــدرة هــذه الــدول علــى امتــاك مفاتيــح المعرفــة وليــس
مفاهيــم القــوة التقليديــة ،ومفاهيــم القــوة الجديــدة تتمثــل فــي القــدرة علــى إنتــاج هــذه المعرفــة،
ضمــن مــا يســمى بـ”المخــزون المعرفــي الوطنــي” ،ومــا يرتبــط بــه مــن تطــور ونمــو وازدهــار.
تمكنــت دولــة اإلمــارات ،بفضــل قيادتهــا االســتثنائية ،فــي التركيــز علــى إنتــاج المعرفــة ،مــن أجــل بنــاء
جيــل إماراتــي قــادر علــى تحقيــق التحــول مــن مرحلــة االســتهالك إلــى مرحلــة إنتــاج المعرفــة ،ضمــن توجــه
استشــرافي لضمــان االنســجام مــع أولوياتنــا الوطنيــة ،التــي ســتنعكس بــا شــك علــى بنــاء اقتصــاد
وطنــي مبنــي علــى المعرفــة.
ومــن أجــل تحقيــق الريــادة اإلماراتيــة فــي هــذا المجــال ،هنــاك عمــل قائــم حاليـ ًـا بيننــا وبيــن مؤسســات
القطــاع الحكومــي والخــاص واألكاديمــي لتعزيــز البحــث والتطويــر فــي الدولــة ،بمــا ينســجم مــع
التوجهــات الوطنيــة المعنيــة باالســتثمار فــي العلــوم والتكنولوجيــا ،ولتحقيــق الريــادة فــي صناعــات
المســتقبل ،والمســاهمة فــي رســم واقــع معرفــي جديــد يرســخ مكانــة دولــة اإلمــارات إقليميـ ًـا وعالميـ ًـا،
بمــا ينعكــس بصــورة شــاملة علــى مؤشــرات جــودة الحيــاة فــي الدولــة ،ودفــع عجلــة التنميــة ،وتعزيــز
المكانــة اإلماراتيــة وتنافســية الدولــة.
ً
ـواطا عــدة فــي طريقنــا لتعزيــز منظومــة البحــث والتطويــر فــي الدولــة ،ونحــن نعمــل
لقــد قطعنـ ًـا أشـ
علــى توســيع نطــاق مشــروعات وأنشــطة البحــث والتطويــر ،وذلــك ضمــن خطــة وطنيــة متكاملــة نركــز
فيهــا علــى زيــادة اإلنفــاق علــى هــذا المشــروع الوطنــي المهــم ،وبمنهجيــة ال تحقــق فقــط البحــث عــن
ســبل لزيــادة اإلنفــاق ،وإنمــا البحــث عــن التكامــل والتعــاون بيــن القطاعــات المتنوعــة.
إننــا فــي دولــة اإلمــارات نولــي البحــث والتطويــر أهميــة كبيــرة تنــدرج مــن ضمــن أولوياتنــا الوطنيــة ،بلــغ
اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر نســبة  1.3%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام  ،2020ونحــن اآلن
نســعى إلــى زيــادة الوعــي بمــدى أهميتهــم وتأثيــره علــى تنافســية الدولــة.
ومــن أجــل ذلــك ،أصدرنــا فــي وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة و بالتعــاون مــع المركــز االتحــادي
للتنافســية واالحصــاء“ ،الدليــل الوطنــي لقيــاس اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر في القطــاع الحكومي”
كمنهجيــة موحــدة لمفهــوم البحــث والتطويــر ولقيــاس وإدارة اإلنفــاق علــى أنشــطته بمــا يحقــق
مســتهدفاتنا الوطنيــة ويخلــق ميــزة تنافســية للدولــة فــي مجــاالت وقطاعــات جديــدة.
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نهــدف مــن خــال الدليــل ،إلــى تمكيــن الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة مــن رصــد قيمــة اإلنفــاق
علــى أنشــطة البحــث والتطويــر ،وتوحيــد أســلوب جمــع البيانــات علــى مســتوى الدولــة وفقـ ًـا ألفضــل
الممارســات الدوليــة لترســيخ أســس منظومــة البحــث والتطويــر اإلماراتيــة ،والمســاهمة فــي تعزيــز
مكانــة الدولــة كجهــة عالميــة رائــدة فــي صناعــات المســتقبل.
وفــي إطــار ســعينا االســتراتيجي ألن تصبــح دولــة اإلمــارات واحــدة مــن القــوى المؤثــرة علميـ ًـا وتقنيـ ًـا
فــي غضــون األعــوام العشــرة المقبلــة ،كمــا توقعــت مجلــة “ميــدل إيســت بزنــس انتلجانــس” (ميــد)،
ً
ـتراتيجيا ضخمـ ًـا فــي اإلمــارات فــي هــذا اإلطــار ،ســيفيدنا مثــل هــذا الدليــل فــي
ـوال اسـ
التــي رصــدت تحـ ً
توحيــد مفاهيــم البحــث والتطويــر ،خصوصـ ًـا فــي القطــاع الحكومــي لتصبــح واحــدة مــن أكثــر الــدول إنتاجـ ًـا
للعلــوم والمعرفــة.
الشــك أننــا فــي دولــة اإلمــارات نملــك الكثيــر مــن الفــرص لتعزيــز منظومــة البحــث العلمــي ،وتركيــز
اإلنفــاق العــام علــى البحــث والتطويــر تجــاه األولويــات الوطنيــة ،كمــا ســيتم تكثيــف التعــاون بيــن
المؤسســات فــي القطــاع الحكومــي والخــاص واألكاديمــي ،مــن أجــل تحقيــق االســتفادة المثلــى مــن
موازنــات البحــث والتطويــر ،وتعزيــز الوصــول إلــى البيانــات والبنــى التحتيــة المتوفــرة لتنفيــذ أنشــطة
البحــث والتطويــر.
وفــي ســبيلنا إلــى الربــط الشــامل بيــن أجنــدة عملنــا علــى مســتوى الحكومــة ،تتضمــن األهــداف
االســتراتيجية لــوزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة 4 ،أهــداف اســتراتيجية تتضمــن تهيئــة بيئــة
األعمــال المناســبة والجاذبــة للمســتثمرين المحلييــن والدولييــن فــي القطــاع الصناعــي ،ودعــم نمــو
الصناعــات الوطنيــة وتعزيــز تنافســيتها ،ودعــم تعزيــز مكانــة الدولــة كوجهــة عالميــة لريــادة صناعــات
المســتقبل ،وكذلــك تحفيــز االبتــكار وتبنــي التكنولوجيــا المتقدمــة فــي األنظمــة والحلــول الصناعيــة.
ويشــمل هــدف تحفيــز االبتــكار وتبنــي التكنولوجيــا المتقدمــة فــي األنظمــة والحلــول الصناعيــة وتعزيــز
مكانــة الدولــة كوجهــة عالميــة لريــادة صناعــات المســتقبل إلــى تطويــر أجنــدة التكنولوجيــا المتقدمــة
لدفــع عجلــة تطويــر المنتجــات االبتكاريــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار كل العوامــل والعناصــر التــي تكفــل
تحقيــق الجــدوى التجاريــة فيهــا ،ووضــع آليــات لتبنــي حلــول الثــورة الصناعيــة الرابعــة ورفــع إنتاجيــة
ً
ً
جوهريــا فــي تحقيــق ذلــك.
دورا
الصناعــات ذات األولويــة ،وســيكون للبحــث والتطويــر
ســتعمل اســتراتيجية وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة بتحقيــق ذلــك ،وذلــك مــن خــال تعزيــز
البحــث والتطويــر ضمــن أجنــدة التكنولوجيــا المتقدمــة فــي الصناعــات ذات األولويــة ،والتــي ســتفيد فــي
تنميــة العديــد مــن القطاعــات مثــل األمــن الغذائــي ،والصناعــات المرنــة ،واالقتصــاد الدائــري ،ومســتقبل
الصحــة ،وســيتحقق ذلــك بمتابعــة إدارة تبنــي وتطويــر التكنولوجيــا المتقدمــة ،وســيتم مــن خاللهــا بنــاء
الشــراكات الفعالــة ،وتحويــل نتائــج البحــث والتطويــر إلــى نمــاذج وتكنولوجيــا تطبيقيــة ومشــاريع تجاريــة
تــؤدي إلــى تنميــة صناعــات حاليــة ،وخلــق صناعــات جديــدة تعــزز تنافســية دولــة اإلمــارات.

معالي سارة بنت يوسف األميري
وزيـــرة دولـــة للتكنولوجيــا المتقدمـــة
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البحث والتطوير أساس في مسيرة
التنافسية العالمية
يســعى المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء إلــى تعزيــز مركــز الدولــة التنافســي واإلحصائــي عبــر تطويــر
منظومــة العمــل اإلحصائــي الوطنيــة ،وبنــاء القــدرات والمعــارف الالزمــة ،إلنتــاج الرقــم اإلحصائــي
الرســمي ضمــن المعاييــر والمنهجيــات المعتمــدة دوليـ ًـا ،وتشــكل أدلــة العمــل اإلحصائــي الوطنــي إحــدى
مرتكــزات هــذا النظــام ،ومكــون رئيســي مــن مكوناتــه ،ووثيقــة معياريــة رســمية تضمــن وتحقــق اتســاق
البيانــات اإلحصائيــة وجودتهــا.
وفــي هــذا اإلطــار قامــت وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة وبالتعــاون مــع المركــز االتحــادي
للتنافســية واإلحصــاء بإصــدار “الدليــل الوطنــي لقيــاس اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي القطــاع
الحكومــي” الــذي يهــدف إلــى توفيــر أداة معرفيــة ،ودليــل منهجــي تســتخدمه المؤسســات الحكوميــة
وشــبه الحكوميــة فــي الدولــة فــي قيــاس وإدارة اإلنفــاق علــى أنشــطة البحــث والتطويــر المغــذي
الرئيســي لإلبداعــات التكنولوجيــة الحديثــة والتــي تســعى العديــد مــن الــدول إلــى االســتثمار فــي هــذه
األنشــطة الحديثــة مــن أجــل تحقيــق مصــدر متجــدد ومتنــوع لنموهــا االقتصــادي .واالعتمــاد علــى االبتكار
العلمــي فــي مواجهــة التحديــات واستشــراف المســتقبل.
تحتــوي مــادة هــذا الدليــل علــى قائمــة بالجهــات االتحاديــة والدوائــر المحليــة التــي ســاهمت فــي إعــداده،
إضافــة إلــى التعريــف بأنشــطة البحــث والتطويــر وأهميتها وســبل دعمها وتطويرها ،واألســاليب المتبعة
فــي حســاب قيــم ومؤشــرات اإلنفــاق علــى مســتلزمات أنشــطة البحــث والتطويــر ،كمــا يتضمــن الدليــل
الحالــي اســتبيان مســح البحــث والتطويــر الــذي تـ ّـم تنفيــذه فــي العــام  ،2020إضافــة إلــى إرشــادات حــول
كيفيــة إعــداد التقاريــر والمؤشــرات الخاصــة بحســاب نفقــات البحــث والتطويــر فــي الحكومــة االتحاديــة.
نأمــل أن يســاهم تطبيــق هــذا الدليــل فــي تحســين وتطويــر جــودة البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة ،وبنــاء
ونشــر ثقافــة نقــل المعرفــة التــي يتبناهــا وينفذهــا المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء ،باعتبارهــا
عنصـ ً
ـرا مهمـ ًـا فــي تطويــر كفــاءات العامليــن فــي المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والقطــاع
الخــاص ،واالرتقــاء بمســتوى جــودة البيانــات اإلحصائيــة ،لكي نحقــق التميز واإلبداع والريادة والتنافســية
فــي منتجاتنــا اإلحصائيــة الوطنيــة محليـ ًـا وإقليمـ ًـا وعالميـ ًـا.
والله ولي التوفيق ،،،

سعادة حنان منصور أهلي

مدير المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء باإلنابة
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شكر وتقدير

تتقــدم وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة والمركــز االتحــادي للتنافســية
واإلحصــاء بالشــكر والتقديــر إلــى جميــع الجهــات المشــاركة فــي إعــداد الدليــل
الوطنــي لقيــاس اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر للقطــاع الحكومــي.
لقــد تــم إعــداد دليــل البحــث والتطويــر بقيــادة فريــق الخبــراء مــن ثمانيــة عشــرة
جهــة حكوميــة بهــدف تمكيــن الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة مــن رصــد
قيمــة اإلنفــاق علــى أنشــطة البحــث والتطويــر ،وتوحيــد أســلوب جمــع البيانــات
علــى مســتوى الدولــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة.
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المقدمة

تتميــز دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بوتيــرة متســارعة فــي معــدالت النمــو االقتصــادي
واالجتماعــي ،وبتحقيــق قفــزات كبيــرة فــي ترتيبهــا فــي مؤشــرات التنافســية العالميــة ،وفقـ ًـا
إلــى الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة  2019الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي التابــع
للمعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة ،بمدينــة لــوزان السويســرية الــذي يعتبــر أحد أهم المؤسســات
المتخصصــة علــى مســتوى العالــم فــي هــذا المجــال .حيــث احتلــت دولــة اإلمــارات العربيــة
ً
ً
عالميــا ،ضمــن أكثــر الــدول تنافســية فــي العالــم
إقليميــا والخامــس
المتحــدة المركــز األول
متقدمــة علــى دول مثــل هولنــدا والدنمــارك والســويد.
وفــي إطــار الجهــود الحثيثــة للمركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء لالرتقــاء بالمؤشــرات
التنافســية وبشــكل مســتدام ،يقــوم المركــز بمراجعــة وتحليــل المعطيــات والبيانــات ،وتحديــد
نقــاط القــوة والضعــف ،والفجــوات بيــن مؤشــرات التنافســية المتعلقــة بــاألداء االقتصــادي
فــي الدولــة ،بهــدف التعــرف علــى التحديــات ،وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا ،وقــد بــرزت بعــض
النقــاط التــي تســتوجب إعــادة النظــر فــي قيــاس مؤشــر اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي
الدولــة وبشــكل خــاص فــي القطــاع الحكومــي ،والــذي يعتبــر مــن العناصــر الرئيســية فــي قيــاس
المؤشــرات التنافســية ومنهــا مؤشــر االبتــكار العالمــي .ومــن التحديــات التــي قــد تــؤدي إلــى
الخلــل فــي قيــاس حجــم اإلنفــاق فــي القطــاع الحكومــي عــدم توفــر البيانــات المتعلقــة بكافــة
أوجــه اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة و للتعــرف
علــى الحلــول المناســبة لمعالجــة المعوقــات  ،قامــت وزارة الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة
وبالتعــاون مــع المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء بــإدراج تحــدي البحــث والتطويــر فــي
المســرعات الحكوميــة التابــع لمكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء حيــث تــم تشــكيل فريــق يضــم
ثمانيــة عشــرة جهــة حكوميــة وقــد توصــل الفريــق إلــى بعــض الخطــوات المهمــة للتغلــب علــى
التحديــات التــي تواجــه عمليــة جمــع بيانــات البحــث والتطويــر للقطــاع الحكومــي والمتمثلــة
بتطويــر إطــار موحــد لتعريــف البحــث والتطويــر و لقيــاس معــدل اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر
فــي القطــاع الحكومــي بالدولــة.
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وفــي هــذا اإلطــار جــرى إعــداد هــذا الدليــل كوثيقــة رســمية ،ودليــل معيــاري متخصــص ،يهــدف
إلــى تمكيــن الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة مــن رصــد قيمــة اإلنفــاق علــى أنشــطة
البحــث والتطويــر ،وتوحيــد أســلوب جمــع البيانــات علــى مســتوى الدولــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدولية،
وبالتالــي ســيؤدي إلــى تحســين مؤشــرات إنفــاق القطــاع الحكومــي علــى البحــث والتطويــر مــن
جهــة ،وزيــادة الوعــي لــدى الجهــات الحكوميــة المختلفــة بمــدى أهميــة وتأثيــر هــذا النشــاط علــى
مؤشــرات الدولــة التنافســية مــن جهــة أخــرى.
يتطــرق الفصــل األول مــن الدليــل إلــى شــرح وتعريــف المفاهيــم المتعلقــة بالبحــث والتطويــر
واألنشــطة وتصنيفهــا حســب التخصصــات العلميــة واألهــداف االقتصاديــة ،والقطاعــات
ـواء كانــت حكوميــة أو مؤسســات تعليميــة أو قطــاع األعمــال ،إضافــة الــى أهــم
المعنيــة ،سـ ً
مزايــا مشــاريع البحــث والتطويــر ،واألمثلــة التوضيحيــة حــول أنــواع األنشــطة  ،وتبســيط طريقــة
حســاب النفقــات ( مثــل رواتــب وأجــور العامليــن  ،والمصاريــف الرأســمالية والمســتهلكات)،
وطريقــة حســاب معــدل اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر وإجــراء االســتقصاء وجمــع البيانــات
بصــورة موحــدة فــي الجهــات الحكوميــة فــي الدولــة باالعتمــاد علــى دليــل فراســكاتي 2015
(المنظمــة االقتصاديــة للتعــاون والتنميــة ( OECDكمرجــع رئيســي فــي إعــداد هــذا الدليــل.
أمــا الفصــل الثانــي مــن الدليــل فيتنــاول ملخــص لإلرشــادات الصــادرة عــن وزارة الماليــة بمــا
ينســجم مــع المفاهيــم والمصطلحــات الــواردة فــي الفصــل األول مــن هــذا الدليــل ،إضافــة
إلــى تصنيــف أنشــطة البحــث والتطويــر وفــق الهيــكل المحاســبي للجهــات االتحاديــة المســجلة
فــي وزارة الماليــة ،ووفــق تصنيــف الوظائــف الحكوميــة ،كمــا يتضمــن الدليــل نمــاذج تطبيقيــة
الســتخراج نفقــات البحــث والتطويــر التــي مــن المفيــد جـ ً
ـدا ان تطلــع عليهــا علــى كافــة الجهــات
الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة لالســتفادة منهــا والعمــل علــى ضوئهــا كلمــا أمكــن.

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء | FCSC UAE

9

الفصل األول

منهجية قياس اإلنفاق
على البحث والتطوير والعاملين
في القطاع الحكومي
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.1
تعريف البحث والتطوير

البحث والتطوير
ممارســة عمليــة التفكيــر اإلبداعــي بأســلوب منهجــي ومنطقــي ،ومنظــم لزيــادة مخــزون
أو رصيــد المعــارف البشــرية ( )1والثقافيــة والمجتمعيــة ،الســتنباط تطبيقــات جديــدة
تســتند علــى المعــارف القائمــة حاليـ ًـا.
•	البحث األساسي
	األعمــال النظريــة والعمليــة التــي تجــري بصــورة رئيســية الكتســاب المعرفــة الجديــدة
علــى أســاس الظواهــر والحقائــق الملحوظــة بــدون تحديــد غايــة االســتخدام أو التطبيــق المباشــر.
البحث التطبيقي
•
موجــه بشــكل
	اســتقصاء بحثــي أصيــل يتــم إجــراؤه الكتســاب معرفــة جديــدة ،وهــو
ّ
رئيســي نحــو غايــة أو هــدف عملــي معيــن أو محــدد ،ويكــون فــي صيغــة منتجــات أو
سياســات أو خدمــات.
التطوير التجريبي
•
	العمــل بأســلوب منهجــي منظــم يســتند إلــى المعرفــة المكتســبة مــن البحــث والخبــرة
العمليــة ،إلنتــاج (لتوليــد) معــارف إضافيــة موجهــة بصــورة مباشــرة إلنتــاج منتجــات
(الســلع والخدمــات) أو عمليــات جديــدة ،أو لتحســين المنتجــات أو العمليــات القائمــة أو
ً
حاليــا.
الموجــودة

* تعريف المعارف البشرية:
( )1هو الرصيد المعرفي الناتج من حصيلة البحث العلمي والتفكير الفلسفي والدراسات الميدانية والتطوير والمشروعات
االبتكارية وغيرها من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر الزمان تتمثل جميعها في الرصيد المعرفي أو الكم المعلوم القابل
لالستخدام في أي مجال من المجاالت.
( )2هي كل ما يمكن التعبير عنه باللغة وأشكال التعبير الرياضية كالمعادالت واألدلة والكتابات المختلفة ،بحيث يكون قابل
لالنتقال بسهولة بين األفراد بشكل معلن.
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.2
المميزات األساسية المطلوبة
ألنشطة البحث والتطوير

تتميز أنشطة البحث والتطوير بكل من المواصفات للتالية:
الج ّدة أو الحداثة
ِ
تكــون غايــة البحــث التوصــل إلــى نتائــج جديــدة :الهــدف المتوقــع مــن البحــث توليــد معرفــة
جديــدة غيــر منشــورة سـ َ
ـابقا.
التفكير اإلبداعي
يســتند علــى أصالــة المفاهيــم والفرضيــات الجديــدة :مشــروع البحــث يجــب أن يتضمــن
ً
حاليــا.
مفاهيــم أو أفــكار جديــدة موضوعيــة لتحســين أو تطويــر المعــارف القائمــة
الغموض في النتائج
تكــون نتائــج البحــث غيــر مؤكــدة :الوقــت والتكلفــة المطلوبــة لتحقيــق النتائــج المتوقعــة غيــر
مؤكــدة ،وكذلــك مــدى ودرجــة تحقيــق النتائــج غيــر معلومــة.
المنهجية
ً
مســبقا :تنفيــذ مراحــل مشــروع البحــث بصــورة
تســتند علــى خطــط وميزانيــة موضوعــة
منظمــة وقابلــة للتحقــق باالســتناد إلــى خطــة موضوعــة مسـ ً
ـبقا ،مــع المحافظــة علــى ســجالت
مجــرى ســير العمليــات والمخرجــات للبحــث خــال مراحــل تنفيــذ مشــروع البحــث.
إمكانية التحويل والتكرارية
قابليــة النتائــج إلــى احتمــال التحويــل والتكراريــة :المخرجــات المحتملــة لمشــروع البحــث تكــون
قابلــة للتحويــل والتطبيــق االقتصــادي ،وكذلــك قابلــة للتكــرار مــن قبــل باحثيــن آخريــن حتــى لــو
كنــت النتائــج ســلبية.
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.3
العالقة بين البحث والتطوير واالبتكار

يعــرف االبتــكار بأنــه “طــرح منتــج أو خدمــة جديــدة أو تنفيــذ عمليــة جديــدة أو محســنة بشــكل
كبيــر (ســلعة أو خدمــة) أو تطبيــق عمليــة تســويق جديــدة أو تطبيــق طريقــة تنظيميــة جديــدة
فــي أســلوب ممارســة األعمــال أو لتنظيــم مــكان العمــل أو إلدارة العالقــات الخارجيــة “وفقـ ًـا
لدليــل أوســلو (المبــادئ التوجيهيــة لجمــع بيانــات االبتــكار وتفســيرها (.)2005
ولغــرض التوضيــح بصــورة عامــة حــول جوانــب االختــاف بيــن مفهــوم البحــث والتطويــر واالبتــكار
ألغــراض هــذا الدليــل فقــط ،يســتند البحــث والتطويــر علــى الممارســة المنهجيــة المنظمــة،
وفــق أســس علميــة واضحــة ،وقابلــة للتحقــق الكتشــاف المعرفــة العلميــة وتطبيقاتهــا إن
كانــت نظريــة أو عمليــة أو تجريبيــة ،وعلــى ســبيل المثــال ،البحــث العلمــي يمــر بعــدة مراحــل
رئيســية ،تبــدأ بتعريــف مشــكلة البحــث لتطويــر أســئلة البحــث والتــي تدعــم الهــدف العــام للبحث،
ومــن ثــم يتــم إعــداد خلفيــة البحــث وتحديــد المتغيــرات وكتابــة الفرضيــات ،مـ ً
ـرورا بتنفيــذ التجارب
واالختبــارات الرصينــة وتحليــل بياناتهــا ،وتنتهــي بالحصــول علــى اســتنتاجات ومخرجــات لتطويــر
المقترحــات المســتندة عليهــا.
أمــا االبتــكار فيبــدأ بتحديــد األهــداف بنــاء علــى مشــكلة قائمــة أو مســتقبلية ،ويتــم تحليــل
هــذه المشــكلة لتحويلهــا إلــى تحـ ٍـد مــن خــال توليــد مجموعــة مــن األفــكار اإلبداعيــة والعمــل
علــى ربطهــا ودمجهــا ببعــض لتصميــم نمــوذج قابــل للتنفيــذ ،وتجربتهــا لمعرفــة مــدى فعاليتهــا
وتحســينها للوصــول إلــى الشــكل القابــل لتســويقها والتــي تمثــل قيمــة إضافيــة للعميــل
المســتهدف.
وعلــى الرغــم مــن توضيــح بعــض جوانــب الفــرق بيــن االبتــكار والبحــث والتطويــر بصــورة عامــة
أن نشــاطات البحــث والتطويــر هــي جــزء مــن أنشــطة عمليــة
فإنــه مــن المهــم التأكيــد علــى ّ
ومنظومــة االبتــكار الرئيســية.
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.4
تصنيف البحث والتطوير

يمكــن تصنيــف نشــاطات البحــث والتطويــر حســب القطاعــات والمجــاالت العلميــة الرئيســية
والفرعيــة للعلــوم المعرفيــة المتنوعــة والغايــات االجتماعيــة لألنشــطة كالتالــي:

 .1القطاعات المؤسسية للبحث والتطوير
قطاع مؤسسات األعمال
•	جميــع الشــركات المســجلة فــي الدولــة بغــض النظــر عــن محــل إقامــة مســاهميها ،علــى
أن تكــون هــذه الشــركات (الوحــدات االقتصاديــة لألعمــال) قــادرة علــى تحقيــق أربــاح أو
مكاســب ماليــة لمالكيهــا ،ومعتــرف بهــا ككيانــات قانونيــة منفصلــة عــن مالكيهــا.
•	جميــع المؤسســات المســجلة فــي الدولــة غيــر الربحيــة التــي تعتبــر منتجــة للســلع أو
الخدمــات ،أو تقــدم خدماتهــا ألنشــطة األعمــال .وتشــمل هــذه الفئــة معاهــد البحــوث،
والعيادات والمؤسســات ذات العالقة المســتقلة ،والتي يتمثل نشــاطها الرئيســي في
إنتــاج الســلع وخدمــات البيــع بأســعار مصممــة الســترداد كامــل تكاليفهــا االقتصاديــة،
والتــي تســيطر عليهــا جمعيــات األعمــال ويتــم تمويلهــا مــن المســاهمات واالشــتراكات.
•	تســتثنى الشــركات العائــدة لقطــاع التعليــم العالــي ،أمــا الشــركات الناشــئة عــن
الجامعــات وتملــك الجامعــات حصــص مســاهمة فــي ملكيتهــا فتعتبــر ضمــن قطــاع
مؤسســات األعمــال.
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قطاع التعليم العالي
ً
برامجــا للتعليــم العالــي بشــكل
يتألــف قطــاع التعليــم العالــي مــن المؤسســات التــي تقــدم
نظامــي ،وبمختلــف المســتويات حســب التصنيــف الدولــي الموحــد للتعليــم بغــض النظــر عــن
مصــدر تمويلهــا أو وضعهــا القانونــي ،ويشــمل كافــة المعاهــد والمراكــز البحثيــة والمختبــرات
والعيــادات ،التــي تكــون أنشــطة البحــث والتطويــر لديهــا تحــت اإلشــراف المباشــر ،أو تحــت إدارة
مؤسســات التعليــم العالــي.

القطاع الحكومي في الدولة
ٔ
يتالــــف القطــــاع الحكومــــي مــــن كافــــة الجهــــات االتحاديــــة والمحليــــة وكذلــــك المعاهــــد
الموسســــات غيــــر الربحيــــة التــــي تتبــــع الجهــــات
والمراكــــز البحثيــــة والمختبــــرات والعيـــادات و
ٔ
الموسســــات الحكوميــة
موسســــات التعليــــم العالــــي ويمثــــل مصطلــح
ٔ
الحكوميــــة ،باســــتثناء ٔ
الجهــــات الحكوميــــة ٔاينمــــا ورد فــــي التقريــــر
الجهات االتحادية
•
	تشــمل المؤسســات االتحاديــة المتمثلــة بالــوزارات والهيئــات أو الجهــات المرتبطــة
بمجلــس الــوزراء بالدولــة باســتثناء مؤسســات التعليــم العالــي.
الجهات المحلية
•
	المؤسســات التابعــة للحكومــات المحليــة فــي جميع إمارات الدولة باســتثناء مؤسســات
التعليــم العالــي.
المؤسسات غير الربحية
•
	المؤسســات غيــر الربحيــة التابعــة أو الممولــة جزئيـ ًـا مــن الجهــات االتحاديــة أو المحليــة
بغــض النظــر إن كان الوصــف القانونــي بأنهــا مســتقلة عــن القطــاع الحكومــي.

قطاع المؤسسات غير الربحية
كافــة المؤسســات غيــر الربحيــة التــي تخــدم األســر المعيشــية باســتثناء تلــك المصنفــة علــى
أنهــا جــزء مــن قطــاع التعليــم العالــي ،وينضــوي تحــت هــذا التصنيــف المســميات األخــرى مثــل
(المؤسســات ،الجمعيــات ،األعمــال الخيريــة ،المنظمــات غيــر الحكوميــة) المســتقلة غيــر التابعــة
للقطــاع الخــاص أو الحكومــي ،بغــض النظــر إذا كانــت األســر المعيشــية واألفــراد يشــاركون فــي
أنشــطة الســوق أو ال يشــاركون فيهــا.
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 .2المجاالت العلمية المختلفة للبحث والتطوير
ً
ّ
وفقــا للتخصصــات العلميــة الرئيســية والفرعيــة المعتمــدة
تصنــف أنشــطة البحــث والتطويــر
فــي دليــل فراســكاتي باللغــة العربيــة مــع المصطلحــات باللغــة اإلنكليزيــة فــي الشــكل رقــم ()1

شكل ( )1تصنيف أنشطة البحث والتطوير حسب التخصصات العلمية
رﻳﺎﺿﻴﺎت

Mathematics

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Computer and information sciences

ﻋﻠﻮم ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ

Physical sciences

ﻋﻠﻮم ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

Chemical sciences

ﻋﻠﻮم اﻷرض واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ

Earth and related environmental sciences
Biological sciences

Other natural sciences

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
Natural science

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
وﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Electrical engineering, electronic
engineering, information engineering

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ

Mechanical engineering

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

Chemical engineering

ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮاد

Materials engineering

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ  /ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺤﻴﻮي

Medical engineering

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

Environmental engineering
Industrial biotechnology
Nano-technology

Other engineering and technologies
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اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

Civil engineering

Environmental biotechnology

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة  /اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
Engineering
& technology

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮ

ﻓﺮوع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

 اﻷﺳﺎﺳﻲ/ اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم

Basic medicine

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ

Health sciences

اﻟﻄﺐ اﻟﺴﺮﻳﺮي

Clinical medicine

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى

Medical biotechnology

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
Medical and health
science

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

Agriculture forestry and ﬁsheries

ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻴﻮان واﻷﻟﺒﺎن

Animal and dairy science

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

Veterinary science

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى

Agricultural biotechnology

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ
Agricultural and veterinary
science

ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻠﻮم اﻻدراﻛﻴﺔ

Economics and business

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

Education

ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع

Sociology

اﻟﻘﺎﻧﻮن

Law

ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى

Political science

اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
Social science

اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻵﺛﺎر

Other social sciences

Philosophy, ethics and religion

،اﻟﻔﻨﻮن )اﻟﻔﻦ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻨﻮن
(واﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
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Media and communication

Languages and literature

اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﺪﻳﻦ
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Social and economic geography

History and archaeology

اﻟﻠﻐﺎت واﻵداب

اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى

Other agricultural sciences

Psychology and cognitive sciences

اﻗﺘﺼﺎد اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

Other medical science

Arts (arts, history of arts,
performing arts, music)

اﻟﻌﻠــﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴـﺔ
Humanities & the Arts

Other humanities

أمثلة على أنواع البحث والتطوير في بعض التخصصات العلمية
بعض األمثلة التوضيحية عن نشاطات أنواع البحوث حسب المجاالت العلمية في الجدول ()2
جدول ( :)2أمثلة توضيحية عن بعض األنشطة المتصلة بأنواع البحوث والمجاالت العلمية

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻲ
دراﺳﺔ ﺑﻌﺺ أﻧﻮاع ﺗﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺒﻠﻤﺮة ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

اﺧﺘﺒﺎر أﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻟﺒﻠﻤﺮة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺑﻮﻟﻴﻤﺮات
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﻮاص ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻏﺮاض ﻣﻌﻴﻦ

ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺰﻳﺎدة
أو رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻌﺮف ﺑـ )  (scale upﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و دراﺳـﺔ وﺗﻘﻴﻴـﻢ اﻟﻄـﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻹﻧﺘـﺎج
اﻟﺒﻮﻟﻴﻤــﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاﺻﻔـﺎت اﻟـﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﺘـﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻣﻀــﺎدات اﻷﺟﺴــﺎم اﻟـﻤﺘﺼﻠـﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺴﻢ

إﺟـﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻴـﻦ اﻷﺟﺴــﺎم اﻟﻤﻀــﺎدة ﻟﻠﺠﻬـــﺎز
اﻟـﻤﻨـــﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻟﺠـﺴـــﻢ واﻷﻣـــﺮاض
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻳـﺘﻀﻤــﻦ ﺗـﺼﻤﻴــﻢ أو اﺳــﺘﻨﺒـﺎط ﻃـﺮﻳﻘـﺔ ﻟـﺘﺼﻨﻴــﻊ أو
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة ﻷﻣﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد
إﻟـﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﻟﻤﻀــﺎد ،واﻟﺘﺠــﺎرب اﻟﺴــﺮﻳـﺮﻳـﺔ
ﻟـﻤﻌــﺮﻓــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻀــﺎد ﻋﻨــﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ اﻟــﻤـﺮﺿﻰ
)وﻓــﻖ ﻗــﻮاﻋـﺪ وإﺟــﺮاءات ﺑﺤﻮث أﺧﻼﻗﻴـﺎت اﻟﺼﺤـﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ(

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻲ
إﺟــــــﺮاء ﺑــﺤــﺚ ﺣــــﻮل ﺧــﺼـﺎﺋـــﺺ
اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺣﺠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮة
ﺑـﻨﻔــﺲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﺗـﻢ ﻓﻴـﻪ
ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ )اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ(

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃــﺮق ﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻛﻤﻴــﺔ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬـﻢ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﺑﻬﺎ،
وﺳﻠﻮك ﻣﺮﺳﻠﻮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ،
ودواﻓﻌﻬﻢ ﻹرﺳﺎل اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺗــﻌﻤـــﻞ ﺷـــــــﺮﻛــﺔ ﻧـﺎﺷـــــﺌــﺔ ﻋـﻠﻰ ﺗــﻄﻮﻳـــــﺮ ﻛـــــــﻮد
)اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﻮب وﻟﻐﺔ اﻵﻟﺔ(
ً
ﻣﻄﻮرا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ وإﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺘﺴﻮق ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺴﻴﻦ
ّ

اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻔــﺎوﺗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺠﺮدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا
ﻛـﺎن اﻟـﺘـﻮازن اﻟـﻄﺒﻴﻌـﻲ ﻣــﻮﺟـﻮد
ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة
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اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻐﺮض
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﺎذج ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ
ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ

ﻳﺒﺤﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ
آﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺷﺒﻜﺎت
اﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺒﺤـﻮث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺄﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺪﻳﺪة أو أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ أدوات اﻻدﺧﺎر
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ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻫﻴﺌـﺔ وﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻼﺗـﺼﺎﻻت ﻛﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ
وﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺗﻤﺘـﺎز ﺑﺨﺎﺻﻴـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻷدﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻹدارة ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري
ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ

الفــرق بيــن جمــع المعلومــات بيــن منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة ( )OECDوالوكالــة الدوليــة
للطاقــة ()IEA
•	ال ينبغــي الخلــط بيــن سلســلة البيانــات التــي
يتــم جمعهــا وإصدارهــا مــن قبــل مديريــة العلــوم
والتكنولوجيــا واالبتــكار التابعــة لمنظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي المتعلقــة
باإلنفــاق الحكومــي علــى الطاقــة ،والتــي تســتند
علــى المبــادئ التوجيهيــة فــي دليــل فراســكاتي
مــع البيانــات التــي تقــوم الوكالــة الدوليــة
للطاقــة ( )IEAبجمعهــا
•	يختلــف مفهــوم وكالــة الطاقــة الدوليــة للطاقــة
والتطويــر عــن مفهــوم فراســكاتي للبحــث
والتطويــر ،مــن حيــث أنــه:
( )1يركز على البرامج المتعلقة بالطاقة
( )2يشمل جميع أنواع “المشاريع اإليضاحية”
( )3يشمل الشركات المملوكة للدولة
•	يشــمل برنامــج الوكالــة الدوليــة للطاقــة لجمــع
البيانــات نطاقـ ًـا أوســع ويتألــف مــن جميــع الفــروع
الرئيســية التــي تركــز علــى البحــث والتطويــر فــي
مجــاالت الطاقــة:
( )1كفاءة الطاقة
( )2الوقود األحفوري (النفط والغاز والفحم)
( )3مصادر الطاقة المتجددة
( )4واالندماج النووي
( )5خاليا الهيدروجين والوقود
( )6تقنيات الطاقة والتخزين األخرى
( )7تقنيات أو أبحاث أخرى شاملة
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 .3األهداف االجتماعية واالقتصادية
تُ صنــف أنشــطة اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر حســب األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة
الرئيســية والفرعيــة لــكل هــدف كمــا يلــي:

استكشاف واستغالل الخامات
استكشاف الخامات في اليابسة والبحار والمحيطات والغالف الجوي واستغاللها
•
•	البحوث المتعلقة بالمناخ واألرصاد الجوية واالستكشافات في المناطق القطبية،
ال يشمل البحث والتطوير المتعلق بتحسين التربة أو استخدام األراضي أو التقشر
األرضي أو التلوث المذكورة في األهداف االجتماعية واالقتصادية.

البيئة
تحســين القــدرة علــى التحكــم فــي التلــوث ،بمــا فــي ذلــك تحديــد وتحليــل مصــادر التلــوث
وأســبابه ،وتحديــد جميــع الملوثــات ،بمــا فــي ذلــك انتشــارها فــي البيئــة وتأثيرهــا علــى البشــر
وأنــواع الحيوانــات والنباتــات واالحيــاء الدقيقــة والكائنــات الحيــة الصغــرى والمحيــط الحيــوي.

استكشاف الفضاء واستغالله
ممارســة جميــع أنشــطة البحــث والتطويــر المتعلقــة بالفضــاء المدنــي واالستكشــاف العلمــي
للفضــاء ،والمختبــرات الفضائيــة ،وأنظمــة الســفر ووســائل االستكشــاف المســتخدمة.

النقل واالتصاالت والبنى التحتية األخرى
•
•

تطوير البنية التحتية واستخدامات األراضي.
جميع عمليات البحث والتطوير المتعلقة بالتخطيط العام الستخدام األراضي

الطاقة
تحسين اإلنتاج والتخزين والنقل والتوزيع واالستخدام الرشيد لجميع أشكال الطاقة
•
تصاميم العمليات لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة وتوزيعها ،ودراسة كيفية الحفاظ على الطاقة
•
•	ال يشمل البحث والتطوير المتعلق بالتنقيب والبحث والتطوير في المركبات
والمحركات
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اإلنتاج والتكنولوجيا الصناعية
تحسين عمليات اإلنتاج والتطبيقات التكنولوجية الصناعية
•
•	البحــث والتطويــر فــي المنتجــات الصناعيــة وعمليــات التصنيــع الخاصــة بهــا ،باســتثناء
ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن الســعي لتحقيــق أهــداف أخــرى (مثــل
الحــاالت التــي تشــكل فيهــا
الدفــاع والفضــاء والطاقــة والزراعــة)

الصحة
•	حمايــة وتعزيــز وتحســين صحــة وســعادة اإلنســان التــي يتــم تفســيرها علــى نطــاق واســع
لتشــمل كافــة الجوانــب الصحيــة والغذائيــة
•	جميــع جوانــب الطــب الوقائــي والعــاج الطبــي والتدخــات الجراحيــة ،لألفــراد
والمجموعــات علــى حــد ســواء ،وتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة (المستشــفيات
والمراكــز الصحيــة) والرعايــة المنزليــة ،إضافــة إلــى بحــوث طــب األطفــال والشــيخوخة
وتطويــر االدويــة والمعــدات الطبيــة والتجــارب الســريرية.

الزراعة
تعزيز زراعة الغابات وقطاعات إنتاج المواد الغذائية
•
•	زيــادة المعرفــة باألســمدة الكيماويــة والمبيــدات الحيويــة ومكافحــة اآلفــات البيولوجية
وميكنــة الزراعــة
تحسين تقنيات إنتاجية المواد الغذائية والزراعية
•

التعليم
دعــم مؤسســات التعليــم العــام (الحكومــي) أ والخــاص ويتضمــن ذلــك التدريــب والتربيــة
والتعليــم ،واألســاليب المســتهدفة لألشــخاص الموهوبيــن بشــكل خــاص أو أولئــك الذيــن
يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم .ينطبــق هــذا الهــدف علــى جميــع مســتويات التعليــم ،مــن
مرحلــة مــا قبــل المدرســة والمرحلــة االبتدائيــة وحتــى التعليــم العالــي.
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الثقافة والترفيه والدين واإلعالم
•	تحســين فهــم الظواهــر االجتماعيــة المتعلقــة باألنشــطة الثقافيــة والديــن واألنشــطة
الترفيهيــة لتحديــد تأثيرهــا علــى الحيــاة فــي المجتمــع
•	االندمــاج الثقافــي والتغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة فــي هــذه المجــاالت ،ويغطــي
مفهــوم “الثقافــة” علــم االجتمــاع ،والديــن ،والفــن ،والرياضــة ،والترفيــه
البحث والتطوير في مجاالت وسائل اإلعالم ،ودارسات في مجال اللغات
•

النظم والهياكل والعمليات السياسية واالجتماعية
•	تحســين فهــم ودعــم قضايــا اإلدارة العامــة والسياســة االقتصاديــة ،والدراســات
اإلقليميــة واإلدارة الحكوميــة متعــدد المســتويات ،والتغييــر االجتماعــي والعمليــات
االجتماعيــة والمخاطــر االجتماعيــة ،وتطويــر أنظمــة الضمــان االجتماعــي والمســاعدات
االجتماعيــة والجوانــب االجتماعيــة المتعلقــة بتنظيــم العمــل
•	البحــث والتطويــر المتعلــق بالدراســات االجتماعيــة كدراســة النــوع االجتماعــي ،وتطويــر
أســاليب مكافحــة الفقــر علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة ،وأســاليب
تقديــم الرعايــة االجتماعيــة لفئــة الشــباب ،وكبــار الســن ،والمتقاعديــن ،وذوي
االحتياجــات الخاصــة (أصحــاب الهمــم) ،والمهاجريــن  ...إلــخ ،وإضافــة إلــى الدراســات
المتعلقــة بالمســتوى االقتصــادي (المســتهلكون ،المزارعــون ،العمــال ،عمــال المناجــم،
المتعطليــن  ...إلــخ

التقدم العام بالمعرفة:


مشــاريع البحــوث العلميــة التــي ترتبــط بأهــداف أو غايــات المجــاالت العلميــة الرئيســية والفرعيــة
ـا خارجيـ ًـا
بغــض النظــر إن كان التمويــل مــن ميزانيــة المؤسســة أو كان تمويـ ً

الدفاع
البحث والتطوير لألغراض العسكرية
•
•	مشــاريع البحــوث األساســية والبحــوث النوويــة والفضائيــة عندمــا يتــم تمويلهــا مــن قبــل
وزارة الدفــاع
•	تصنــف البحــوث المدنيــة التــي تمولهــا وزارة الدفــاع ،علــى ســبيل المثــال فــي مجــاالت
األرصــاد الجويــة واالتصــاالت والصحــة ضمــن األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة األخرى
ذات الصلــة
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.5
حدود البحث والتطوير

للتعــرف علــى أنشــطة البحــث والتطويــر والتمييــز بينهــا وبيــن األنشــطة المتصلــة بالعلــوم
والتكنولوجيــا التقليديــة يتطلــب هــذا األمــر فصــل األنشــطة المتداخلــة بينهــم ،وذلــك مــن خــال
معرفــة مميــزات األنشــطة التــي تنــدرج تحــت البحــث والتطويــر ،ولتوضيــح ذلــك نســتعرض فيمــا
يلــي األنشــطة الشــائعة التــي تنــدرج تحــت البحــث والتطويــر واألنشــطة التــي ال تنــدرج تحتــه.

 .1أنشطة شائعة في مجال البحث والتطوير
من أهم أنشطة البحث والتطوير الشائعة في المجاالت المتنوعة:
البحوث المختبرية التي تهدف إلى اكتشاف معرفة جديدة
.1
تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات أو معرفة جديدة
.2
إجراء االختبارات بهدف البحث عن بدائل للمنتجات أو العمليات أو ألغراض التقييم
.3
تعديل أو تغير تركيب مكونات المنتجات أو إعادة تصميم العمليات لإلنتاج
.4
	.5إعــداد التصاميــم األساســية للنمــاذج الصناعيــة األوليــة ،وبناء وحدات التجــارب الصناعية
لمراحــل مــا قبــل التشــغيل واإلنتــاج
والمعدات والقوالب التي تنطوي على تقنيات جديدة
تصميم األدوات
.6
ُ
	.7تصميــم وإنشــاء وتشــغيل وحــدة صناعيــة تجريبيــة قــد ال تكــون لهــا جــدوى اقتصاديــة
متعلقــة باإلنتــاج التجــاري لشــركات األعمــال أو الجهــات الحكوميــة
	.8تصميــم وتطويــر األدوات والمعــدات واألجهــزة المســتخدمة لتســهيل البحــث والتطويــر
أو المكونــات الداخلــة فــي إنتــاج المنتجــات أو العمليــات المتصلــة بمشــاريع البحــث
والتطويــر
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 .2أنشطة مستبعدة من البحث والتطوير
تً ســتثنى فــي الغالــب األنشــطة الهندســية والعلميــة مــن اعتبارهــا كأنشــطة للبحــث
والتطويــر عندمــا تكــون ضمــن إطــار المجــاالت التاليــة:
	.1العمليــات الهندســية الالحقــة بعــد االنتهــاء مــن التطويــر فــي مرحلــة مبكــرة مــن اإلنتــاج
التجــاري
	.2اختبــارات الســيطرة النوعيــة التــي تتضمــن مراقبــة الجــودة أثنــاء اإلنتــاج التجــاري وتشــمل
االختبــارات الروتينيــة للمنتجــات

	.3أعمــال الفحــص والصيانــة ،وعلــى ســبيل المثــال اكتشــاف األعطــال وإصالحهــا أثنــاء
اإلنتــاج التجــاري
	.4تكييــف اإلمكانيــات المتوفــرة لتلبيــة متطلبــات معينــة أو احتياجــات محــددة للعميــل
ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن نشــاط تجــاري مســتمر
بوصفهــا
	.5التغييــرات الموســمية أو الدوريــة األخــرى التــي تطــرأ علــى التصميــم المتعلــق بالمنتجات
الحاليــة
التصميم الروتيني لألدوات والمعدات والقوالب المتنوعة
.6
	.7التصاميــم الهندســية واألعمــال والهندســة اإلنشــائية المتعلقــة بإنشــاء المنشــآت أو
المعــدات أو نقلهــا أو إعــادة ترتيبهــا أو تشــغيلها باســتثناء المنشــآت والمعــدات التــي
تســتخدم فــي مشــاريع البحــث والتطويــر فقــط
	.8األعمــال القانونيــة المتعلقــة بطلبــات الحصــول علــى بــراءات االختــراع أو بيــع أو ترخيــص
بــراءات االختــراع أو أي دعــاوى قضائيــة متصلــة
	.9االســتثمارات فــي األصــول الماديــة مثــل المعــدات والمنشــآت الضخمــة التــي تدعــم
برامــج البحــث والتطويــر
	.10تدريــب الكــوادر العلميــة والفنيــة ال يعتبــر ضمــن أنشــطة البحــث والتطويــر إال إذا كان
نشــاط التعليــم والتدريــب يهــدف إلــى توفيــر المعرفــة والمهــارات فــي مجــاالت تتعلــق
ببرامــج أوليــة لتطويــر العامليــن فــي مشــاريع البحــث والتطويــر
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 .3األنشطة المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا
األنشــطة التــي تتضمنهــا المجــاالت المتعلقــة بالعلــوم والتكنولوجيــا متعــددة ،وقــد
تتداخــل فــي كثيــر مــن األحيــان مــع أنشــطة البحــث والتطويــر وللتمييــز بينهمــا نــورد فيمــا
يلــي أمثلــة علــى هــذه األنشــطة التــي التعتبــر مــن أنشــطة البحــث والتطويــر:

خدمات المعلومات العلمية والفنية
األنشــطة المتخصصــة فــي الجمــع والترميــز والتســجيل والتصنيــف والنشــر والترجمــة والتحليــل،
أمــا فــي حــال إجــراء هــذه األنشــطة بصــورة فرديــة أو فــي ســياق تنفيــذ أو دعــم مشــروعات
البحــث والتطويــر ،فعنــد ذلــك تعتبــر مــن ضمــن أنشــطة البحــث والتطويــر.

االختبار وتوحيد المعايير القياسية:
ومعايــرة المواصفــات القياســية الثانويــة األخــرى
اختبــارات الحفــاظ علــى المواصفــات الوطنيــة ُ
واالختبــار والتحليــل الروتينــي للمــواد والتركيــب والمنتجــات والعمليــات وأنــواع التربــة والمنــاخ
وغيــر ذلــك ،ال تنــدرج هــذه األنشــطة ضمــن أنشــطة البحــث والتطويــر.

دراسات الجدوى
دراســات الجــدوى االقتصاديــة إلقامــة المشــاريع الهندســية أو الصناعيــة علــى أســاس التقنيــات
المتاحــة ،عــدا دراســات الجــدوى االقتصاديــة والفنيــة المتعلقــة بالمشــروعات البحثيــة فتعتبــر
جـ ً
ـزءا مــن أنشــطة البحــث والتطويــر.

دراسات متعلقة بالسياسات
األنشــطة الداخلــة فــي الدراســات المتعلقــة بالسياســات ،مثــل تحليــل وتقييــم البرامــج
والسياســات والعمليــات الحاليــة لــإدارات الحكوميــة والمؤسســات األخــرى وأعمــال الوحــدات
المعنيــة بالتحليــل والرصــد المســتمرين للظواهــر الخارجيــة وعمــل لجــان التحقيقــات التشــريعية
المعنيــة بالسياســات أو العمليــات العامــة للحكومــة أو اإلدارات .وكذلــك ُيســتثنى أي نشــاط
يهــدف إلــى تقديــم دعــم وثيــق إلجــراءات السياســة ،وكذلــك النشــاط التشــريعي ،مــن أنشــطة
البحــث والتطويــر .وهــذا يشــمل االستشــارات والعالقــات الخاصــة بالسياســة مــع وســائل
اإلعــام واالستشــارات القانونيــة والعالقــات العامــة أو حتــى الدعــم الفنــي للنشــاط اإلداري
(مثــل األعمــال المحاســبية).
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أنشطة إدارة تمويل البحث والتطوير:
ال تنــدرج عمليــات إدارة جمــع التبرعــات لصالــح منــح البحــث والتطويــر وإدارتهــا وتوزيعهــا علــى
القائميــن علــى أنشــطة البحــث والتطويــر مــن قبــل الــوزارات أو الجهــات البحثيــة أو المؤسســات
أو الجمعيــات الخيريــة ضمــن أنشــطة البحــث والتطويــر.

أنشطة الدعم غير المباشرة
تســتثنى األنشــطة المتصلــة بتوفيــر خدمــات التكنولوجيــا مثــل االختبــارات الفنيــة وتوحيــد
األوليــة والعمليــات و/
المقاييــس ونقــل التكنولوجيــا (مثــل النقــل المــادي للتكنولوجيــا والنمــاذج َّ
أو “المعرفــة الفنيــة”) ،وتطويــر أدوات جديــدة ،والحفــاظ علــى المجموعــات العلميــة والمعرفيــة
وتخزينهــا وتيســير عمليــات الوصــول إليهــا مــن خــال المكتبــات وقواعــد البيانــات والمســتودعات
وتوفيــر البنيــة التحتيــة والمنشــآت العلميــة الرئيســية (مثــل المفاعــات النوويــة واألقمــار
المخصصــة ألغــراض أبحــاث علــم المحيطــات ومــا
الصناعيــة ،والتلســكوبات الكبيــرة والســفن ُ
إلــى ذلــك).

 .4طرق التعرف على مشاريع البحث والتطوير
يمكــن تمييــز مشــاريع البحــث والتطويــر عــن األنشــطة الفنيــة أو التكنولوجيــة التقليديــة مــن خــال
االطــاع علــى األســئلة واألمثلــة التوضيحيــة التالية:

مثال على األسئلة المتصلة بتحديد مشاريع البحث والتطوير:
 .1ما هي أهداف المشروع؟
يمثــل الســعي وراء تحقيــق أهــداف أصليــة مليئــة بالتحديــات  /الصعبــة مــن خــال إيجــاد
“معرفــة جديــدة»” (مثــل البحــث عــن ظواهــر أو أســس أو عالقــات لــم تُ َ
كتشــف مــن
ً
جوهريــا فــي البحــث والتطويــر .ويجــب اســتثناء أي اســتخدام للمعرفــة
معيــارا
قبــل)
ًّ
المتاحــة بالفعــل (التطويــع (التكييــف) ،التعديــل ...إلــخ) التــي ال تتطلــب أي محاولــة
لتوســيع نطــاق التكنولوجيــا الحديثــة (الحداثــة).
 .2ما الجديد بشأن هذا المشروع؟
إضافـ ًـة إلــى تطويــر “معرفــة جديــدة” ،يجــب أن يتبــع مشــروع البحــث والتطويــر نهــج
التفكيــر اإلبداعــي ،مثــل اســتنباط تطبيقــات جديــدة للمعرفــة العلميــة الحاليــة أو
اســتخدامات جديــدة للوســائل أو األســاليب المتاحــة (اإلبــداع).
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 .3ما الطرق المستخدمة لتنفيذ المشروع؟
تُ عــد الطــرق المســتخدمة فــي البحــث العلمــي والتكنولوجــي وكذلــك المســتخدمة فــي
ً
طرقــا مقبولــة شــريطة أن تُ خاطــب
أبحــاث العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية والفنيــة
مســألة الشــك بشــأن النتائــج النهائيــة للمشــروع .يمكــن أن يتمثــل الشــك فــي عــدم
معرفــة مقــدار المــوارد والمــدة الزمنيــة الالزمــة لتحقيــق الهــدف المنشــود .قــد يمثــل
ً
جــزءا مــن الفكــر اإلبداعــي للمشــروع ووســيلة للتعامــل مــع الشــك
اختيــار الطريقــة
(اإلبــداع والشــك).
 .4ما مدى قابلية تطبيق نتائج المشروع بوجه عام؟
حتــى تكــون النتائــج قابلــة للتطبيــق بشــكل عــام ،يجــب أن تلتــزم بمعاييــر قابليــة النقــل/
ً
إضافــة إلــى المعاييــر األربعــة األخــرى .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن
إعــادة اإلنتــاج،
البرهنــة علــى نقــل النتائــج مــن خــال نشــرها فــي وســائط علميــة أو اســتخدام أدوات
حمايــة الملكيــة الفكريــة.
 .5ما أنواع الموظفين العاملين في المشروع؟
مــن المفتــرض توفيــر مجموعــة مــن المهــارات الالزمــة إلجــراء أي نشــاط مــن أنشــطة
ويصنــف فريــق البحــث فــي المشــروعات كباحثيــن وفنييــن وموظفــي
البحــث والتطويــرُ .
فعليا كباحثين-هــم المعنيون بتحديد
دعــم ،ولكـ َّـن الباحثيــن وحدهــم -أي الذيــن يعملــون
ًّ
نشــاط البحــث والتطويــر الــذي يفــي بالمعاييــر الخمســة األساســية بشــكل ضمنــي.
 .6كيف ينبغي تصنيف مشروعات البحث والمؤسسات البحثية؟
فــي حــاالت محــددة ،يمكــن اســتخدام «نهــج مؤسســي» للتمييــز بيــن مشــروعات
البحــث والتطويــر والمشــروعات التــي ال تخــص البحــث والتطويــر .علــى ســبيل المثــال،
المنفــذة فــي مؤسســات بحثيــة أو جامعــات بحثيــة
تُ وصــف معظــم المشــروعات ُ
بأنهــا مشــروعات بحــث وتطويــر .أمــا المشــروعات الســارية فــي مجــاالت أخــرى -مثــل
الموجهــة بالكامــل ألنشــطة البحــث والتطويــر-
الشــركات التجاريــة أو المؤسســات غيــر ُ
فينبغــي مراجعتهــا فــي ضــوء معاييــر البحــث والتطويــر الخمســة.
كيفية التمييز بين أنواع البحث والتطوير:
األسئلة التالية يمكن أن تساعد في تحديد نوع مشروع البحث والتطوير:
 )1ما هي المدة الزمنية المحتملة كي يحقق المشروع نتائج قابلة للتطبيق؟
)2مــا مــدى اتســاع نطــاق المجــاالت المحتملــة لتطبيــق نتائج مشــروع البحــث والتطوير
(كلمــا كان البحــث أساسـًّـيا ،اتســع نطــاق المجال المحتمــل للتطبيق)؟
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.6
عناصر قياس البحث والتطوير

 .1موظفو البحث والتطوير
هــم األفــراد العامليــن أو المشــاركين فــي مشــاريع البحــث والتطويــر في المؤسســات الحكومية
بــدوام كامــل أو جزئــي خــال فتــرة اإلســناد الزمنــي وغالبـ ًـا مــا تكــون ســنة تقويميــة ،ويمكــن أن
يكونــوا أيضـ ًـا أفـ ً
ـرادا يعملــون فــي مؤسســات خارجيــة تســاهم فــي أنشــطة البحــث والتطويــر
داخــل تلــك المؤسســات الحكوميــة عــن طريــق تقديــم خدمــات لمشــاريع البحــث والتطويــر.

موظفو البحث والتطوير في داخل المؤسسة
•	العاملون في إجراء وتنفيذ مشــاريع البحث والتطوير بشــكل أساســي في المؤسســات
جــزءا ال يتجــزأ مــن تلــك المؤسســات
الحكوميــة ،ويعتبــر موظفــو البحــث والتطويــر
ً
الحكوميــة ويجــب أن يتــم تضميــن رواتبهم/أجورهــم فــي تكاليــف العمــل للنفقــات
البحثيــة فــي المــكان المخصــص لــه فــي اســتبيان المســح.
•	الموظفــون المشــاركون فــي األنشــطة الملحقــة بالنشــاط الرئيســي للمؤسســات
الحكوميــة يجــب أن تضــاف أجورهــم إلــى مصــارف البحــث والتطويــر وكذلــك تضميــن
أجــور العامليــن الذيــن يكونــون فــي إجــازة مرضيــة أو إجــازة ســنوية ،أو إجــازة تعليميــة أو
تدريبيــة أو إجــازة أمومــة ،إضافــة إلــى العامليــن بــدوام جزئــي والعامليــن الموســميين
والمتدربيــن المســجلين فــي كشــف حســاب الرواتــب فــي المؤسســات الحكوميــة
•	يعتبــر طــاب الدكتــوراه والماجســتير ضمــن مجاميــع موظفــي البحــث والتطويــر فــي
المؤسســات الحكوميــة وتضميــن تكاليفهــم إذا كانــوا علــى جــدول الرواتــب

28

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء | FCSC UAE

موظفو البحث والتطوير من خارج ا المؤسسات الحكومية
•	موظفــو البحــث والتطويــر مــن خــارج المؤسســات الحكوميــة هــم األشــخاص الذيــن
يعملــون خــارج الــكادر الوظيفــي لتلــك المؤسســات الحكوميــة ويتــم دفــع أجورهــم مــن
قبــل المؤسســات الحكوميــة التــي تقــوم بالبحــث والتطويــر
•	المهنيــون العاملــون لحســابهم الخــاص الذيــن يعملــون بشــكل فعــال كمستشــارين فــي
مجــال البحــث والتطويــر واألشــخاص الذيــن يوفــرون ويســاهمون بتقديــم خدمــات علميــة
أو فنيــة فــي نشــاطات مشــاريع البحــث والتطويــر فــي المؤسســات الحكوميــة التــي
تقــوم بالبحــث والتطويــر لتحســين فعاليــة موظفيهــا الداخلييــن فــي البحــث والتطويــر أو
لجلــب المعرفــة والمهــارات غيــر المتوفــرة فــي المؤسســات الحكوميــة
•	المتطوعــون هــم كــوادر يســاهمون فــي بعــض المهــام المحــددة بــدون أجــر مدفــوع
فــي أنشــطة البحــث والتطويــر ،تحــت مســؤولية إدارة أو وحــدة البحــث والتطويــر فــي
المؤسســات الحكوميــة ويمكــن إدراج عــدد المتطوعيــن ضمــن األفــراد العامليــن فــي
البحــث والتطويــر الخارجيــة ،ولكــن ال يتــم تســجيلهم ضمــن نفقــات البحــث والتطويــر
ً
أجــورا .أمــا طــاب الدكتــوراه والماجســتير والعامليــن كمســاعدين
ألنهــم ال يتلقــون
للباحثيــن بتمويــل مــن المنــح البحثيــة فإنــه يتــم تســجيل نفقاتهــم ضمن مصاريف مشــاريع
البحــث والتطويــر

تصنيف موظفي البحث والتطوير
التصنيف حسب الوظيفة
يمكن تصنيف موظفي البحث والتطوير إلى أنواع الوظائف التالية:
الباحثــون :هــم المهنيــون العاملــون فــي تصميــم وخلــق معــارف ومنتجــات وإجــراءات
•
وأســاليب وأنظمــة جديــدة وكذلــك فــي إدارة المشــروعات المعنيــة .وينــدرج المــدراء
والمســؤولون اإلداريــون العاملــون فــي تخطيــط وإدارة الجوانــب العلميــة والتقنيــة
لعمــل الباحثيــن ضمــن هــذه الفئــة
ّ
تتطلــب مهامهــم الرئيســية معرفــة تقنيــة
الفنيــون ومــا يعادلهــم :هــم األفــراد الذيــن
•
وخبــرة فــي مجــال واحــد أو أكثــر مــن مجــاالت الهندســة والعلــوم الفيزيائيــة وعلــوم
الحيــاة أو العلــوم االجتماعيــة والدراســات اإلنســانية ،ويشــاركون فــي البحــث والتطويــر
ّ
تتطلــب تطبيــق مفاهيــم وأســاليب تشــغيلية تكــون
عبــر تنفيــذ مهــام علميــة وتقنيــة
عــادة تحــت إشــراف الباحثيــن
•	موظفــو الدعــم :المهنيــون والفنيــون المشــاركون فــي مشــروعات البحــث والتطويــر أو
ً
أيضا المســؤولين والموظفين اإلداريين
المرتبطين مباشــرة بمثل هذه المشــروعات ،ويشــمل
والمالييــن وإدارة المــوارد البشــرية لتوفيــر خدمــات مباشــرة لمشــاريع البحــث والتطويــر
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التصنيف حسب المؤهالت
ً
وفقا إلى التصنيف
يصنف موظفو البحث والتطوير حسب المؤهالت األكاديمية والمهنية
الدولي الموحد للتعليم (إسكد) ()ISCED
International Standard Classification of Education
ويدخل التعليم العالي ضمن مستويات (إسكد)  5و 6و 7و 8فقط.

)International Standard Classiﬁcation of Education (ISCED

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﻣﺪ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
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ﻣﺴﺘﻮى إﺳﻜﺪ

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة

 .2طرق حساب عدد موظفي البحث والتطوير
يتم حساب إجمالي عدد الموظفين بدوام كامل أو دوام مكافئ (معادل) كالتالي:

•	عدد الموظفين العاملين في مجال البحث والتطوير المعروف بــ
()Head Count

	يعـ ّـرف عــدد موظفــي البحــث والتطويــر علــى أنــه إجمالــي عــدد األفــراد العامليــن الذيــن
يســاهمون فــي البحــث والتطويــر الداخلــي ،علــى مســتوى المؤسســات الحكوميــة أو
علــى المســتوى الكلــي ،خــال فتــرة اإلســناد الزمنــي وعــادة تكــون ســنة تقويميــة.

•	موظفو البحث والتطوير بدوام مكافئ المعروف بــ ()FTE
Full-time equivalent

	يعـ ّـرف مكافــئ الــدوام الكامــل لموظفــي البحــث والتطويــر بأنــه نســبة عــدد ســاعات
ً
وغالبــا مــا تكــون ســنة
العمــل فــي البحــث والتطويــر خــال فتــرة اإلســناد الزمنــي
تقويميــة مقسـ ً
ـومة علــى إجمالــي عــدد ســاعات عمــل الفــرد أو المجموعــة العاديــة فــي
نفــس الفتــرة ،أي يمكننــا القــول بــأن مكافــئ الــدوام الكامــل الواحــد يســاوي فتــرة
عمــل شــخص واحــد لمــدة ســنة ،وعلــى هــذا األســاس فــإن الفــرد الــذي يقضــي 30%
مــن وقتــه فــي البحــث والتطويــر وباقــي الوقــت فــي ممارســة أنشــطة أخــرى (مثــل
التدريــس ،وأعمــال إداريــة الجامعــة) يصبــح مكافــئ الــدوام الكامــل لديــه يســاوي .0.3
وعلــى نحــو مماثــل إذا تــم تعييــن موظــف واحــد فــي وحــدة البحــث والتطويــر بنظــام
الــدوام الكامــل لمــدة ســتة أشــهر فقــط ،يصبــح مكافــئ الــدوام الكامــل لــدى الجهــة
 .0.5وبالتالــي تعتمــد طريقــة الحســاب علــى الجمــع بيــن متغيريــن وهمــا :االنخــراط
الفعلــي فــي أنشــطة البحــث والتطويــر ،واالشــتراك الرســمي حســب عــدد ســاعات
العمــل الرســمية فــي تلــك المؤسســات.
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ويمكــن اســتعمال الصيغــة التاليــة لحســاب المعــادل بوقــت كامــل لموظفــي
البحــث والتطويــر:
التفــرغ للعمــل( :وقــت كامــل /وقــت جزئــي) ( xنســبة المــدة المخصصــة علــى البحــث
والتطويــر خــال السـ ّـنة) ( xالوقــت أو الجــزء المقضــي علــى البحــث والتطويــر).
أمثلة:
•	موظــف بوقــت كامــل يقضــي  100%مــن الوقــت فــي البحــث والتطويــر خــال
ســنة 1 = )1* 1* 1( :معــادل بوقــت كامــل
•	موظــف بوقــت كامــل يقضــي  40%مــن الوقــت فــي البحــث والتطويــر خــال
ســنة 0.4 = )0.4 * 1 * 1( :معــادل بوقــت كامــل
•	موظــف بوقــت كامــل يقضــي  30%مــن الوقــت فــي البحــث والتطويــر خــال
نصــف ســنة (شــخص ينشــط  6أشــهر فــي الســنة فقــط)= )0.3 * 0.5 * 1( :
 0.15معــادل بوقــت كامــل
•	موظــف بوقــت جزئــي يعمــل  60%مــن الســنة بوقــت كامــل ،يعمــل فقــط
فــي البحــث والتطويــر (يقضــي  100%مــن وقــت العمــل فــي البحــث والتطوير)
خــال الســنة 0.6 = )1 * 1 *0.6( :معــادل بوقــت كامــل
•	موظــف بوقــت جزئــي (يعمــل  % 40مــن الســنة بوقــت كامــل) يقضــي % 60
مــن الوقــت فــي البحــث والتطويــر خــال نصــف ســنة (شــخص ينشــط  6أشــهر
فــي الســنة فقــط) 0.12 = )0.5 * 0.6 * 0.4( :معــادل بوقــت كامــل
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•

مهام موظفو البحث والتطوير الداخليين

بعــض المهــام الرئيســية التــي تحــدد وتميــز موظفــي البحــث والتطويــر مــن إجمالــي الموظفيــن
فــي المؤسســات الحكوميــة التــي تعمــل فــي البحــث والتطويــر ،حيــث يجــب علــى هــؤالء
الموظفيــن القيــام بعمــل علمــي وتقنــي لمشــروع البحــث والتطويــر ،مثــل:
التخطيط واإلدارة لمشاريع البحث والتطوير
o
إعداد تقارير مؤقتة ونوعية لمشاريع البحث والتطوير
o
	oتوفيــر خدمــات داخليــة لمشــاريع البحــث والتطويــر (مثــل الحوســبة المخصصــة أو أعمــال
المكتبــة والتوثيــق)
	oتقديــم الدعــم إلدارة بالجوانــب الماليــة والخاصــة بالعامليــن فــي مشــاريع البحــث
و ا لتطو يــر

•

استبعاد موظفي البحث والتطوير الذين يقدمون الدعم غير المباشر

	oيشــمل العاملــون الذيــن يســاهمون أو يســهلون أداء أنشــطة البحــث والتطويــر مثــل
خدمــات محــددة للبحــث والتطويــر التــي تقدمهــا أقســام الحاســوب (الكمبيوتــر)
والمكتبــات المركزيــة
	oخدمــات مــن قبــل إدارة الشــؤون المركزيــة وشــؤون الموظفيــن التــي تتعامــل مــع
مشــاريع البحــث والتطويــر
توفير الخدمات لألمن والتنظيف والصيانة والمقاصف إلى وحدات البحث والتطوير
o

•	تدرج تكاليف موظفي البحث الذين يقدمون الخدمات غير المباشرة في
نفقات البحث والتطوير ضمن بند تكاليف جارية أخرى
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 .3طالب درجة الدكتوراه والماجستير
يســاهم جميــع طــاب الدكتــوراه فــي أنشــطة البحــث والتطويــر فــي الجامعــة التــي التحقــوا
بهــا والجامعــات لهــا الحــق فــي الحصــول علــى عــدد مــن الحقــوق مــن نتائــج البحــث علــى أســاس
وقــت اإلشــراف واســتخدام منشــئاتها ،وقــد ال يكــون هنــاك أي التــزام رســمي بالنســبة لهــم
لقضــاء وقتهــم فــي المســاهمة فــي البحــث والتطويــر الداخلــي الــذي تقــوم بــه المؤسســة
ً
تعويضا
الحكوميــة المفرغيــن منهــا ،ومــن الضــروري التمييــز بيــن طــاب الدكتــوراه الذين يتلقــون
أنواعــا أخــرى مــن الدعــم المالــي مــن الجامعــة أو مــن أي مصــدر خارجــي لنشــاطهم فــي البحــث
أو
ً
والتطويــر وطــاب الدكتــوراه الذيــن ال يحصلــون علــى أي تعويــض أو دعــم مالــي.

أمثلة على حاالت تصنيف طالب الدراسات العليا
الحالة األولى:
يتــم الدفــع لطــاب الدكتــوراه  /الماجســتير إمــا مــن خــال الرواتــب أو المنــح ،مــن جانــب
وحــدة البحــث والتطويــر للقيــام بالبحــث ،ويتــم احتســابهم كموظفيــن داخلييــن فــي
البحــث والتطويــر ويتــم تضميــن تكاليفهــم فــي تكاليــف العمالــة.
الحالة الثانية:
ً
خارجيــا أو ال يحصلــون علــى تمويــل إلجــراء البحــوث
تمويــا
يتلقــى طــاب الدكتــوراه
ً
فــي وحــدة البحــث والتطويــر ،ويتــم احتســابهم كأفــراد خارجييــن فــي البحــث والتطويــر
ويتــم تضميــن تكاليفهــم (عندمــا يتــم تمويلهــم) فــي “التكاليــف الحاليــة األخــرى ،أفــراد
خارجيــون فــي البحــث والتطويــر” يمكــن تتبــع تكاليفهــا واإلبــاغ عنهــا مــن قبــل الوحــدة
المنفــذة ،أو يمكــن تقديرهــا علــى مســتوى القطــاع .ويمتــد هــذا التوجيــه أيضـ ًـا إلــى
طــاب الماجســتير.
الحالة الثالثة:
طــاب الدكتــوراه الذيــن يقومــون بإجــراء بحــوث مســتقلة والحاصليــن علــى التمويــل أو
غيــر مموليــن بأنهــم غيــر مشــمولين ضمــن موظفــي البحــث والتطويــر ،وإنمــا قــد يتــم
احتســاب تمويلهــم بـــ “التكاليــف الحاليــة األخــرى” إذا حصلــوا علــى منحــة خارجيــة.
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 .4أوجه اإلنفاق على البحث والتطوير
النفقات الجارية
•	تكاليــف اليــد العاملــة لموظفــي البحــث والتطويــر ،تشــمل تعويضــات موظفــي البحــث
والتطويــر كاألجــور والمرتبــات الســنوية ،وكافــة التكاليــف واالمتيــازات األخــرى.
•	المصرفــات الجاريــة األخــرى والتــي تشــمل عمليــات الشــراء غيــر الرأســمالية لمــواد
وتجهيــزات ومعــدات دعــم أعمــال البحــث والتطويــر ،بمــا فــي ذلــك كلفــة وأجــور
اســتهالك المــاء والغــاز والكهربــاء ،والكتــب والصحــف ورســوم االشــتراكات فــي
المكتبــات والجمعيــات العلميــة ،والمــواد المســتخدمة فــي المختبــرات.
•	تكاليــف االستشــاريين الخارجيــن غيــر الموظفيــن فــي المؤسســات الحكوميــة ،ونفقــات
دراســة طــاب الماجســتير أو الدكتــوراه غيــر الموظفيــن فــي المؤسســة الحكوميــة
الحاصليــن علــى منــح بحثيــة أو دراســية ،والتكاليف اإلداريــة والعامة أي الخاصة بالمكتب
والمعلومــات واالتصــاالت والمرافــق والتأميــن وتكاليــف الخدمــات غيــر المباشــرة أو
اإلضافيــة مثــل التخزيــن ،واســتخدام المعــدات وتنظيفهــا وإصالحهــا وصيانتهــا ،وخدمات
الحاســوب ،وطباعــة تقاريــر البحــث والتطويــر.

النفقات الرأسمالية
المســتخدمة بصفـ ٍـة متكــررة أو مســتمرة
هــي إجمالــي النفقــات الســنوية علــى األصــول الثابتــة ُ
لمــدة تزيــد عــن عــام وتضــم
ٍ
فــي برامــج البحــث والتطويــر التابعــة للمؤسســات الحكوميــة
النفقــات الرأســمالية مــا يلــي:
•	األراضــي والمبانــي :تشــمل األراضــي المملوكــة والمخصصــة للبحــث والتطويــر مثــل
أراضــي االختبــارات ،والمختبــرات والمنشــآت الصناعيــة النموذجيــة وبنــاء وشــراء المباني،
بمــا فــي ذلــك أعمــال التحســين ،والتعديــل واإلصــاح الكبيــرة
•	األدوات والمعــدات :تشــمل النفقــات المرتبطــة بامتــاك وشــراء المعــدات الثقيلــة
والتجهيــزات الكبيــرة المســتخدمة فــي أعمــال البحــث والتطويــر ،بما في ذلــك البرمجيات
المدمجــة
•	برمجيــات الحاســوب :يشــمل تكاليــف شــراء أو أجــور االشــتراك ببرامــج الحاســوب
المســتخدمة ألغــراض تنفيــذ نشــاطات البحــث والتطويــر بصــورة منفصلــة
يتم شــراؤها ،وتراخيص
•	منتجــات الملكيــة الفكريــة األخــرى قــد تشــمل براءات االختــراع التي َّ
اســتخدام حقــوق الملكيــة طويلــة األجــل ،أو األصــول غيــر الملموســة األخــرى التــي يتــم
اســتخدامها فــي البحــث والتطويــر والتــي يتــم اســتخدامها ألكثــر مــن ســنة واحــدة
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اعتبارات مهمة يجب مراعاتها عند حساب النفقات الرأسمالية:
•	ال ينبغــي أن تــدرج تكاليــف االســتهالك لألصــول غيــر الملموســة مثــل البرامــج
اإللكترونيــة أو حقــوق الملكيــة) فــي مجمــوع نفقــات البحــث والتطويــر ،والمقصــود
باالســتهالك هــو النقــص التدريجــي فــي قيمــة األصــول الملموســة مثــل المبانــي /
الســيارات  /األثاث...الــخ)
•	جمــع إجمالــي نفقــات البحــث والتطوير حســب قوائم الشــراء (أســعار المشــتري = أســعار
المنتــج  +هوامــش التجــارة والنقــل  +ضريبــة القيمــة المضافــة غيــر القابلــة للخصــم)
•	النفقــات الرأســمالية للبحــث والتطويــر هــي المبلــغ اإلجمالــي الســنوي المدفــوع
المتــاك األصــول الثابتــة التــي يتــم اســتخدامها بشــكل متكــرر أو مســتمر فــي أداء
البحــث والتطويــر ألكثــر مــن عــام واحــد ،ويجــب تســجيلها كنفقــات بالكامــل للفتــرة التــي
حدثــت فيهــا ،ســواء تــم تطويرهــا داخليـ ًـا أو تــم الحصــول عليهــا ،ويجــب أال يتــم تســجيلها
كعامــل اســتهالك لألصــول .وينبغــي اســتبعاد مبالــغ اســتهالك األبنيــة والمنشــآت
والمعــدات عنــد قيــاس النفقــات الداخليــة
ّ
•	تشــمل فئــة األراضــي والمبانــي :األراضــي المملوكــة والمخصصــة الســتخدام البحــث
والتطويــر مثــل أماكــن االختبــارات ،ومواقــع المعامــل والمصانــع والمبانــي التــي تــم
إنشــاؤها أو شــراؤها ،بمــا فــي ذلــك التحســينات والتعديــات واإلصالحــات الرئيســية
التــي طــرأ .ونظـ ً
ـرا ألن المبانــي هــي أصــول منتجــة واألرض هــي أصــول غيــر منتجــة ،يجــب
تحديــد نفقــات البحــث والتطويــر لألراضــي والمبانــي بشــكل منفصــل كلمــا أمكــن ذلــك
•	اســتبعاد األدوات الصغيــرة واإلصالحــات والتحســينات الطفيفــة للمبانــي القائمــة ،كمــا
هــو الحــال فــي معظــم أنظمــة المحاســبة ،عــادة مــا يتــم التعامــل مــع هــذه البنــود
كحســابات التكلفــة الجاريــة فــي قيــاس النفقــات الرأســمالية الفعليــة
•	إذا كانــت مـ ّـدة اســتعمال األصــول الثابتــة غيــر معروفــة أو إذا كانــت مخصصــة ألنشــطة
مختلفــة دون معرفــة مــا إذا كانــت الوظيفــة الرئيســية ســتكون ألغــراض البحــث
والتطويــر أو أنشــطة ال تتعلــق بالبحــث والتطويــر (مثــل أجهــزة الحاســوب والمنشــآت
المرتبطــة بهــا ،والمختبــرات التــي تســتخدم لنشــاطات البحــث والتطويــر واالختبــارات
ومراقبــة الجــودة) ،ينبغــي توزيــع تكاليــف موظفــي البحــث علــى المشــاريع واألنشــطة
األخــرى.
•	المبالــغ المصروفــة مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة عــادة الكبيــرة فــي االســتثمارات
الضخمــة فــي األصــول الثابتــة الكبيــرة أو تقــدم إمكانيــات لــم تكــن متاحــة مــن قبــل
تســجل فــي النفقــات الرأســمالية لمشــاريع البحــث والتطويــر وليــس كنفقــات جاريــة
ألغــراض البحــث والتطويــر فــي تلــك المؤسســات الحكوميــة
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ـا
•	المــوارد الماليــة مــن جــراء بيــع أو نقــل األصــول الثابتــة التــي تــم الحصــول عليهــا أصـ ً
ألغــراض مشــاريع البحــث والتطويــر قــد يحدث إشــكالية وبفضــل اعتبارها بمثابة اســتثمار
فــي البحــث والتطويــر .وال يجــوز إجــراء أي تعديــل لتســجيل النفقــات الرأســمالية ،أو
تخفيــض نفقــات البحــث والتطويــر الرأســمالية للمؤسســة الحكوميــة بســب المــوارد
ً
الحاليــة أو بأثــر رجعــي للســنوات
المســتثمرة مــن بيــع أو نقــل األصــول ســواء للفتــرة
التــي تــم فيهــا تســجيل التكاليــف الرأســمالية.
ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻔﺌﺎت اﻹﻧﻔﺎق داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺠﺎرﻳﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى
اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ
ﺷﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ )ﺗﻮزﻳﻊ اﺧﺘﻴﺎري(
ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد )ﺗﻮزﻳﻊ اﺧﺘﻴﺎري(
أﺧﺮى ،ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ )ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ(

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأس اﻟﻤﺎل

اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻷراﺿﻲ )ﺗﻮزﻳﻊ اﺧﺘﻴﺎري(
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ )ﺗﻮزﻳﻊ اﺧﺘﻴﺎري(
آﻻت وﻣﻌﺪات
ﻣﻌﺪات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﺗﻮزﻳﻊ اﺧﺘﻴﺎري(
ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ )ﺗﻮزﻳﻊ اﺧﺘﻴﺎري(
اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى )ﺗﻮزﻳﻊ اﺧﺘﻴﺎري(
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
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.7
مؤشرات اإلنفاق على البحث والتطوير

يعــرف معــدل اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر التجريبــي إجمالــي النفقــات المحليــة علــى البحــث
والتطويــر كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حيــث أن إجمالــي اإلنفــاق علــى البحــث
والتطويــر هــو “إجمالــي اإلنفــاق الداخلــي علــى البحــث والتطويــر الــذي يتــم علــى األراضــي خــال
فتــرة زمنيــة معينــة” تكــون عـ ً
ـادة هــي الســنة التقويميــة ،وتتضمــن التكاليــف الجاريــة والنفقــات
الرأســمالية (وبالتالــي يتــم التعبيــر عنهــا بمــا يتماشــى مــع المبــادئ المحاســبية) .كمــا يتضمــن
قيمــة االنفــاق علــى البحــث والتطويــر المنجــز داخــل الدولــة (بغــض النظــر عــن مصــدر النفقــات)
ويســتثنى مــن ذلــك مدفوعــات البحــث والتطويــر المنفــذة خــارج الدولــة.

طريقة حساب اإلنفاق على البحث والتطوير
ُيحســب اإلنفــاق المحلــي اإلجمالــي علــى البحــث والتطويــر عــن طريــق جمــع إجمالــي القطاعــات
كافـ ًـة (القطــاع العــام ،وقطــاع األعمــال التجاريــة ،وقطــاع التعليــم العالــي ،وقطــاع المنظمــات
غيــر الحكوميــة ،وباقــي المصــادر الخارجيــة) إلــى اإلجمالــي الوطنــي (الناتــج المحلــي اإلجمالــي).
ﺣـﺴــﺎب ﻣـﻌﺪل اﻹﻧـﻔـﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ %
ﻣـــــﻦ اﻟـﻨـــﺎﺗــــﺞ اﻟــﻤـﺤـﻠﻲ

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

مــن الضــروري أن يكــون حســاب اإلنفــاق المحلــي اإلجمالــي علــى البحــث والتطويــر باالعتمــاد
علــى تقاريــر المؤسســات الحكوميــة التــي تقــوم بتنفيــذ مشــاريع فــي البحــث والتطويــر وليــس
ـتمدة مــن مصــادر المؤسســات الحكوميــة التــي تقــوم بتمويــل البحــث
المسـ َّ
علــى المعلومــات ُ
والتطويــر ،وهــذه بعــض المصــادر المفضلــة للمســاعدة فــي تحديــد هــذه النفقــات:
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مــن الضــروري أن يكــون حســاب اإلنفــاق المحلــي اإلجمالــي علــى البحــث والتطويــر باالعتمــاد
علــى تقاريــر المؤسســات الحكوميــة التــي تقــوم بتنفيــذ مشــاريع فــي البحــث والتطويــر وليــس
ـتمدة مــن مصــادر المؤسســات الحكوميــة التــي تقــوم بتمويــل البحــث
المسـ َّ
علــى المعلومــات ُ
والتطويــر ،وهــذه بعــض المصــادر المفضلــة للمســاعدة فــي تحديــد هــذه النفقــات:
•	مــدى فاعليــة توظيــف واســتغالل التمويــل بصــورة وتشــمل النفقــات المخصصــة
للبحــث والتطويــر واألنشــطة غيــر المتعلقــة بالبحــث والتطويــر ،وطبيعــة أنشــطة البحــث
والتطويــر ،وعناصــر التكلفــة التــي يتضمنهــا البحــث والتطويــر ،وإلــى غيــر ذلــك
المدة الزمنية (السنة) الذي ُأجري فيها نشاط البحث والتطوير
•
ً
ً
داخليا
خارجيا او
المصدر المباشر للتمويل المستخدم في البحث والتطوير إن كان
•
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.8
قياس اإلنفاق على البحث والتطوير
في القطاع الحكومي

المؤشرات الرئيسية للبحث والتطوير في القطاع الحكومي
اإلنفاق على البحث والتطوير لقطاع الحكومة بالعملة المحلية (درهم إمارتي)
•
•	اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر لقطــاع الحكومــة (باألســعار الجاريــة وفقــا لتعــادل
القــوة الشــرائية باألســعار الثابتــة)
•	اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر لقطــاع الحكومــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي
•	مجمــوع موظفــي البحــث والتطويــر فــي قطــاع الحكومة (عــدد الموظفيــن  /المعادلون
بوقــت كامــل)
•	الباحثــون فــي قطــاع الحكومــة (عــدد الموظفيــن  /مكافئ الــدوام الكامل أو المعادلون
بوقــت كامــل)

آلية قياس معدل اإلنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي
الطرق المتاحة لحساب نفقات البحث والتطوير في الجهات الحكومية كالتالي:
•	إجــراء اســتقصاء لجمــع البيانــات المبنيــة علــى األداء الفعلــي للبحــث والتطويــر فــي
المؤسســات الحكوميــة
•	االعتمــادات الحكوميــة المخصصــة لميزانيــات البحــث والتطويــر هــي أيضـ ًـا مؤشــر آخــر
مفيــد يعكــس حجــم الدعــم الحكومــي للبحــث والتطويــر باســتخدام بيانــات مســتخرجة
مــن الميزانيــات ،وتمثــل قيــاس تقديــري للمؤشــر بدقــة أقــل مــن المؤشــر المســتخرج
مــن حســابات جمــع البيانــات المباشــرة مــن المؤسســات الحكوميــة ،ومــن جهــة أخــرى
ً
ً
مفيــدا لحصــر مبالــغ تمويــل نشــاطات البحــث والتطويــر الحكوميــة.
مؤشــرا
قــد يكــون
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.9
استقصاء اإلنفاق على البحث والتطوير

مــن أهــم التحديــات المتصلــة بمؤشــر اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر ،هــي توفيــر البيانــات
المتصلــة بمشــاريع البحــث والتطويــر فــي القطــاع الحكومــي ،والتــي تشــمل آليــة جمــع البيانــات
بصــورة فعليــة وجــودة تلــك البيانــات .ولغــرض معالجــة التفــاوت فــي جمــع البيانــات فــي
الجهــات الحكوميــة ،تــم تطويــر آليــة موحــدة ومبســطة الســتقصاء المعلومــات عــن اإلنفــاق
علــى البحــث والتطويــر لتمكيــن القطــاع الحكومــي مــن جمــع البيانــات المتصلــة بأنشــطة
البحــث والتطويــر ،بصــورة تســتند إلــى الطــرق المعتمــدة مــن قبــل منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة ( )OECDووفقـ ًـا لدليــل فراســكاتي الموضــح فــي هــذا الدليــل ،وتشــمل محــاوره
الرئيســية التعــرف علــى األنشــطة واإلنفــاق وقــوة العمــل ،والنفقــات الرأســمالية ،ويتــم ذلــك
عبــر إدخــال البيانــات بصــورة إلكترونيـ ًـا مــن خــال الموقــع اإللكترونــي المصمــم مــن قبــل المركــز
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء.
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اﺳـــﺘـﺒﻴﺎن
اﻟﺒﺤـﺚ واﻟـﺘـﻄﻮﻳــــﺮ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
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دعوة للمشاركة في االستقصاء
يهديكــم المركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء أطيــب التحيــات متمنيــن لكــم دوام التوفيــق
والنجــاح.
نود أن ندعوكم إلى اســتيفاء
فــي إطــار تعزيــز تنافســية وريــادة دولــة اإلمارات العربيــة المتحدةُّ ،
االســتبيان الخــاص بمســح “البحــث والتطويــر فــي القطــاع الحكومــي  ،”20XXالــذي يهــدف إلــى
التعــرف علــى حجــم إنفــاق جهتكــم علــى أنشــطة البحــث والتطويــر خــال عــام  20XXوكذلــك
عــدد العامليــن فــي هــذه األنشــطة فــي العــام ذاتــه ،ونــود إعالمكــم بأنــه ســيتم رفــع نتائــج

المســح إلــى حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث مــن شــأن هــذه النتائــج أن توفــر
ّ
لصنــاع القــرار فــي الدولــة ،وكذلــك تعزيــز مكانــة وترتيــب الدولــة
البيانــات اإلحصائيــة الالزمــة
فــي مختلــف تقاريــر التنافســية العالميــة المتعلقــة بالبحــث والتطويــر ،كمــا نــود إعالمكــم بــأن
ـرية تامــة ،ولــن يتــم نشــرها
البيانــات التــي ســيتم تزويدهــا مــن طرفكــم ،ســتتم معاملتهــا بسـ ّ
كليــة تحــت
علــى المســتوى الفــردي لجهتكــم ،وإنمــا ســيتم نشــر النتائــج علــى شــكل مجاميــع ّ
مســمى “القطــاع الحكومــي فــي الدولــة” ،شــاكرين لكــم حســن تعاونكــم إلنجــاح هــذا المســح.

المفاهيم األساسية للبحث والتطوير
ممارســة عمليــة التفكيــر اإلبداعــي بأســلوب منهجــي ومنطقــي منظــم لزيــادة مخــزون ورصيــد
المعرفــة البشــرية والثقافيــة والمجتمعيــة الســتنباط تطبيقــات جديــدة تســتند علــى المعــارف
ُ
حاليــا وتشــمل:
القائمــة
	.1األعمــال النظريــة والعمليــة التــي تُ جــرى بصــورة رئيســية الكتســاب المعرفــة الجديــدة علــى
أســاس الظواهــر والحقائــق الملحوظــة حتــى مــع عــدم وجــود غايــة لالســتخدام أو التطبيــق
(البحــث األساســي).
	.2اســتقصاء بحثــي أصيــل يجــري الكتســاب معرفــة جديــدة موجــه بشــكل رئيســي نحــو غايــة
أو هــدف عملــي معيــن ومحــدد فــي صيغــة منتجــات أو سياســات أو خدمــات (البحــث
التطبيقــي).
	.3العمــل بأســلوب منهجــي منظــم يســتند علــى المعرفــة المكتســبة مــن البحــث والخبــرة
العمليــة إلنتــاج (توليــد) معــارف إضافيــة موجهــه بصــورة مباشــرة إلنتــاج منتجــات (ســلع أو
خدمــات) أو عمليــات جديــدة أو إلــى تحســين المنتجــات أو العمليــات القائمــة والموجــودة
حاليـ ًـا (التطويــر).

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء | FCSC UAE

43

الميزات األساسية المطلوب توفرها في النشاط حتى يتم اعتباره ضمن البحث والتطوير
	- 1الجدة أو الحداثة:
	تكــون غايــة البحــث التوصــل إلــى نتائــج جديــدة :الهــدف المتوقــع مــن البحــث توليــد
ً
ســابقا
معرفــة جديــدة غيــر منشــورة
التفكير اإلبداعي:
-2
	يســتند علــى األصالــة وعــدم وضــوح (غمــوض) المفهــوم والفرضيــات :مشــروع البحــث
يجــب أن يتضمــن مفاهيــم أو أفــكار جديــدة موضوعيــة لتحســين أو تطويــر المعــارف
القائمــة بالواقــع.
الغموض بالنتائج؛
-3
	تكــون نتائــج البحــث غيــر مؤكــدة :الوقــت والتكاليــف المطلوبــة لتحقيــق النتائــج
المتوقعــة غيــر مؤكــدة ،وكذلــك مــدى ودرجــة تحقيــق النتائــج غيــر معلومــة.
المنهجية:
-4
	تســتند علــى خطــط مســبقة وميزانيــة موضوعــة :إجراء نشــاطات مشــروع البحث بصورة
منتظمــة باالســتناد علــى خطــة موضوعــة مسـ ً
ـبقا ،مــع المحافظــة علــى ســجالت مجــرى
ســير العمليــات والمخرجــات للبحــث.
إمكانية التحويل والتكرارية:
-5
	تــؤدي النتائــج إلــى احتمــال التحويــل والتكراريــة :المخرجــات المحتملــة لمشــروع البحــث
يمكــن أن تكــون قابلــة للتحويــل والتطبيــق االقتصــادي وكذلــك قابلــة للتكــرار مــن قبــل
باحثيــن آخريــن حتــى لــو كانــت النتائــج ســلبية.

البيانات التعريفية
اسم الجهة الحكومية (المؤسسة الحكومية)............................................................ :
جهة محلية
جهة اتحادية
		
نوع الجهة الحكومية:
اإلمارة؛ .....................................................
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بيانات التواصل
اسم الشخص الذي يمكن التواصل معه حول االستبيان............................................... :
المسمى الوظيفي.............................................................................................. :
رقم الهاتف أو الموبايل للتواصل............................................................................ :
البريد اإللكتروني................................................................................................. :

التعرف على أنشطة البحث والتطوير (يرجى اإلجابة بنعم أو ال فيما يتعلق بجهتكم)
	.1هل قامت جهتكم بأي نشاط بحثي يهدف إلى اكتشاف نتائج جديدة تخص الخدمات
أو المنتجات أو اإلجراءات لديكم؟
ال
نعم
	.2هل قامت جهتكم بأي أنشطة بحثية إبداعية تهدف إلى تطوير قاعدة المعرفة
الحالية لديكم؟
ال
نعم
	.3هل قامت جهتكم بأي أنشطة بحثية أو تطويرية غير مؤكدة النتائج من قبل الخبراء
أو المختصين في مجال البحث أو النشاط؟
ال
نعم
	.4هل قامت جهتكم بأي أنشطة بحثية أو تطويرية ممنهجة تستهدف الخدمات أو
المنتجات أو اإلجراءات لديكم (أي لها خطة عمل زمنية وطاقم بشري مخصص للعمل
عليها وأهداف متوقعة) ؟
ال
نعم
	.5هل قامت جهتكم بإجراء بحث أو تطوير تجريبي للخدمات أو المنتجات أو اإلجراءات
لديكم بحيث تكون قابلة للتطبيق على جهات وحاالت أخرى مشابهة؟
ال
نعم
.6

هل قامت جهتكم بابتكار حلول علمية تقنية جديدة ،يمكن تعميمها على مواقف أخرى؟
ال
نعم

.7

هل يوجد في قوائم جهتكم المالية بند لإلنفاق على البحث والتطوير؟
ال
نعم
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مجاالت البحث والتطوير
تحــت أي مــن المجــاالت العلميــة التاليــة تقــع أنشــطة البحــث والتطويــر التــي قمتــم بتنفيذهــا؟
(يمكــن اختيــار أكثــر مــن بنــد)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

العلوم الطبيعية
الهندسة والتكنولوجيا
العلوم الطبية والصحية
العلوم الزراعية والبيطرية
العلوم االجتماعية
العلوم اإلنسانية والفنون

العاملون في البحث والتطوير
إجمالي عدد العاملين في الجهة:
كم بلغ عدد العاملين في جهتكم خالل عام 20XX؟ ...........................................
العاملون في البحث والتطوير
كم بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير خالل عام 20XX؟
يساوي مجموع كل من (الباحثين ،الفنيين ،موظفي الدعم) في السؤال التالي مباشرة
فئات العاملين في البحث والتطوير
هل ستكون اإلجابة على هذا السؤال بوضع قيم فعلية أو نسب تقديرية؟
 .1قيم فعلية  .2نسب تقديرية
يرجــى االنتبــاه إلــى أن مجمــوع النســب المئويــة للفئــات الثــاث (الباحثــون ،الفنيــون ،موظفــو
الدعــم) يجــب أن تســاوي .100%
.1

كم بلغ عدد “الباحثين” ضمن مشاريع البحث والتطوير؟ ..............................

الباحثــون هــم المهنيــون الذيــن يقومــون بتصــور وتصميــم وإنشــاء المعــارف الجديــدة ،والقيــام
باألبحــاث وتحســين وتطويــر المفاهيــم أو النظريــات أو النمــاذج أو التقنيــات أو األدوات أو
البرمجيــات أو أســاليب التشــغيل،
أمثلــة“ :الخبــراء الذيــن يقومــون بتصميــم الدراســات واألبحــاث والتجــارب العلميــة واالســتقرائية
والخطــط التطويريــة “ المــدراء والموظفــون المشــاركون فــي تخطيــط وإدارة وتســيير عمــل
البحــث والتطويــر
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.2

كم بلغ عدد “الفنيين” ضمن مشاريع البحث والتطوير؟ ...............................

الفنيــون هــم الموظفــون ذوو المهــارات العاليــة الذيــن يشــاركون فــي أنشــطة البحــث والتطوير
مــن خــال أداء مهــام علميــة وفنيــة ،تنطــوي علــى تطبيــق المفاهيــم واألســاليب التشــغيلية،
واســتخدام المعــدات البحثيــة ،األمــر الــذي غالبـ ًـا مــا يتــم تحــت إشــراف الباحثيــن
أمثلــة * :مســاعدو الباحثيــن الذيــن يشــاركون فــي إعــداد التقاريــر الخاصــة بأنشــطة البحــث
والتطويــر “معــدو البرمجيــات التــي تســتخدم فــي مشــاريع البحــث والتطويــر” المســاعدون فــي
إجــراء التجــارب الخاصــة بأنشــطة البحــث والتطويــر.
.3

كم بلغ عدد “موظفي الدعم” ضمن مشاريع البحث والتطوير؟ .....................

موظفــو الدعــم هــم الحرفيــون المهــرة وغيــر المهــرة ،والموظفــون القائمــون علــى التنظيــم
واإلداريــون والقائمــون بأعمــال الســكرتارية ،ممــن يشــاركون فــي مشــاريع البحــث والتطويــر ،أو
يقدمــون الخدمــات للباحثيــن المشــاركين فــي هــذه المشــاريع
أمثلــة“ :الموظفــون القانونيــون والماليــون فــي البحــث والتطويــر “موظفــو المــوارد البشــرية
فــي البحــث والتطويــر” “موظفــو الخدمــات المســاندة واللوجســتية ذوي العالقــة بالبحــث
والتطويــر” (ال تشــمل عمــال النظافــة والضيافــة وتقديــم الطعــام والمشــروبات)
العاملون حسب الوقت المخصص للعمل على مشاريع البحث والتطوير
هل ستكون اإلجابة على هذا السؤال بوضع قيم فعلية أو نسب تقديرية؟
يرجى مراعاة أن مجموع نسبتي العاملين بدوام كامل ودوام جزئي يجب أن تساوي 100%
.2نسب تقديرية
		
.1قيم فعلية
كم بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير بدوام كامل؟ ....................................
الذين عملوا في مشاريع البحث والتطوير لمدة  12شهر بدوام كامل
كم بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير بدوام جزئي؟ .....................................
الذيــن عملــوا علــى مشــاريع البحــث والتطويــر بــدوام كامــل لمــدة أقــل مــن  12شـ ً
ـهرا ،والذيــن
عملــوا لـــمدة  12شـ ً
ـهرا أو اقــل ولكــن بعــدد ســاعات عمــل أقــل مــن ســاعات عمــل موظفــي
الــدوام الكامــل
العاملون في البحث والتطوير حسب الجنس
هل ستكون اإلجابة على هذا السؤال بوضع قيم فعلية أو نسب تقديرية؟
يرجى مراعاة أن مجموع نسبتي الذكور واإلناث يجب أن يساوي 100%
 .2نسب تقديرية
 .1قيم فعلية
كم بلغ عدد الذكور منهم؟ ...........................................................................
كم بلغ عدد اإلناث منهم؟ ...........................................................................
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اإلنفاق على البحث والتطوير
عنــد اســتيفاء االســئلة التاليــة يرجــى إدخــال القيــم بالدرهــم اإلماراتــي وبالصيغــة الكاملــة (رقــم
كامــل وليــس باأللــف أو المليــون)
كم بلغ إجمالي نفقات جهتكم الفعلية لعام 20XX؟ .........................................
قيمة اإلنفاق اإلجمالي على البحث والتطوير خالل 20XX؟ .................................
يجب أن تساوي هذه القيمة قيمة البنود الفرعية أدناه من 7 - 1
.1

مجموع الرواتب واألجور..................................................................... :
تشمل المزايا النقدية والعينية لموظفي البحث والتطوير

	.2اإلنفاق الرأسمالي على األراضي والمباني............................................. :
	كامــل القيمــة إذا كانــت تســتخدم للبحــث والتطويــر بشــكل كلــي ،ونســبة منهــا إذا
اســتخدمت للبحــث والتطويــر بشــكل جزئــي
.3

اإلنفاق الرأسمالي على اآلالت والمعدات واألجهزة والمركبات واألثاث...... :

.4

اإلنفاق الرأسمالي على أجهزة الحاسوب وملحقاتها والبرمجيات والبرامج والخوادم:
قيمة األصول التقنية التي تم استخدامها في مشاريع البحث والتطوير

اإلنفاق الرأسمالي على منتجات الملكية الفكرية................................... :
.5
	تشــمل تكاليــف شــراء بــراءات االختــراع ،أو رســوم التراخيــص طويلــة األجــل ،أو غيرهــا
مــن األصــول غيــر الملموســة المســتخدمة فــي البحــث والتطويــر ،والتــي تســتخدم منــذ
أكثــر مــن عــام
النفقات الجارية (السلعية والخدمية).................................................... :
.6
	المشــتريات من المواد والمســتلزمات الســلعية والتي اســتخدمت في البحث والتطوير
كالوقــود والغــاز ،والكتــب والمجــات ،واالشــتراكات فــي مراكــز البحــث العلمــي ومــواد
المختبــرات ومــا إلــى ذلــك .الخدمــات التي اســتخدمت فــي البحث والتطويــر كاإليجارات،
الكهربــاء ،الميــاه ،االتصــاالت ،الصيانــة ،مصروفــات التدريــب ،التأميــن علــى المركبــات
ومــا إلــى ذلــك.
.7
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قيمة العقود التي تم دفعها لشركات طرف ثالث أو لشركة استشارية لتنفيذ
مشاريع بحث وتطوير:
قيمة اإلنفاق ( 20XXداخل اإلمارات) ..................................................
قيمة اإلنفاق ( 20XXخارج اإلمارات) .................................................
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تمويل البحث والتطوير
عنــد اســتيفاء األســئلة التاليــة يرجــى إدخــال القيــم بالدرهــم اإلماراتــي وبالصيغــة الكاملــة (رقــم
كامــل وليــس باأللــف أو المليــون)
ما هي مصادر تمويل مشاريع وأنشطة البحث والتطوير لعام 20XX؟
هل ستكون اإلجابة على هذا السؤال بوضع قيم فعلية أو نسب تقديرية؟
 .2نسب تقديرية
		
 .1قيم فعلية
يرجــى التأكــد أنــه فــي حــال تــم اختيــار اإلجابــة بأرقــام فعليــة فــإن مجمــوع القيــم يجــب أن يكــون
مسـ ً
ـاويا لمجمــوع اإلنفــاق فــي الصفحــة الســابقة ،وفــي حــال تــم اختيــار أن تكــون اإلجابــة بنســب
تقديريــة أن مجمــوع النســب يســاوي.100%
.1
.2
.3
.4
.5
.6

من ميزانية مؤسستكم (أي تمويل داخلي من ميزانية الجهة نفسها) ......................
من جهات حكومية أخرى (اتحادية أو محلية) ......................................................
من شركات القطاع الخاص (بما فيها الشركات شبه الحكومية) ............................
من القطاع الخاص غير الربحي ........................................................................
من خارج الدولة ..........................................................................................
من مصادر أخرى غير محددة ..........................................................................
يرجى ذكر المصدر .......................................................................................

مخرجات البحث والتطوير
كم بلغ عدد المنشورات البحثية التي أصدرتها جهتكم لعام 20XX؟ .................................
كم بلغ عدد براءات االختراع التي قامت بها جهتكم لعام 20XX؟ ....................................
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الفصل الثاني

إرشادات إعداد التقارير
عن نفقات البحث والتطوير في
الحكومة االتحادية
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المقدمة

تضــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الجوانــب المتصلــة باالبتــكار والبحــث والعلــوم والتكنولوجيــا
فــي صميــم ســعيها إلــى إيجــاد اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة يتســم بالتنــوع واإلنتاجيــة والتنافســية
فــي التوجهــات االســتراتيجية لرؤيــة اإلمــارات  ،2021ومئويــة االمــارات  ،2071واالســتراتيجية الوطنيــة
لالبتــكار .وفــي هــذا اإلطــار تحــرص وزارة الماليــة علــى المســاهمة الفعليــة علــى تجســيد التوجهــات
االســتراتيجية للدولــة التــي تشــكل االبتــكارات والبحــوث والعلــوم والتكنولوجيــا الركائــز األساســية لبنــاء
اقتصــاد معرفــي وتنافســي يســتند علــى اإلنتاجيــة ،وتوفيــر بيئــة أعمــال محفــزة لــرواد األعمــال وتشــجع
الشــراكات الفاعلــة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص .حيــث تــدرك وزارة الماليــة الــدور المحــوري
ألهميــة أنشــطة البحــث والتطويــر ودورهــا فــي المســاهمة فــي التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي
والتطــور العلمــي للدولــة.
يعتبــر مؤشــر االنفــاق علــى البحــث والتطويــر مــن المؤشــرات الرئيســية للمؤشــرات التنافســية فــي
الدولــة وخاصــة مؤشــرات االبتــكار والتــي تــم التطــرق لهــا فــي الفصــل األول مــن الدليــل ولغرض تبســيط
وتوحيــد اإلجــراءات فــي إعــداد التقاريــر الماليــة فــي الجهــات االتحاديــة لحســاب نفقــات أنشــطة البحــث
والتطويــر وضعــت وزارة الماليــة المبــادئ التوجيهيــة لعمليــات تحديــد أنشــطة البحــث والتطويــر ،ووصــف
لبعــض أنشــطته فــي المشــاريع والمبــادرات الحكوميــة ،وتحديــد أنشــطة البحــث والتطويــر فــي دورة
الميزانيــة ،وتصنيفهــا فــي هيــكل الحســابات والحكومــة لإلبــاغ عــن هــذه األنشــطة ،إضافــة الــى أمثلــة
لتصنيــف الوظائــف الحكوميــة والفقــرات ذات العالقــة.
تهــدف اإلرشــادات الصــادرة عــن وزارة الماليــة المتعلقــة بنفقــات البحــث والتطويــر إلى توحيــد اإلجراءات
الســتخراج النفقــات المتصلــة بالبحــث والتطويــر فــي الجهــات االتحاديــة وتحســين جــودة ودقــة البيانــات
المتعلقــة بالبحــث والتطويــر والتــي ســتؤدي الــى تحســين بيانــات ومؤشــرات الدولــة علــى الصعيــد
العالمــي فــي مجــال قيــاس مؤشــر اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر .يتنــاول الفصــل الثانــي مــن الدليــل
الموحــد لألنفــاق علــى البحــث والتطويــر ملخــص إرشــادات إلعــداد التقاريــر عــن نفقــات البحــث والتطويــر
فــي الحكومــة االتحاديــة كمــا يحتــوي علــى دليــل إرشــادات اإلبــاغ عــن البحــث والتطويــر فــي الجهــات
الحكوميــة الصــادر عــن وزارة الماليــة ويشــمل الفقــرات المتعلقــة بطريقــة تصنيــف أنشــطة البحــث
والتطويــر ضمــن هيــكل حســابات الجهــات االتحاديــة المســجلة فــي وزارة الماليــة ،ومــن المفيــد جـ ً
ـدا أن
تطلــع عليهــا كافــة الجهــات الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة لالســتفادة منهــا والعمــل علــى ضوئهــا إذا
كان ممكنـ ًـا.
وتجــدر اإلشــارة بــأن ملخــص اإلرشــادات الصــادرة عــن وزارة الماليــة فــي هــذا الدليــل قــد تــم إعــادة
كتابتــه وتعديلــه بمــا ينســجم مــع مفاهيــم البحــث والتطويــر وجميــع الجوانــب المتعلقــة بنفقــات البحــث
والتطويــر ضمــن ســياق الفصــل األول مــن الدليــل الموحــد المســتند علــى دليل فرســكاتي  2015وأفضل
الممارســات العالميــة المتبعــة مــن قبــل اليونســكو التــي تقــوم بجمــع ونشــر مؤشــرات االنفــاق علــى
البحــث والتطويــر علــى المســتوى الدولــي.
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.1
التعاريف

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ﻫﻲ ﺟﻬﺎت اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
واﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻣﺎ وزارة أو ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮق
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ واﻷﻫﺪاف .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳُ ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻷداء .وﺗﻬﺪف اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء وﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ

ً
ﻋﺎدة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺴﺐ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس وﺗﻌﺮف
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻘﻴﺎس ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷداء اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺤﺪدة
ﻫﻲ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻤﺪراء اﻟﺠﻬﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

إرﺷﺎدات ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

ﻣﻠﺨﺺ ﻟﺪﻟﻴﻞ إرﺷﺎدات اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻫﻲ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎراﺗﻲ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
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.2
الهدف والمخرجات المتوقعة

أ	-وضــع إرشــادات لمســاعدة اإلدارات الماليــة فــي الجهــات االتحاديــة لتوضيــح اإلجــراءات
ً
ـتنادا إلــى
المتعلقــة بالمعالجــة المحاســبية إلعــداد تقاريــر نفقــات البحــث والتطويــر اسـ
دليــل معاييــر محاســبة االســتحقاق فــي الحكومــة” للمســاهمة فــي تحقيــق طمــوح
دولــة اإلمــارات فــي التحــول إلــى اقتصــاد معرفــي وتنافســي وعالــي اإلنتاجيــة التــي
تعتبــر المرجــع الشــامل واألساســي.
ب	-إعــداد تقاريــر عــن نفقــات البحــث والتطويــر الداخليــة فــي الجهــات االتحاديــة لتوفيــر
البيانــات الدقيقــة المفيــدة لتطويــر السياســات ذات الصلــة لمتخــذي القــرار علــى
المســتوى الوطنــي.

ومن أهم المخرجات المتوقعة
أ	.توحيــد آليــات معالجــة العمليــات المحاســبية لجمــع البيانــات المتعلقــة بنفقــات البحــث
والتطويــر الداخليــة فــي المؤسســات االتحاديــة
ب	.ضمــان االتســاق فــي تجميــع بيانــات نفقــات البحــث والتطويــر فــي الجهــات االتحاديــة
وإعــداد تقاريــر اإلنفــاق علــى المســتوى االتحــادي بصــورة متناســقة.
ت	.تحديــد آليــات تصنيــف أنشــطة البحــث والتطويــر بصــورة موحــدة لتعزيــز إجــراءات عمليات
الحوكمــة فــي الرصــد واالبــاغ عــن النفقــات الداخليــة للبحــث والتطويــر فــي الجهــات
الحكوميــة.
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.3
عمليات تحديد أنشطة البحث والتطوير

تعتبــر عمليــة تحديــد وتصنيــف النفقــات الحكوميــة بدقــة علــى البحــث والتطويــر واإلبــاغ عنهــا
مــن الخطــوات المهمــة لجمــع البيانــات المتصلــة بالنفقــات الداخليــة للجهــات االتحاديــة وجمــع
.البيانــات الماليــة عــن للبحــث والتطويــر
) لسير عمليات تحديد نفقات أنشطة البحث والتطوير1( هذه العملية موضحة في المخطط
 سير عمليات المعالجة المالية لنفقات البحث والتطوير.1 مخطط
Federal Competitiveness
and Statistics Authority
1

7

Develop Key R&D
Performance
Indicators to be
reported to Indices
End

Federal Entites

MOF Team
START
Prepare Yearly
Budget Circular

5

Challenge, review &
provide oversight
on the chart of
Account & COFOG
classiﬁcations

6

Extract R&D Actual
spend report from
Budget System

2

Review R&D Manual
to understand
deﬁnition of R&D

3

Classify R&D activities
within R&D Chart
of Accounts during
budget draft process
(Hyperion System)

4

Classify R&D activities
with R&D COFOG
codes during
budget draft process
(Hyperion System)
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وﺻﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

1

إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻫﻴﻜﻞ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟـﻠـﺠﻬـﺎت اﻻﺗـﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﺪاد
اﻟﻤﻴﺰاﻧـﻴـﺔ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة ﺻﻴﺎﻏـﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬـﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔـﻲ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء

ﻣﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

2

إﻋـــﺪاد اﻟـﻤﻴـــﺰاﻧـﻴـــــﺔ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

اﻟﺸﺮوع ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ دورة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳـــﺔ
وﻓﻖ اﻟـﻤﺒﺎدئ اﻟـﺘـﻮﺟﻴﻬﻴـــﺔ اﻟــﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﺪﻟﻴــﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﺟﺮاءات إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻤﻴــﺰاﻧـﻴﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻹﻋﺪاد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

3

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻘﻴﺎس اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟــﺒﺤــﺚ واﻟـﺘـﻄـﻮﻳــــﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

اﻟـﺘﻌــﺮف ﻋﻠﻰ ﻣـﻔﻬـــﻮم اﻟـﺒﺤـﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳـــﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴــﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ

اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ﻹﻋﺪاد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

4

ﺗـــﺼﻨﻴــﻒ أﻧـــﺸـــﻄﺔ
اﻟــﺒـﺤــﺚ واﻟـﺘـﻄﻮﻳـــﺮ
)ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت(

ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺿﻤﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺢ وﻓـــﻖ
اﻟﻔﻘﺮة  6.1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ

اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ:
إرﺷﺎدات ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋـــﻦ
ﻧــﻔـﻘــــﺎت اﻟـﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة )(6

5

ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻣﻮز
ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ(

ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﻣﻮز ﺗﺼﻨﻴـﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ
وﻓـﻖ اﻟـﻔﻘــﺮة  6.2ﻣـﻦ اﻟـﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ

اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ:
إرﺷــﺎدات ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘـﺎرﻳــﺮ ﻋﻦ
ﻧـﻔﻘـﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـﺔ اﻟﻔﻘﺮة )(6

اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴـﻒ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳـﺮ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺷﺮاف
ﻋﻠـﻰ إﺗـﻤـــﺎم إدﺧـــﺎل ﺗـﺼﻨﻴـﻒ وﻇــﺎﺋــﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﻋــﻠـﻰ اﻟﻨﻈــﺎم اﻵﻟـﻲ ﻹﻋـﺪاد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻓﻖ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﻓﺮﻳﻖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ دﻟﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات
ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻹﻧﻔﺎق
ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﺤــﺚ واﻟـﺘـﻄﻮﻳــﺮ ﻓـﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺻﺤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻓﺮﻳﻖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺳـــﻴﺴــﺘﺨــﺮج ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﻓﻲ وزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﺗﻘﺮﻳـــﺮ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺴـﻨـﻮي ﻋﻠﻰ
أﻧــﺸـــﻄﺔ اﻟـﺒﺤـﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳـــﺮ ﻣﻦ ﻧـﻈـﺎم
 Hyperionوﻓــــــﻖ اﻟـﻔـﻘـــــﺮة ) (7ﻣـــﻦ
اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ

ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻤﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ
ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ:
إرﺷﺎدات ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳـﺮ ﻋـﻦ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة )(7

اﺣـﺘـﺴــﺎب ﻣﺆﺷـﺮات
اﻷداء اﻟــﺮﺋــﻴـﺴــــــــﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻳُ ﺤﺴـﺐ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﻤﺤـﻠﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻋـﻠـﻰ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟـﺨـﺎص
وﻗـﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
)اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ( .وﻓﻖ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻻﺗـﺤﺎدﻳﺔ
ﻟﻠـﺘـﻨـﺎﻓــﺴــــــــــﻴــﺔ
واﻹﺣـــﺼــــــــــــــــﺎء

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻟـﻘﻴــﺎس اﻹﻧـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟـﺒﺤــﺚ واﻟـﺘﻄﻮﻳـــﺮ ﻓﻲ
اﻟـــﻘﻄــــﺎع اﻟــﺤﻜـــﻮﻣـﻲ
اﻟﻔﻘﺮة )(7

اﻟﺮﻗﻢ

6
7

8

9

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

الفرضيات المتصلة بجدول وصف العمليات
•	تتولــى الجهــات االتحاديــة المعنيــة مســؤولية ضمــان جــودة ودقــة تجميــع بيانــات نفقات
البحــث والتطويــر مــن خــال نظــام الميزانيــة فــي مرحلــة إعــداد مشــروع الميزانيــة.
توفر وزارة المالية بيانات البحث والتطوير المتاحة في النظام المالي للميزانية فقط.
•
•	تتحمــل كل جهــة اتحاديــة معنيــة مســؤولية ضمــان إنجازهــا ألدوارهــا ومســؤولياتها علــى
النحــو المذكــور فــي جــدول ســير العمليــة أعــاه.
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.4
أنشطة البحث والتطوير في
المبادرات الحكومية

أنشــطة البحــث والتطويــر المحتملــة فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى والمبــادرات علــى مســتوى
الجهــات االتحاديــة قــد تدخــل ضمــن مراحــل تنفيــذ تلك المشــاريع التي تشــمل المراحل األساســية
للمشــاريع وفــق الــدورة الزمنيــة التاليــة:
•
•
•
•
•
•

التقييم :إجراء تحليل الواقع العام أو مجال المعرفة للمبادرة
التصميم :إجراء تصميم الحلول المطلوبة للمبادرة
اإلعداد :إعداد الحلول
التحقق :التحقق من جدوى الحلول
التنفيذ :تنفيذ نتائج حلول المبادرة
إعادة النظر :التقييم بعد بدء التنفيذ لتحديد مدى نجاح المبادرة

يتطلــب مــن الجهــات االتحاديــة اســتعراض ومراجعــة األنشــطة فــي كل مراحــل خطــة تنفيــذ
ً
وفقــا إلــى التعاريــف والمميــزات والخصائــص المطلــوب توفيرهــا
المشــاريع أو المبــادرات
العتبرهــا أنشــطة تنطبــق عليهــا معاييــر البحــث والتطويــر لغــرض احتســابها ضمــن نفقــات البحــث
والتطويــر كمــا ورد فــي فقــرات الفصــل األول مــن الدليــل .وتســاعد هــذه الخطــوة الجهــات
االتحاديــة فــي فهــم طريقــة تحديــد أنشــطة البحــث والتطويــر بالشــكل الســليم وفــق تلــك
المراحــل األساســية ،وبالمقابــل ،تضمــن دقــة تصنيــف تلــك األنشــطة باعتبارهــا أنشــطة بحــث
وتطويــر واإلبــاغ عــن النفقــات المرتبطــة بهــا.
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فيمــا يلــي بعــض األمثلــة عــن الحــاالت الشــائعة لألنشــطة التــي قــد تبــرز فــي مراحــل تنفيــذ
المبــادرات الحكوميــة والتــي قــد تتوفــر فيهــا شــروط أنشــطة البحــث والتطويــر وهــي:
اﻟﻨﺸﺎط

اﻟﻮﺻﻒ

ﺑﺤﻮث اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ

اﻟـﺒﺤــﻮث اﻟﺘﻲ ﻳﺘـﻢ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻟﻬـﺎ ﺗــﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت واﻟـﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ،وﺟـﻤﻌﻬــﺎ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮاﺋـﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴً ﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴً ﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳـﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈــﺮ
أو اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﻴّ ﻦ

ﺑﺤﻮث اﻟﺴﻮق

اﻟﺒﺤـــﻮث اﻟﺘـﻲ ﻳﺘــﻢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﺤﺪﻳـﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣﻮل ﻣﺠﺎل
ﻣﻌﻴّ ﻦ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺟﻤﻌﻬـﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬـﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳــﺪ وﺟﻬﺔ ﻧﻈــﺮ
أو اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻌﻴّ ﻦ

ورش ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻲ

ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﺗُ ﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴـﻌﻰ إﻟـﻰ ﻓﻬـﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ،واﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ،وﻣﻨـﺎﻗﺸـــﺔ
ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة
اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت ،وإﻳﺠﺎد
ٍ

إﻋﺪاد اﻟﻨﻤﺎذج اﻷوﻟﻴﺔ

اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوﻟﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋﻦ اﺧﺘﺒﺎر أو ﻧﻤﻮذج ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮة أو اﻟﺘﺼﻤﻴـﻢ أو

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎدرة

اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻮاﺟﻬﺔ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ

مــن خــال التقييــم الدقيــق لألنشــطة علــى نطــاق أكبــر مــن المشــاريع وفــق كافــة الميــزات
والخصائــص الخمســة للبحــث والتطويــر الموضحــة فــي الفقــرات ذات الصلــة فــي الفصــل االول
مــن الدليــل ،مــن الممكــن أن تقــوم الجهــات االتحاديــة بإعــداد تقاريــر أكثــر دقــة حــول إنفاقهــا
المنفــذة
الفعلــي علــى أنشــطة البحــث والتطويــر .وعــدم االعتــراف بــأن األنشــطة المشــتركة ُ
ً
نطاقــا ُيمكــن تصنيفهــا فــي الواقــع ضمــن البحــث
كجــزء مــن مشــاريع الجهــات االتحاديــة األوســع
والتطويــر ،ســيؤدي إلــى اإلبــاغ غيــر الدقيــق عــن النفقــات اإلجماليــة علــى البحــث والتطويــر
علــى مســتوى الحكومــة االتحاديــة.
عــاوة علــى ذلــك ،مــن المهــم تحديــد التكاليــف المرتبطــة بالبحــث والتطويــر علــى مســتوى
الجهــات االتحاديــة للتأكــد مــن دقــة اإلحصــاءات التــي تحــدد حجــم اإلنفــاق.

ـاء علــى تحديــد أنشــطة البحــث والتطويــر ،يجــب النظــر فــي جميــع التكاليــف المرتبطــة بالنشــاط باعتبارهــا إنفاقـ ًـا
مالحظــة :بنـ ً

علــى البحــث والتطويــر بمــا فــي ذلــك التمويــل المقــدم للمؤسســات التــي تجــري أعمــال البحــث والتطويــر ،مثــل المنــح،
والقــروض ،والمعونــات .وتضــم المصروفــات األخــرى النفقــات اإلداريــة ،والتكاليــف التشــغيلية ،والرواتــب.
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.5
تحديد أنشطة البحث والتطوير في
دورة الميزانية

MOCAF

Ministries & Autonomous

Strategy
Development
Strategy Development

Strategic
Obejectives
and Initiatives

MOF

Budgeting

Cost Objectives
for Five Year
Federal Budget

Approve
and Disburse
Budget

Monitor
Strategy and
Operation
KPIs
Monitor
Financial
KPIs

*المصــدر :دليــل اإلجــراءات إلعــداد الميزانيــة الــذي يبيّ ــن دورة الميزانيــة لــوزارة الماليــة ،ولمزيــد مــن المعلومــات حــول
دورة الميزانيــة ،يُ رجــى االطــاع علــى الدليــل.

يجــب أن يتــم صياغــة األنشــطة خــال إعــداد الخطــة االســتراتيجية و هيــكل البرامــج للجهــات
االتحاديــة بشــكل واضــح حتــى يســهل عمليــة تصنيــف األنشــطة علــى وظائــف الحكومــة خاصــة
األنشــطة المتعلقــة بالبحــث و التطويــر.
مــن المهــم تصنيــف األنشــطة بالشــكل المناســب خــال دورة إعــداد مشــروع الميزانيــة بهــدف
وتبيــن
التأكــد مــن اتســاق ودقــة تصنيــف أنشــطة البحــث والتطويــر بيــن الجهــات االتحاديــة.
ّ
األقســام التاليــة العمليــة الصحيحــة لتصنيــف البحــث والتطويــر ضمــن نظــام الميزانيــة.
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تصنيف أنشطة البحث والتطوير وفق
تصنيف الوظائف الحكومية

خــال فتــرة إعــداد الميزانيــة ،يتعيــن علــى الــوزارات والجهــات المســتقلة تســجيل التصنيــف
تبيــن تفاصيــل تصنيــف الوظائــف ،أو األهــداف
الصحيــح لوظائــف الحكومــة  ،)COFOG( 2والتــي ّ
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،التــي تســعى الجهــات االتحاديــة إلــى تحقيقهــا مــن خــال مختلــف
أنــواع النفقــات (أنظــر الملحــق  1لالطــاع علــى تصنيفــات وظائــف الحكومــة) .ويجــب تحديــد
تصنيــف وظائــف الحكومــة الصحيــح ألنشــطة البحــث والتطويــر باســتخدام تعريــف البحــث
والتطويــر الــوارد فــي هــذا الدليــل.
تقديــم الميزانيــات ،يتعيــن علــى الجهــات االتحاديــة اتبــاع العمليــة التاليــة عنــد تحديــد قواعــد
تصنيــف وظائــف الحكومــة:

.1

قم بإدخال أنشطة البرامج في نظام الميزانية
17120101:

171201020001:
171201020002:
171201020003:
171201020004:
171201020005:
171201020000:

مالحظــة :تعــد النمــاذج التاليــة عينــات مأخــوذة مــن نظــام إعــداد الميزانيــة وتهــدف إلــى عــرض الخطــوات الصحيحــة بهــدف

تصنيــف األنشــطة بقواعــد تصنيــف وظائــف الحكومــة .ولمزيــد مــن المعلومــات حــول قواعــد تصنيــف وظائــف الحكومــة
إلدخالهــا فــي مرحلــة أنشــطة البحــث والتطويــر ،يُ رجــى االطــاع علــى الملحــق  1مــن هــذا الدليــل.
 2لسنة 2014
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.2
.3

انتقل إلى قسم المهام في جدول المحتويات
اختر شريط تصنيف وظائف الحكومة

	.4اختر التصنيف المناسب لكافة األنشطة في القائمة المنسدلة الخاصة
بناء على تصنيفات البحث والتطوير (الواردة
بتصنيف وظائف الحكومة،
ً
في الملحق  )1من هذا الدليل

	.5أرسل الميزانية لوزارة المالية للمراجعة

	يراجــع فريــق وزارة الماليــة صحــة تصنيــف الوظائــف الحكوميــة وفــق اإلجــراءات
ـاء علــى اإلجــراءات الموحــدة الــواردة
المعتمــدة للتحقــق وفــق تصنيــف األنشــطة (بنـ ً
فــي دليــل اإلجــراءات إلعــداد الميزانيــة) .وتقــوم وزارة الماليــة بالتنســيق مــع الجهــات
االتحاديــة وتحديــث التصنيفــات عنــد اقتضــاء األمــر.
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.6
إطار حوكمة تقارير نفقات
البحث والتطوير
تقريــر حــول حجــم
بعــد اســتكمال دورة الميزانيــة الســنويةُ ،يطلــب مــن وزارة الماليــة إعــداد
ٍ
اإلنفــاق الفعلــي للبحــث والتطويــر بشــكل ســنوي .ويجــب إعــداد التقريــر مــن دفتــر األســتاذ
الفرعــي للجهــة االتحاديــة ضمــن دفتــر األســتاذ العــام.

اإلنفاق على البحث والتطوير وفق تصنيفات دليل معايير تصنيف وظائف الحكومة
مــن أجــل اســتخراج تقريــر تصنيــف وظائــف الحكومــة للبحــث والتطويــر ،يجــب علــى موظفــي
أوال اســتخراج تقريــر “تفاصيــل المبالــغ الفعليــة لــكل حســاب” مــن دفتــر األســتاذ
وزارة الماليــة ً
الفرعــي لنظــام  Hyperionلرمــوز تصنيــف وظائــف الحكومــة التاليــة:
اﻟﺮﻣﺰ

وﺻﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

701

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺮﻣﺰ

وﺻﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

70487

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى )(CS

7014

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

705

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

70140

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )(CS

7055

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

7015

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

70550

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )(CS

70150

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )(CS

702

اﻟﺪﻓﺎع

7024

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع

706

اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

7065

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

70650

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ )(CS
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اﻟﺮﻣﺰ
70240

وﺻﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺮﻣﺰ

وﺻﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع )(CS

707

اﻟﺼﺤﺔ

703

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

7075

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ

7035

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

70750

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ )(CS

70350

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )(CS

704

اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

7048

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

70481

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )(CS

70482

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ
واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺒﺮي )(CS

70483

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ )(CS

70484

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ )(CS

70485

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ )(CS

70486

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت )(CS

708

اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻦ

7085

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

70850

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺪﻳﻦ )(CS

709

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

7097

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

70970

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )(CS

710

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

7108

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

71080

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )(CS

ويتضمــن هــذا التقريــر اإلنفــاق الفعلــي علــى البحــث والتطويــر لــكل وزارة وجهــة مســتقلة وفــق
رمــوز تصنيــف وظائــف الحكومــة للبحــوث والتطوير
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.7
مؤشر اإلنفاق على البحث والتطوير الوطني

رصــد البيانــات المتعلقــة بنفقــات البحــث والتطويــر على مســتوى الدولة في القطــاع الحكومي
االتحــادي والمحلــي والقطــاع الخــاص والتعليــم العالــي هــو مــن ضمــن مســؤولية المركــز
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء بالتنســيق مــع الجهــات االتحاديــة المعنيــة لتقديمهــا بشــكل
دوري إلــى منظمــة اليونســكو التــي تنشــر بيانــات نفقــات البحــث والتطويــر علــى المســتوى
الدولــي ،وطريقــة قيــاس نفقــات البحــث والتطويــر بهــدف تضمينهــا ضمــن المؤشــرات العالميــة
المتصلــة بالتنافســية واالبتــكار موضــح فــي الفصــل األول مــن الدليــل.
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.8
هيكل الحوكمة

لضمــان اإلبــاغ والمســاءلة المنهجيــة عــن طريــق تحديــد أدوار ومســؤوليات الجهــات المعنيــة
المختلفــة بوضــوح إضافــة إلــى مســتوى مشــاركتهم فــي األنشــطة المختلفــة خــال رصــد وجمــع
نفقــات البحــث والتطويــر فــي الجهــات االتحاديــة ،تــم وضــع هيكليــة الحوكمــة فــي الجــدول
التالــي:
اﻟﺠﻬﺎت
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
•

•

اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺘﻬﺎ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
)ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺨﺎص ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(

•
•

ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺟﺰاء ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺤﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻓﻘﺮات
اﻟﺪﻟﻴﻞ وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟـﻤﺮﻛــــــﺰ اﻻﺗـﺤـــــﺎدي
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻹﺣﺼﺎء

•

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺻﺪار اﺳﺘﻤﺎرات اﺳﺘﻘﺼﺎء ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

•

•
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.9
المعايير المحاسبية للبحث والتطوير

يعتبــر دليــل معاييــر محاســبة االســتحقاق للحكومــة االتحادية فــي دولة اإلمارات الدليل الشــامل
والمرجــع الرئيســي بخصــوص تحديــد ومعالجــة العمليــات الحســابية المتصلــة بأنشــطة البحــث
والتطويــر فــي الجهــات االتحاديــة ويتطلــب الرجــوع إلــى دليــل معاييــر محاســبية االســتحقاق
فــي الحكومــة االتحاديــة للتعــرف علــى التفاصيــل بدقــة وبصــورة شــاملة لعمليــات المعالجــة
المحاســبية وتعاريــف البحــث والتطويــر وأنشــطته مــن الناحيــة المحاســبية.
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ملحق  .1تصنيف الوظائف الحكومية COFOG

يتألف تصنيف وظائف الحكومة من ثالثة مستويات من التفاصيل ،وتشمل:
	.1المســتوى األول يمثــل فئــات مؤلفــة مــن رقميــن ويشــار إليهــا َّ
بأنهــا أقســام ،مثــل:
الدفــاع (القســم  ،)02والصحــة (القســم  ،)07والتــي يمكــن أن تكــون األهــداف واســعة
النطــاق للحكومــة.
	.2يتألــف كل قســم مــن مجموعــات مختلفــة أو فئــات مؤلفــة مــن ثالثــة أرقــام ،مثــل:
البحــث والتطويــر فــي مجــال الدفــاع (المجموعــة  )024والبحــث والتطويــر فــي مجــال
الصحــة (المجموعــة ،)075
	.3تتألــف كل مجموعــة مــن صنــف واحــد أو عــدة أصنــاف أو فئــات مؤلفــة مــن أربعة أرقام،
مثــل :البحــث والتطويــر فــي مجــال الدفــاع (( )CSالصنــف  )0240والبحــث والتطويــر
فــي مجــال الصحــة (( )CSالصنــف .)0750
يمكــن اعتبــار األقســام كأهــداف واســعة النطــاق للحكومــة ،وتوضــح المجموعــات واألصنــاف
ســبل تحقيــق تلــك األهــداف واســعة النطــاق.
تتبــع األحــرف األوليــة “ ”CSأو “ ”ISعنــوان كل صنــف وتُ وضــع بيــن قوســين لتوضيــح فيمــا
إذا كانــت الخدمــات التــي تقدمهــا وحــدات الحكومــة العامــة والمشــمولة ضمــن هــذه الفئــة،
خدمــات جماعيــة أو فرديــة .يســتخدم هــذا التمييــز مــن أجــل حســاب اإلنفــاق علــى االســتهالك
النهائــي واالســتهالك النهائــي الفعلــي فــي الحســابات القوميــة.
ُذ ِكـ َـر ْت مســتويات التصنيــف الثالثــة وأوصــاف لمحتويــات كل صنــف بالتفصيــل أدنــاه .تــم وضــع
الرقــم “ ”7فــي بدايــة جميــع الرمــوز.
تقــوم الجهــات االتحاديــة بإعــداد ميزانياتهــا وتقديمهــا إلــى وزارة الماليــة وســيتم مراجعــة رمــوز
تصنيــف وظائــف الحكومــة المحــددة لألنــواع المختلفــة مــن أنشــطة البحــث والتطويــر فــي
نظــام إعــداد الميزانيــة.
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اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة

701

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ

-

-

-

7014

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺗُ ﱠ
ﺼﻨﻒ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺤﻮث
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺋﻢ .وﺗﻬﺪف اﻟﺒﺤﻮث
ﺣﻮل
ٍ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ إﺟﺎﺑﺎت ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑـ
"ﻟﻤﺎذا" و"ﻣﺎذا" و"ﻛﻴﻒ" ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث أي أﻫﺪاف ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻗﺪ
ﻻ ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ اﺧﺘﺮاع ﺟﺪﻳﺪ أو إﻳﺠﺎد
ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ.
ٍ

-

-

70140

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)إدارة اﻟﻤﻮارد ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ،
واﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ(.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو
اﻟﻘﺮوض أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ُ
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﺣﺴﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.

7015

اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

• اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗُ ﺠﺮى ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة
أﻫﺪاف أو ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺤﺪدة ﺗﺴﻌﻰ
ٍ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻴﺔ.
• اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻣﻮاد وﻣﻨﺘﺠﺎت
وأﺟﻬﺰة ﺟﺪﻳﺪة أو إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت أو
أﻧﻈﻤﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو إﻟﻰ إدﺧﺎل
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺘﺞ أو ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

-

-

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
)(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )إدارة
اﻟﻤﻮارد ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ ،واﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ(.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو
اﻟﻘﺮوض أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ُ
اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

70150
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اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة

702

اﻟﺪﻓﺎع

-

-

-

7024

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و ).(7015

-

-

70240

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع )إدارة
اﻟﻤﻮارد ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ ،واﻻﺗﺼﺎﻻت ،وﻏﻴﺮﻫﺎ(،
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو
اﻟﻘﺮوض أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت
ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع ُ
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

703

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

-

-

-

7035

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و ).(7015

-

-

70350

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو
اﻟﻘﺮوض أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺷﺆون اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-
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اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة

704

اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

-

-

-

7048

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و).(7015

-

-

70481

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )إدارة اﻟﻤﻮارد
واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ُ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

70482

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ
واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺒﺮي
)(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺮاﺟﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﺒﺮي )إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة
واﻟﺤﺮاﺟﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺒﺮي ُ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

70483

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ
)(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ )إدارة
اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ُ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140
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اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة
اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻮﺻﻒ

70484

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ )إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ُ
اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

70485

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ )إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ُ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

70486

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت )إدارة اﻟﻤﻮارد
واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ُ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

70487

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى )إدارة اﻟﻤﻮارد
واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ُ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

ﺗــــﺠـــــﺎرة اﻟـﺘـﻮزﻳـــــﻊ
واﻟـﺘﺨـﺰﻳـﻦ واﻟﺤﻔـﻆ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت،
واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ،
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻣــﺘﻌــﺪدة
اﻷﻏﺮاض.

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140
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اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة

705

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

-

-

-

7055

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و).(7015

-

-

70550

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )إدارة اﻟﻤﻮارد
واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ُ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

706

اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

-

-

-

7065

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و).(7015

-

-

70650

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
)إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت
وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ُ
اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
) ،(70140واﻟﺒﺤﻮث
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ
أﺳﺎﻟﻴﺐ أو ﻣﻮاد
اﻟﺒﻨﺎء ).(70484
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اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة

707

اﻟﺼﺤﺔ

-

-

-

7075

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و).(7015

-

-

70750

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ )إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ُ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

708

اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺪﻳﻦ

-

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب
اﻟﻤﺮض.

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

-

-

7085

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و).(7015

-

-

70850

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
)(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻦ )إدارة
اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت
واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻄﺎﻗﺔ ُ
ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140
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اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة

709

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

-

-

-

7097

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و).(7015

-

-

70970

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )إدارة اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﺮاﻓﻖ
واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ُ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140

710

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

-

-

-

7108

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﻮز ) (7014و).(7015

-

-

71080

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )(CS

• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )إدارة اﻟﻤﻮارد
واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻏﻴﺮﻫﺎ(
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺢ أو اﻟﻘﺮوض
أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ ُ
اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

-

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
)(70140
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Does the initiative/ activity satisfy
all 5 R&D criteria?
(Novel, Creative, Uncertain,
Systematic, Transferrable and/or Reproducible)
YES

NO

Considered an R&D
initiative / activity

Not considered an R&D
initiative / activity

What COFOG sector classiﬁcation
does it fall under?
Consider the different types of R&D

General
Public
Services

Defense

Public
Order &
Safety

Economic
Affairs

Environmental
Protection

Housing &
Community
Amenities

Health

Recreation,
Culture &
Religion

Education

Social
Protection

Code 7014

Code 7024

Code 7035

Code 7048

Code 7055

Code 7065

Code 7075

Code 7085

Code 7097

Code 7108

Code 70140

Code 70240

Code 70350

Code 70481

Code 70550

Code 70650

Code 70750

Code 70850

Code 70970

Code 71080

Code 7015

Code 70482

Code 70150

Code 70483
Code 70484
Code 70485
Code 70486
Code 70487
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ملحق  .2أنشطة البحث والتطوير وفق
تصنيف وظائف الحكومة

تشــير األمثلــة المذكــورة فــي الجــدول التالــي إلــى بعــض أنشــطة البحــث والتطويــر وفقـ ًـا إلــى
تصنيــف الوظائــف الحكوميــة:
اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

7014

اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

• إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮو وﻓﻖ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻣﺎرات
• إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
• إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن

7015

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

• إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻴﺘﺮو
• إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ وﻗﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ

7024

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع

• ﻣﺒﺎدرة ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﻤﺴﻴّ ﺮة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻷﻏﺮاض
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
• إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻷدوات اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي

7035

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم وﺷﺆون اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻃﺮق
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺮور ،وﻏﻴﺮﻫﺎ.
• ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺑﺘﻜﺎرات أو ﻃﺮق ﻣﺤﺪدة
ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﺮﻳﻖ
• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن

7048

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ
وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ
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اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻨﻮان

أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

7055

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ

• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﻓﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ّ
• ﻣﺒﺎدرة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

7065

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺟﺬاﺑﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت

7075

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ

• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو
اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت وﺗﺸﺨﻴﺺ
ُ
اﻟﺤﺎﻻت
• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻄﻠﺒﺎت

7085

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﻟﻴﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻣﺞ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
• ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻹﻋﻼم
وإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺎت واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
واﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

7097

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وأﺻﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓﻨﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ
ّ
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺻﻌﻮﺑﺎت
• ﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

7108

اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻀﻌﻒ
• اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ
ﺗﻌﺮض اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
• ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ(
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ملحق  .3مثال تطبيقي الستخراج
نفقات البحث والتطوير

فــي حالــة عــدم وجــود بيانــات للجهــة االتحاديــة فــي نظــام الميزانيــة االتحــادي اإللكترونــي
لتصنيــف أنشــطة البحــث والتطويــر ،يمكــن تعبئــة االســتبيان التالــي يدويــا وإرســاله إلــى ا المركــز
االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء.
يتمثــل الهــدف مــن هــذا المحــور مــن محــاور االســتبيان إلــى تحديــد مــا إذا كان يجــب تصنيــف
المبــادرة أو المشــروع ضمــن أنشــطة البحــث والتطويــر أم ال ولتصنيفهــا ،يجــب أن تكــون اإلجابــة
“بنعــم” علــى كافــة األســئلة التاليــة

أوال :تحديد أنشطة البحث والتطوير
.1
.2
.3
.4
.5

هل تسعى مبادرتك أو مشروعك إلى اكتساب معرفة أو تقديم نتائج جديدة؟
ال
		
نعم
هل تتضمن مبادرتك أو مشروعك نهجا أو منهجية أو تقنية مبتكرة؟
				
ال
		
نعم
ً
مسبقا؟
هل سيكون لمبادرتك أو مشروعك نتائج أو مخرجات نهائية غير محددة
ال
		
نعم
هل تم التخطيط لمبادرتك أو مشروعك وإعداد ميزانيته بالشكل المناسب؟
ال
		
نعم
هل ستؤدي مبادرتك أو مشروعك إلى إعداد معرفة أو مخرجات مسجلة قابلة
إلعادة االستعمال؟
ال
		
نعم

تصنف المبادرة أو المشروع ضمن أنشطة البحث والتطوير إذا كانت إجابة جميع األسئلة
السابقة “بنعم”.
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ثانيا :جمع نفقات أنشطة البحث والتطوير
يهدف هذا المحور إلى تحديد جميع التكاليف المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير المحددة في
المحور األول من هذا االستبيان.
إذا كانت إجابة جميع األسئلة السابقة “بنعم” ،يرجى استيفاء البيانات التالية:
اسم المبادرة/المشروع…………………........................…...................……… :
.1

يرجى إعداد قائمة بكافة التكاليف المرتبطة بالمبادرة أو المشروع أعاله في السنة
الحالية؟

•	بند التكلفة( ...:مثل :رواتب الموظفين الداخليين) ...القيمة (بالدرهم إماراتي).......:
(مثل.……… )400,000 :
بند التكلفة( ...:مثل :االستشاريين الخارجيين) ...القيمة (بالدرهم إماراتي)..............:
•
(مثل.……… )300,000 :
بند التكلفة( ...:مثل :تكاليف العمليات التشغيلية)  .....القيمة (بالدرهم اإلماراتي):
•
(مثل..………..)50,000 :
بند التكلفة( ...:مثل :المنح/القروض)  .....القيمة (بالدرهم اإلماراتي)................... :
•
(مثل......………..)100,000 :
بند التكلفة( ...:مثل :التكلفة الثابتة)  .....القيمة (بالدرهم اإلماراتي)................... :
•
(مثل..………..)125,000 :
بند التكلفة .………………………:القيمة (بالدرهم اإلماراتي)..……..………… :
•
القيمة اإلجمالية (بالدرهم اإلماراتي)..…………………… :
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المـــراجــــــــع

•

تقرير التنافسية للمعهد الدولي للتنمية اإلدارية ،بمدينة لوزان السويسرية
لعام ،2019
https://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Press-Release/27-05-2019.aspx

•

دليل ﻓﺮﺍﺳﻜﺎﺗﻲ ،مبادئ توجيهية لجمع وتقديم بيانات البحث والتطوير التجريبي
(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.)2015 ،

•

معهد اليونسكو لإلحصاء“ ،2014 ،دليل إجراء استقصاء البحث والتطوير التجريبي
للبلدان التي بدأت قياس البحث والتطوير التجريبي”.

•

معهد اليونسكو لإلحصاء ،2018 ،دليل إرشادي :استبيان إحصاءات البحث والتطوير
التجريبي

•

دليل أوسلو :المبادئ التوجيهية لجمع وتفسير بيانات االبتكارات ،الطبعة الثالثة
(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.)2005 ،

•

دليل إرشادات اإلبالغ عن البحث والتطوير في الجهات االتحادية الصادرة عن وزارة
المالية بدولة األمارات العربية المتحدة .2020
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