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المؤسسات التي قامت ببحث وتطوير تجريبي 1

حسب الحجم

 % 61
  من المؤسسات التي يوجد بحث 

وتطوير تجريبي هي مؤسسات كبيرة

 % 5 
 من المؤسسات يوجد بها

 بحث وتطوير تجريبي  

الحجم

المؤسسات

اإلجمالي
يوجد بها بحث 

وتطوير
ال يوجد بها بحث 

وتطوير

 %  الموسسات 
التي بها بحث 

وتطوير

3 %42111410صغرى / صغيرة

4 %48919470متوسطة

9 %54147494كبيرة

5 %1,451771,374المجموع

 % 4 
 من المؤسسات المتوسطة 

يوجد بها بحث وتطوير تجريبي  

 % 3 
 من المؤسسات الصغيرة 

يوجد بها بحث وتطوير تجريبي  
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 % 41 
  من مؤسسات التعليم
 بها بحث وتطوير تجريبي

 % 18 
 في أنشطة الخدمات اإلدارية 

وخدمات الدعم واالدارة العامة 
 )12 %(  األنشطة المالية 

 )6 %(  المعلومات واالتصاالت

المؤسسات التي قامت ببحث وتطوير تجريبي

حسب النشاط االقتصادي

النشاط االقتصادي

عدد المؤسسات المستجيبة

بها بحث االجمالي
%وتطوير 

%2100الزراعة والحراجة وصيد األسماك

%7123التعدين واستغالل المحاجر

%418174الصناعة التحويلية

%800إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

%1800إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

%23331التشييد

%12132تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

%7545النقل والتخزين

%6200أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

%6746المعلومات واالتصاالت

%43512األنشطة المالية وأنشطة التأمين

%900األنشطة العقارية

%7011األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

%971718أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واالدارة العامه

%512141التعليم

%2700أنشطة صحة اإلنسان والخدمة االجتماعية

%500الفنون والترفيه والتسلية

%5500أنشطة الخدمات األخرى

%1,451775المجموع
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الوظيفةالجنسالوحدة
القطاع )2020(

مؤسسات 
التعليم الدولةاألعمال

المجموعالعالي

عدد 
المشتغلين

ذكور

7974521,9303,178الباحثون
5264503511,326الفنيون و ما يعادلهم

9061894011,497موظفو الّدعم
15525167347غير محدد

2,3831,1162,8486,347مجموع الموظفين في البحث والتطوير التجريبي

إناث

3883439021,634الباحثون
53106227386الفنيون و ما يعادلهم

210117418745موظفو الّدعم
409195غير محدد

6555661,6382,859مجموع الموظفين في البحث والتطوير التجريبي
3,0391,6824,4869,207مجموع الموظفين في البحث والتطوير التجريبيالمجموع

المشتغلون  
بوقت كامل

ذكور

4052495301,184الباحثون
20926278549الفنيون و ما يعادلهم

44211882641موظفو الّدعم
50142084غير محدد

1,1076437092,459مجموع الموظفين في البحث والتطوير التجريبي

إناث

103183240526الباحثون
285755141الفنيون و ما يعادلهم

7972106257موظفو الّدعم
20911غير محدد

212313410935مجموع الموظفين في البحث والتطوير التجريبي
1,3199561,1193,393مجموع الموظفين في البحث والتطوير التجريبيالمجموع

حسب النوع والتفرغ 

9,207
  مشتغل ساهم في أعمال 
البحث والتطوير سنة 2020 

من بينهم 69 % ذكور

3,393
 مشتغل بوقت كامل 

ساهم في البحث والتطوير 
من بينهم  72 % ذكور

المشتغلون في البحث والتطوير التجريبي 2

4,812
  باحث ساهم في 

أعمال البحث والتطوير من 
بينهم 66 % ذكور

1,710
 باحث بوقت كامل ساهم 
في البحث والتطوير من 

بينهم  69 % ذكور
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المشتغلون في البحث والتطوير التجريبي

تطور عدد الباحثين بوقت كامل لكل مليون نسمة 

عدد الباحثينالسنة
عدد السكان بوقت كامل

عدد الباحثين
 لكل مليون

 نسمة

20114843,295,298147

20126043,623,001167

20134973,855,206129

20147173,992,893180

20159074,159,102218

20161,0744,414,051243

20171,1314,559,963248

20181,3584,601,706295

20191,7664,617,927382

20201,7104,481,042382

تطور عدد الباحثين بوقت كامل لكل مليون نسمة من:

عدد الباحثين  لكل مليون  نسمة حسب السنة

2011201220132014201520162017201820192020

147
167

129
180

218243248
295

382382

 382 
خالل 2020 

يادة 29 %( )بنسبة ز

295 
 خالل 2018 إلى
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حسب القطاع والنشاط االقتصادي

1,119
مشتغل بوقت كامل في البحث 

والتطوير التجريبي في أنشطة
 التعليم العالي

386
مشتغل بوقت كامل في
 أنشطة النقل والتخزين 

956
 مشتغل بوقت كامل في البحث 
والتطوير التجريبي في أنشطة 

اإلدارة العامة

258
 مشتغل بوقت كامل في 
أنشطة الصناعات التحويلية

المشتغلون في البحث والتطوير التجريبي 2

المشاركون والباحثون في البحث والتطوير التجريبي حسب القطاع والنشاط االقتصادي )سنة 2020(
 

المشتغلون النشاط االقتصاديالقطاع
المشاركون

المشاركون 
بوقت كامل

الباحثون 
المشاركون

الباحثون 
بوقت كامل

1,682956795432الحكومة

4,4861,1192,832769التعليم العالي

القطاع 
الخاص

464197223156التعدين واستغالل المحاجر
529258283129الصناعة التحويلية

182773716التشييد
تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات 

3861575823ذات المحركات والدراجات النارية

5553868040النقل والتخزين
85443315المعلومات واالتصاالت

24351415األنشطة المالية وأنشطة التأمين
121706659األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

4242الخدمات االدارية

6889338854التعليم

3,0381,3191,186509المجموع

9,2063,3944,8131,710 اإلجمالي
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االنفاق في البحث والتطوير التجريبي 3

66 
مليون ر.ع

92 
مليون ر.ع نسبة زيادة 39 % 

 تطور المعدل السنوي لإلنفاق 
على البحث والتطوير التجريبي

تطور االنفاق

1 | P a g e  
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تطور إنفاق المؤسسات على البحث والتطوير التجريبي

 خالل 2015 - 2020

)مليون ر.ع(

92.23 مليون ريال
هي قيمة االنفاق في البحث  والتطوير التجريبي عام 2020

خالل السنوات
2018 - 2015

خالل السنوات
2020 - 2019
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االنفاق في البحث والتطوير التجريبي 3

االنفاق حسب مصادر التمويل )سنة 2019 - 2020 (

 المصدر
20192020

%االنفاق%االنفاق

62 %6356,998,548 %57,811,898التمويل الذاتي

17 %1715,859,440 %15,546,587الحكومة

2 %21,661,070 %1,971,246التعليم العالي

16 %1414,424,456 %13,029,603القطاع الخاص

1 %1683,779 %659,498الموارد المالية من باقي العالم )الخارج(

2 %31,763,213 %2,626,021مؤسسات ال تهدف للربح

1 %1835,491 %640,280غير محدد

100 %10092,225,997 %92,285,132مجموع االنفاق على البحث والتطوير

حسب مصادر التمويل 

% 62
 تمويل ذاتي 

 % 17
تمويل حكومي 

مصادر االنفاق في البحث والتطوير التجريبي: 

مصادر االنفاق في البحث والتطوير التجريبي: 

% 16 
 القطاع الخاص

% 2 
التعليم العالي

% 2 
المؤسسات التي التهدف للربح

1 | P a g e  
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االنفاق في البحث والتطوير التجريبي

حسب القطاع  

1 | P a g e  
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مجموع االنفاق 2020مجموع االنفاق 2019  

24,344,09425,334,256المؤسسات الحكومية

14,308,66112,962,229التعليم العالي

53,632,37853,929,513القطاع الخاص )ربحي(

92,285,13292,225,997المجموع

تطور االنفاق في البحث والتطوير التجريبي حسب القطاع

54
مليون لاير هي نفقات القطاع الخاص 

في البحث والتطوير سنة 2020
 أي بارتفاع 157 % 
مقارنة بسنة 2018

38
مليون لاير هي نفقات قطاعي 

الحكومة التعليم العالي سنة 2020
 أي بانخفاض 17 % 
مقارنة بسنة 2018

)مليون ر.ع(
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الحجم
عدد المشتغلينعدد المؤسسات

% االجابةاإلجمالينسبة االجابةاإلجمالي
59 %6022,198 %702صغرى/صغيرة

68 %6970,086 %708متوسطة
81 %74519,215 %734كبيرة

79 %68611,499 %2,144المجموع

4

سحب العينة 

عينة تمثيلية باستعمال متغيرات السحب التالية : النشاط االقتصادي على مستوى القسم وحجم المؤسسة *

*تعريف حجم المؤسسة: 

الكبيرةالمتوسطةالصغيرةالصغرى  

عدد العاملين

)اإليرادات السنوية(

1 - 10 عامل

)أقل من 150

 ألف ريال(

50 - 11

)150ألف -

1250 ألف ريال(

 150 - 51

)1.25 مليون -

 5 ماليين ريال(

+ 151

)أكثر من 

5 ماليين ريال(

*نظرا لعدم توفر بيانات اإليرادات السنوية ذات تغطية شاملة لكل المؤسسات، فقد تم االعتماد فقط على عدد المشتغلين لتحديد حجم المؤسسة

نطاق السحب: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة	 

سحب شامل للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات الناشطة في الصناعات الصيدلية والنقل الجوي والبرمجة وخدمات 	 
الحاسوب والبحث والتطوير مهما كان حجمها.

بالنسبة للقطاع الحكومي، تم التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية .	 

بالنسبة للمؤسسات غير الربحية تم التواصل عبر وزارة التنمية االجتماعية .	 

 % 68   
نسبة 

إجابة المؤسسات 
في المسح

المؤسسات التي استجابت 
للمسح  تغطي 

 % 79
من المشتغلين

المنهجية
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عدد المؤسسات *النشاط االقتصادي
العينة

السحب %العدد

22 %15233الزراعة والحراجة وصيد األسماك

33 %319104التعدين واستغالل المحاجر

16 %3,233518الصناعة التحويلية

34 %3512إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

46 %5927إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

5 %7,164332التشييد

6 %3,201191تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

9 %1,261114النقل والتخزين

5 %2,123105أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

51 %220113المعلومات واالتصاالت

69 %10874األنشطة المالية وأنشطة التأمين

9 %19118األنشطة العقارية

27 %442121األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

15 %1,125167أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم واالدارة العامه

25 %26566التعليم

18 %22842أنشطة صحة اإلنسان والخدمة االجتماعية

28 %5415الفنون والترفيه والتسلية

16 %56092أنشطة الخدمات األخرى

0 %250غير مبين

10 %20,7652,144المجموع
*الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

المنهجية

 2,144
هو عدد مؤسسات عينة مسح البحث والتطوير التجريبي 

)نسبة السحب تساوي 10 %(
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البحــث والتطويــر التجريبــي:

 يشــمل كل عمــل إبداعــي ومنهجــي يمــارس بهــدف زيــادة رصيــد المعــارف بمــا فــي ذلــك المعــارف الخاصــة بالبشــرية 

والثقافــة والمجتمــع، ومــن أجــل ابتــكار تطبيقــات جديدة من المعارف المتاحة.     

يشــــمل مصطلــــح البحــــث والتطويــــر التجريبــــي ثالثــــة أنشــــطة :  البحــــث األساســــي والبحــــث التطبيقــــي والتطويــر 

التجريبــي.     

البحــث األساســي:

 هــو كل عمــل تجريبــي أو نظــري يمــارس أصــال مــن أجــل اكتســاب معــارف جديــدة عــن األســس التــي تقــوم عليهــا 

الظواهــــر والوقائــــع  المشــاهدة دون توخــي أي تطبيــق خــاص أو معيــن.    

البحــــث التطبيقــــي هــــو بحــــوث أصليــــة تجــــرى بغيــــة اكتســــاب معــــارف جديــــدة، غيــــر أن هــــذه البحــــوث ترمــــي فــــي 

ــدف علمــي معيــن. ــرض أو هــ ــق غــ ــى تحقيــ ــام األول إلــ المقــ

التطويــــر التجريبــــي هــــو عمــــل منهجــــي يعتمــــد علــى المعــــارف المكتســبة مــن البحــوث والخبــرة العلميــة  إلــى إنتــاج 

وإنتــــاج معــــارف إضافيــــة، والتــــي توج منتجــــات أو عمليــــات جديــــدة، أو تحســــين المنتجــــات أو العمليات القائمة.   

الباحثــون:

هــم مهنيــون مشــــاركون فــي تصميــــم وابتكارمعــــارف جديــــدة  يقــــوم الباحثــــون بإجــــراء البحــوث وتحســــين أو تطويــــر 

المفاهيــــم والنظريــــات والنمــــاذج والتقنيــــات واألجهــــزة والبرمجيــــات أو أســــاليب التشــــغيل.  يصنــــف أيضــــا المديــرون 

واإلداريــــون العاملــــون فــي تخطيــط وإدارة الجوانــــب العلميــــة والتقنيــــة لعمــــل الباحــــث »كباحثيــــن«. ب مســــتوى 

الدكتــــوراه  والعامليــــن فــــيّ  يصنــــف طــــال البحــــث والتطويــــر التجريبــــي كباحثيــــن«. يمكــن حســاب طــــالب الماجســتير 

»كباحثيــــن“ )وهــــذا ينطبــــق، علــــى وجه الخصــــوص، علــــى طــــالب الماجســــتير مــــن مســــتوى إســــكد  مــــن التصنيــــف 

الدولــــي الموحــــد للتعليــــم الذين يتابعون 7 برامــــج تعليميــــة تقودهــــم إلــــى إجــراء بحــوث أصليــة(. هــمّ  الفنيــون ومــا 

ــة تقنيــــة وخبــــًرة فــي ميــدان أو أكثــر مــــن مياديــن الهندســة،  ـً يعادلهــــم هــــم أشــــخاص تتّطلــــب مهام الرئيســــية معرفـ

والعلــــوم الفيزيائيــــة وعلــــوم الحيــــاة )فنيــــون( أو العلــــوم اإلجتماعيــــة والدراســــات اإلنســــانية والفنــــون )مّوظفــــون 

معادلــــون لهــــم(. ويشــــاركون فــــي   علمية وتقنيّةالبحــــث والتطويــــر التجريبي لتنفيذ مهــــام تتّطلب تطبيق مفاهيم 

وأســــاليب تشــــغيلية واستخدام معــــدات البحــــث، تكــــون عــــادة تحــــت إشــــراف الباحثيــــن. 

مّوظفــو الدعــم:

 تشــــمل هــــذه الفئــــة حرفييــــن مؤهليــــن وغيــــر مؤهليــــن، وموظفــي اإلدارة واألمانــة والخدمــــات العامــة المشــاركين 

فــــي مشــــروعات البحــــث والتطويــــر مــــونّ التجريبــــي أو المرتبطيــــن مباشــــرة )أو الذيــــن يقد خدمــــات للباحثيــــن( بمثــل 

هــــذه المشــروعات.

التعاريف5
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اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر التجريبي:

 يتضمن كافــــة نفقات البحــــث والتطويــــر التجريبــــي بمــــا فــــي ذلــك المصروفــات الجاريــة واإلنفــاق الرأســمالي للبحــث 

والتطويــر التجريبــي.

تكاليــف اليــد العاملــة: 

تشــــمل تعويضــــات موظفــــي البحــــث والتطويــــر التجريبــــي كاألجــــور والمّرتبــــات الســــنوية وكافــــة تكاليــف الباحثيــــن 

والفنييــــن وموظفــــي الدعــــم أو المنافــــع اإلضافيــــة.

التكاليــف الجاريــة األخــرى: 

تشــمل عمليــات الشــراء للمــواد، وتجهيــزات ومعــدات وكذلــك خدمــات دعــم البحــث والتطويــر التجريبــي، مثــل الميــاه، 

والوقــــود، والغــــاز والكهربــــاء، والكتــــب،  المرجعيــــة، واالشــــتراكات فــي المكتبــات،ّ والصحــــف، والمــواد للمختبــرات؛ أو 

مصاريــــف تراخيــــصّ والجمعيــــات العلميــــة، ومــــواد اســــتخدام بــــراءات االختــــراع وغيرهــــا مــــن حقــــوق الملكيــــة الفكريــة. 

إيجــار األصــول واســتئجار المبانــي لدعــم البحــث والتطويــر التجريبــي. تكاليــف برامــج الكمبيوتــر التــي تســتخدم فــي 

أداء البحــــث والتطويــــر التجريبــــي لمــــدة ســــنة واحــــدة أو أقــــل؛ التكاليــــف المرتبطــــة بالخبــــراء االستشــــاريين والذيــــن 

ال يعملــــون فــــي المؤسســــة ولكنهــــم يقدمــــون خدمــــات مباشــــرة؛ تكلفــــة طــــالب الدكتــــوراه والماجســــتير الذيــــن ال 

يعملــــون فــــي المؤسســــة، تكاليــــف اإلدارة والتكاليــــف العامــــة األخــــرى، مثــــل المكتــــب والمعلومــــات واالتصــــاالت 

والمرافــــق والتأميــــن والتكاليــــف غيــــر المباشــــرة أو الخدمــــات اإلضافيــــة، مثــــل التخزيــن واســــتخدام وتنظيــف وإصــالح 

وصيانــة المبانــي والمعــدات؛ خدمــات الحاســوب، وطباعــة التقاريــر. وينبغــى إدراج التكاليــف التناســبية اذا لــزم األمــر 

الســــتبعاد األنشــــطة التــــي ال تعــــد مــــن البحــث والتطويــر.

اإلنفاق الرأســمالي:

 هو مجمل اإلنفاق الســــنوي على األصول الثابتــــة المســــتخدمة بشــــكل متكــــرر أو مســــتمر لبرامــــج البحــــث والتطويــــر 

التجريبــــي ألكثــــر مــــن ســــنة واحــــدة، مثــــل النفقــــات علــى األراضــــي، والمبانــــي،  واآلالت، والمعــــدات ورأس المــــال 

مــــن برامــــج الحاســــوب وغيرهــــا مــــن منتجــــات الملكيــــة الفكريــــة من دون حســــاب عامــــل اإلهــــالك.( ينبغــــي أن تكــــون 

التكاليــــف تناســــبية بيــــن أنشــــطة البحــــث والتطويــــر واألنشــطة األخــرى

التعاريف



Part 1 : 

General 
information

الجزء األول : 

معـلـومات 
عـــامــــة

عمــل  كل  يشــمل  التجريبــي  والتطويــر  البحــث 
رصيــد  زيــادة  بهــدف  يمــارس  ومنهجــي  إبداعــي 
المعــارف بمــا فــي ذلــك المعــارف الخاصــة بالبشــرية 
تطبيقــات  ابتــكار  أجــل  ومــن  والمجتمــع،  والثقافــة 

جديدة من المعارف المتاحة.    
 

يشــمل مصطلــح البحــث والتطويــر التجريبــي ثالثــة 
التطبيقــي  البحــث األساســي والبحــث    : أنشــطة 

والتطوير التجريبي.    
 

البحــث األساســي هــو كل عمــل تجريبــي أو نظــري 
يمــارس أصــال مــن أجــل اكتســاب معــارف جديــدة عــن 
والوقائــع  الظواهــر  عليهــا  تقــوم  التــي  األســس 

المشاهدة دون توخي أي تطبيق خاص أو معين. 
    

البحــث التطبيقــي هــو بحــوث أصليــة تجــرى بغيــة 
اكتســاب معــارف جديــدة، غيــر أن هــذه البحــوث ترمــي 
هــدف  أو  غــرض  تحقيــق  إلــى  األول  المقــام  فــي 

علمي معين.     
التطويــر التجريبــي هــو عمــل منهجــي يعتمــد علــى 
المعــارف المكتســبة مــن البحــوث والخبــرة العلميــة 
إنتــاج  إلــى  توّجــه  والتــي  إضافيــة،  معــارف  وإنتــاج 
منتجــات أو عمليــات جديــدة، أو تحســين المنتجــات أو 

العمليات القائمة.   

R&D comprise creative work undertaken on 
a systematic basis in order to increase the 
stock of knowledge, including knowledge 
of humanity, culture and society, and the use 
of this stock of knowledge to devise new 
applications.   
The term R&D covers three activities: basic 
research,  applied  .research and experimental 
development   
Basic research is experimental or theoretical 
work undertaken primarily to acquire new 
knowledge of the underlying foundation of 
phenomena and observable facts, without any 
.particular application or use in view  
 
Applied research is also original investigation 
undertaken in order to acquire new knowledge. 
It is, however, directed .primarily towards 
a specific practical aim or objective.  
 
Experimental development is systematic work, 
drawing on existing knowledge gained from 
research and/or practical experience, which is 
directed to producing new materials, products 
or devices, to installing new processes, systems 
and  services, or to improving substantially  
those lready produced or installed.  
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Enterprise identification                                                                                        تعريف المؤسسة 

Name of enterpriseاسم المؤسسة

CR Numberرقم السجل التجاري

عدد المشتغلين 
)2020(

Employees number 
)2020(

مسمى النشاط 
الرئيسي

Principal activity 
description

Principal activity codeرمز الناشط الرئيسي

Person in charge of completing the questionnaire             الشخص المكّلف بإستيفاء االستمارة 

:Full nameاإلسم الكامل:

:Organization unitالقسم/المديرية:

:Occupationالوظيفة:

:Email addressالبريد اإللكتروني:

:Phone numberرقم الهاتف:

:Fax numberرقم الفاكس:

هل أنجزت المؤسسة بحث وتطوير تجريبي
خالل سنتي 2019 أو 2020؟

Did the enterprise perform any
 R&D during 2009 or 2020?

االستمرار في بقية األسئلة في 
حالة نعم

 YesContinue with Questions in Part 2نعم
and 3 .

بحــث  نشــاط  أي  المؤسســة  تنجــز  لــم  إذا 
 2019 ســنتي  خــالل  تجريبــي  وتطويــر 
أو2020، ضــع عالمــة فــي الخانــة »ال« وأرجــع 
االســتمارة دون المــرور إلــى األجــزاء 2 و3 

Noال

If the enterprise does not do any R&D 
during 2009 or 2020, tick this box and 
return the questionnaire.



Part 2 : 
HUMAN
RESOURCES
IN )R&D(

الجزء الثاني :
الموارد البشرية 

في البحث 
والتطوير التجريبي

Example  المعادلة المثال 
Equation

معادل بوقت 
كامل 

 Full Time
Equivalent

موظف بوقت كامل يقضي 100 % من الوقت 
في البحث والتطوير التجريبي خالل سنة

A full-time employee who spends 100% of time
 on R&D and is employed during a year

1 x 1 x 11

موظف بوقت كامل يقضي 30 % من الوقت في البحث والتطوير التجريبي خالل سنة
A full-time employee who spends 30% of time on R&D 

and is employed at the institution during a year

0.3x 1 
x 10.3

شخص في البحث والتطوير التجريبي بوقت كامل يقضي 100 % من الوقت 
في  البحث والتطوير التجريبي، يعمل في المؤسسة  مّدة 6  أشهر فقط 

A full-time R&D worker who spends 100% of time on R&D
 and is employed at an R&D institution for only six months

1 x 0.5 
x 10.5

موظف بوقت جزئي )يعمل 40 % من السنة بوقت كامل( يقضي 60 % من الوقت 
في البحث والتطوير التجريبي خالل نصف سنة   

A part-time employee )working 40% of the year(, spending 60% of time on 
R&D during half of the year )person is only active for 6 months per year(

0.6 x 0.5 x 
0.4

0.12

 20 موظفا بوقت كامل يقضون % 40 من الوقت 
في البحث والتطوير التجريبي خالل السنة

 20 full-time employees spending 40% of time on R&D during a year

0.4 x 1 x 
208

 time or
 portion spent

on R&D
X

portion of
the year active 

on R&D 
X

 dedication to the
employment: full-

time/part-time
=

 Full Time
Equivalent
employees

عدد 
المشتغلين 
 المعادلين 
 بوقت كامل

=

عدد المشتغلين المساهمين 
في أعمال البحث والتطوير 

التجريبي بوقت كامل أو 
بوقت جزئي

X
 نسبة المدة 

 المقضاة في 
األعمال من السّنة

X
نسبة الوقت المقضي 
 على البحث  والتطوير

من المدة



الباحثــون هــم مهنّيــون مشــاركون في تصميــم وابتكار 
معــارف جديــدة. يقــوم الباحثــون بإجــراء البحوث وتحســين 
أو تطويــر المفاهيــم والنظريــات والنمــاذج والتقنيــات 
التشــغيل.  يصنــف  واألجهــزة والبرمجيــات أو أســاليب 
أيضــا المديــرون واإلداريــون العاملــون في تخطيط وإدارة 
الجوانــب العلميــة والتقنيــة لعمــل الباحــث »كباحثيــن«. 
فــي  والعامليــن  الدكتــوراه   مســتوى  طــاّلب  يصنــف 
التجريبــي كباحثيــن«. يمكــن حســاب  البحــث والتطويــر 
طــالب الماجســتير »كباحثيــن“ )وهــذا ينطبــق، علــى وجه 
الخصــوص، علــى طــالب الماجســتير مــن مســتوى إســكد 
7 مــن التصنيــف الدولــي الموحــد للتعليــم الذين يتابعون 
أصليــة(. بحــوث  إجــراء  إلــى  تقودهــم  تعليميــة   برامــج 

الفنيــون ومــا يعادلهــم هــم أشــخاص تتطّلــب مهاّمهــم 
الرئيســية معرفــًة تقنيــة وخبــرًة فــي ميــدان أو أكثــر مــن 
مياديــن الهندســة، والعلــوم الفيزيائيــة وعلــوم الحيــاة 
)فنيــون( أو العلــوم اإلجتماعيــة والدراســات اإلنســانية 
والفنــون )موّظفــون معادلــون لهــم(. ويشــاركون فــي 
البحــث والتطويــر التجريبي لتنفيذ مهــاّم علمية وتقنية 
تتطّلب تطبيق مفاهيم وأســاليب تشــغيلية واستخدام 
الباحثيــن. إشــراف  تحــت  عــادة  تكــون  البحــث،   معــدات 

موّظفــو الدعــم تشــمل هــذه الفئــة حرفييــن مؤهليــن 
وغيــر مؤهليــن، وموظفــي اإلدارة واألمانــة والخدمــات 
العامــة المشــاركين فــي مشــروعات البحــث والتطويــر 
التجريبــي أو المرتبطيــن مباشــرة )أو الذيــن يقّدمــون 

خدمــات للباحثيــن( بمثــل هــذه المشــروعات.

Researchers are professionals engaged in the 
conception or creation of new knowledge, 
products, processes, methods and systems 
and also in the management of the projects 
concerned. Postgraduate students at the PhD 
level )ISCED level 6( engaged in R&D should 
be considered as researchers.   
      
Technicians and equivalent staff are 
persons whose main tasks require technical 
knowledge and experience in one or more 
fields of engineering, physical and life 
sciences )Technicians( or social sciences and 
humanities )Equivalent staff(. They participate 
in R&D by performing scientific and technical 
tasks involving the application of concepts 
and operational methods, normally under the 
supervision of researchers.    
 

Other supporting staff includes skilled and 
unskilled craftsmen, secretarial and clerical 
staff participating in R&D projects or directly 
associated with )or providing services to 
researchers involved in( such projects. 



المشتغلون المشاركون في البحث والتطوير 
التجريبي حسب الوظيفة والجنس

Employees particpating in R&ُED personnel
by function and sex 

الوظيفةالجنس

عدد 
الموظفين      

 number of
employees

FunctionSex

20192020

ذكور

Researchersالباحثون

Males

الفنيون و ما 
يعادلهم

Technicians and 
equivalent staff

Other supporting staffموظفو الّدعم

Not specifiedغير محدد

  Totalالمجموع

إناث

Researchersالباحثون

Fe-
males

الفنيون و ما 
يعادلهم

Technicians and 
equivalent staff

Other supporting staffموظفو الّدعم

Not specifiedغير محدد

  Totalالمجموع

المجموع

Researchersالباحثون

Total

الفنيون و ما 
يعادلهم

Technicians and 
equivalent staff

Other supporting staffموظفو الّدعم

Not specifiedغير محدد

  Totalالمجموع



المشتغلون المعادلون بوقت كامل في البحث 
والتطوير التجريبي حسب الوظيفة والجنس

R&D Full Time Equivalent by
functiont and sex 

الوظيفةالجنس

عدد 
الموظفين

بوقت كامل      

Full Time 
number of 
employeesFunctionSex

20192020

ذكور

Researchersالباحثون

Males

الفنيون و ما 
يعادلهم

Technicians and 
equivalent staff

Other supporting staffموظفو الّدعم

Not specifiedغير محدد

  Totalالمجموع

إناث

Researchersالباحثون

Fe-
males

الفنيون و ما 
يعادلهم

Technicians and 
equivalent staff

Other supporting staffموظفو الّدعم

Not specifiedغير محدد

  Totalالمجموع

المجموع

Researchersالباحثون

Total

الفنيون و ما 
يعادلهم

Technicians and 
equivalent staff

Other supporting staffموظفو الّدعم

Not specifiedغير محدد

  Totalالمجموع



Part 3 : 

R&D
expenditure

الجزء الثالث : 

اإلنفاق على البحث 
والتطوير التجريبي

اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر التجريبي يتضمن كافــة نفقات 
البحــث والتطويــر التجريبــي بمــا فــي ذلــك المصروفــات الجاريــة 

واإلنفــاق الرأســمالي للبحــث والتطويــر التجريبــي.

البحــث  العاملــة: تشــمل تعويضــات موظفــي  اليــد  تكاليــف 
والتطويــر التجريبــي كاألجــور والمرّتبــات الســنوية وكافــة تكاليف 

ــة. ــن وموظفــي الدعــم أو المنافــع اإلضافي ــن والفنيي الباحثي

التكاليــف الجاريــة األخــرى: تشــمل عمليــات الشــراء للمــواد، 
وتجهيــزات ومعــدات وكذلــك خدمــات دعــم البحــث والتطويــر 
التجريبــي، مثــل الميــاه، والوقــود، والغــاز والكهربــاء، والكتــب، 
والصحــف، والمــواّد المرجعيــة، واالشــتراكات فــي المكتبــات، 
والجمعيــات العلميــة، ومــواّد للمختبــرات؛ أو مصاريــف تراخيــص 
اســتخدام بــراءات االختــراع وغيرهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة. 
والتطويــر  البحــث  لدعــم  المبانــي  واســتئجار  األصــول  إيجــار 
ــر التــي تســتخدم فــي أداء  التجريبــي. تكاليــف برامــج الكمبيوت
البحــث والتطويــر التجريبــي لمــدة ســنة واحــدة أو أقــل؛ التكاليــف 
فــي  يعملــون  ال  والذيــن  االستشــاريين  بالخبــراء  المرتبطــة 
المؤسســة ولكنهــم يقدمــون خدمــات مباشــرة؛ تكلفــة طــالب 
المؤسســة،  فــي  يعملــون  ال  الذيــن  والماجســتير  الدكتــوراه 
المكتــب  مثــل  األخــرى،  العامــة  والتكاليــف  اإلدارة  تكاليــف 
ــر  ــن والتكاليــف غي والمعلومــات واالتصــاالت والمرافــق والتأمي
واســتخدام  التخزيــن  مثــل  اإلضافيــة،  الخدمــات  أو  المباشــرة 
خدمــات  والمعــدات؛  المبانــي  وصيانــة  وإصــالح  وتنظيــف 
الحاســوب، وطباعــة التقاريــر. وينبغــى إدراج التكاليــف التناســبية 
اذا لــزم األمــر الســتبعاد األنشــطة التــي ال تعــد مــن البحــث 

والتطويــر.

اإلنفاق الرأســمالي هو مجمل اإلنفاق الســنوي على األصول 
الثابتــة المســتخدمة بشــكل متكــرر أو مســتمر لبرامــج البحــث 
والتطويــر التجريبــي ألكثــر مــن ســنة واحــدة، مثــل النفقــات على 
األراضــي، والمبانــي،  واآلالت، والمعــدات ورأس المــال مــن 
برامــج الحاســوب وغيرهــا مــن منتجــات الملكيــة الفكريــة من دون 
حســاب عامــل اإلهــالك.( ينبغــي أن تكــون التكاليــف تناســبية 

بيــن أنشــطة البحــث والتطويــر واألنشــطة األخــرى(.

R&D expenditure includes all expenditure for 
R&D including both:     
    
Current costs )labour costs – annual wages and 
salaries and all associated costs of researchers,  
technicians and supporting staff – and other 
current costs, such as non-capital purchases 
of materials, supplies and R&D equipment, 
i.e. water, fuel, gas, electricity; books, journals,  
reference materials, subscriptions to libraries, 
scientific societies; materials for laboratories(. 
       
 
Capital expenditure )annual gross expenditure 
on fixed assets used in the R&D programmes 
of statistical units, i.e. expenditure on land and 
buildings, instruments and equipment, and 
computer software. It should be reported in full 
for the period when it took place and should not 
be registered as an element of depreciation(. 
       
 



 مجموع اإلنفاق على البحث والتطوير التجريبي
حسب مصادر التمويل  والسنة

Total expenditure on R&D  by source 
of funds and year

مصادر التمويل
المبلغ باأللف )ر. ع(

 Value in
   thousands

Omani RialSource of funds

20192020

Own Fundsالتمويل الذاتي

Private sectorالقطاع الخاص

Governmentالحكومة

Higher educationالتعليم العالي

Non-profit entreprisesمؤسسات  ال تهدف للربح

الموارد المالية من باقي 
العالم )الخارج(

Funds from rest of the 
world )abroad(

Not specifiedغير محدد

مجموع اإلنفاق على 
البحث والتطوير

Total expenditure on 
R&D




