
 سجل
جهة التمويل

وكممارسة جيدة، يقر المؤلفون بدعمهم ومساهماتهم في أبحاثهم 
في مقاالتهم المنشورة. قد يكون هذا الدعم مالًيا، مثل منحة أو راتب؛ 

أو عملًيا، مثل استخدام أو إقراض المرافق والمعدات المتخصصة. 
ويقومون بذلك عن طريق إدراج وكالة التمويل ورقم المنحة في مكان 

ما في مقالهم - عادًة ما تكون الصفحة األولى أو األخيرة، أو في قسم 
اإلقرارات أو الحواشي. 

يدرج الناشرون هذہ المعلومات في بياناتهم الوصفية عند تسجيلهم 
المحتوى معنا، بحيث يمكن مطابقتها باآلالف من جهات التمويل 

ومعرفاتها الفريدة المدرجة في سجل جهة التمويل الخاص بنا. وهذا 
يعني أنه يمكن ألي شخص إقامة عالقات، على سبيل المثال لتحديد 

جهات التمويل التي تستثمر في مجاالت بحث معينة. 

يتيح سجل جهة التمويل ألطراف متعددة فهم منظور تمويل األبحاث 
بشكل أفضل:

�يمكن للباحثين قراءة وتقييم األعمال األدبية في سياق معرفة من  �•
يمولها؛

�يمكن لمؤسسات األبحاث مراقبة النتائج المنشورة لباحثيها؛ �•
�يمكن للناشرين تتبع من يمول مؤلفيهم، والتحقق مما إذا كانوا  �•

يستوفون تفويضات التمويل؛ 
�يمكن لمقدمي الخدمات تقديم ميزات متكاملة لتوفير الوقت  �•

لمستخدميهم؛
�يمكن لجهات التمويل بسهولة تتبع مدى وصول ومردود العمل الذي  �•

دعمته. 

يتم تحديث السجل كل 4 إلى 6 أسابيع تقريًبا بجهات التمويل الجديدة 
والمحدثة. جزيل الشكر إللزيفير لدعمها الموهوب لهذا المورد المجتمعي 

القيم. 

البدء - ربط التمويل بالمحتوى

ال يلزم أي شخص مهتم سوى إدخال اسم مؤسسة ببساطة في شريط 
البحث على search.crossref.org/funding لعرض المحتوى 

المتصل بمصادر التمويل. إن البيانات الوصفية في سجل جهة التمويل 
متاحة أيًضا بشكل مفتوح عبر واجهة برمجة التطبيقات REST وفي 
صورة ملف RDF قابل للتنزيل. يوفر ملف RDF اسم جهة التمويل 
والبلد والنوع )فيدرالي، خاص، وما إلى ذلك( وأي عالقة بكيان آخر. 

وبالتالي، يمكن للمؤسسات إنشاء بيانات وصفية تمويلية بسهولة في 
أدواتها الخاصة مثل أنظمة تتبع المخطوطات أو الخدمات التحليلية.

أفضل ممارسات
نحن نشجع الناشرين على جمع أسماء جهات التمويل وأرقام المكافآت 
من مؤلفيهم عبر أنظمة تتبع المخطوطات )أو استخراجها من أقسام 

اإلقرارات( ومطابقتها بمعرفات جهة التمويل المناظرة من السجل. 
وبمجرد االنتهاء من ذلك، من السهل إضافة اسم جهة التمويل، 

والمعرف، ورقم المنحة كبيانات وصفية إضافية في إيداعات تسجيل 
محتوى كروسريف المعتادة.

يتيح سجل جهة التمويل للجميع الشفافية في تمويل األبحاث ونتائجها. فهو سجل مفتوح وفريد   
للمعرفات الثابتة للمنظمات المقدمة للمنح في جميع أنحاء العالم. 

 +30000ددعب ةطبرتم ليومت ةجه  
 تانايب مادختسبا روشنم لمع  نع ثبحا

ليومتلا 6000000
البحث عن جهات التمويل...

http://search.crossref.org/funding


search.crossref.org/funding

سجل جهة التمويل: كيفية العمل

أسماء الممولين

ربما تكون قد رأيت أسماء جهات 
تمويل في المقاالت البحثية.

ما عليك سوى إدخال اسم المؤسسة ببساطة في شريط 
البحث لعرض المحتوى المتصل بمصادر التمويل.

مع سجل جهة التمويل، يمكن للجميع أن يحظى 
بالشفافية في التمويل العلمي ونتائجه.

يضعه المؤلفون في أماكن مختلفة 
مثل الصفحة األولى أو الصفحة األخيرة 

أو قسم اإلقرارات أو الحواشي.

نحن نجعل بيانات التمويل متاحة بشكل مفتوح، حتى 
يتمكن األشخاص من إدراجها في أدواتهم الخاصة.

يمكن للباحثين قراءة وتقييم األعمال األدبية 
في سياق معرفة من يمولها. يمكن لمؤسسات 

األبحاث مراقبة النتائج المنشورة لباحثيها.

يمكن للناشرين تتبع من يمول مؤلفيهم، 
والتحقق مما إذا كانوا يستوفون تفويضات 

التمويل. يمكن لمقدمي الخدمات تقديم ميزات 
متكاملة لتوفير الوقت لمستخدميهم.

يمكن لجهات التمويل بسهولة 
تتبع مدى وصول ومردود 

العمل الذي دعمته.

يمكن مطابقة هذہ المعلومات باآلالف 
من جهات التمويل ومعرفاتها الفريدة 

المدرجة في سجل جهة التمويل.

يدرج الناشرون معلومات التمويل هذہ في البيانات 
الوصفية الخاصة بهم عند تسجيلهم المحتوى معنا.


