
كـل  تقديريتـين  بتخ�صيـ�ص جـائزتيـن  العلمـي  البحـث  ت�صجيع  للبترول في  الم�صـدرة  العربيـة  الأقطـار  ل�صيا�صـة منظمـة  ا�صتمـرارا 

�صنتـين، قيمـة الجائـزة الأولى �صبعـة اآلف دينـار كويتـي )اأي ما يعـادل  حوالي اأربعـة وع�صـرون األف دولر اأمريكي(، وقيمـة الجـائزة الثـانيـة 

خم�صة اآلف دينار كويتي ) اأي ما يعادل  حوالي �صبعة ع�صر األف دولر اأمريكي(، وبناء على قرار المكتب التنفيذي للمنظمة رقم 139/1  

بتاريخ 12 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2014  فقد تقرر اأن يكون مو�صوع البحث العلمي للح�صول على جائزة عام 2016 بعنوان:

» اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

مو�صوع البحث

يـاأتي تنـامي الهتمـام بعمليـات اإعـادة تكريـر زيـوت التزيـيت الم�صتعملـة فـي اإطـار الجهـود التـي تبذلهـا الـدول الأع�صـاء في منظمة 

الأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك( نحو تح�صين اأداء ال�صناعة البترولية من خالل اغتنام فر�ص القيمة الم�صافة وتعظيم ال�صتفادة 

من الموارد والثروات الطبيعية، عالوة على تعزيز اللتزام بمتطلبات الت�صريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث. 

يقترح اأن يغطي البحث الجوانب الرئي�صية التالية، ويمكن للباحث اأن ي�صيف ما يراه منا�صبا لإغناء البحث:

11 لمحة1تاريخية1عن1تطور1عمليات1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.111.

21 م�سادر1الزيوت1الم�ستعملة1وتقييم1جودتها.1.

31 طرق1اإعادة1تكرير1الزيوت1الم�ستعملة..

41 االنعكا�سات1البيئية1لعملية1اإعادة1تكرير1زيوت1التزييت1الم�ستعملة.11.

51 لل�سناعة1. الم�سافة1 القيمة1 تح�سين1 في1 ودوره���ا1 الم�ستعملة1 التزييت1 زي��وت1 تكرير1 اإع���ادة1 لعملية1 االقت�سادية1 االأهمية1

البترولية،1والمحافظة1على1الموارد1الطبيعية.1

61 درا�سة1حاالت1عملية1في1مناطق1العالم1والدول1العربية.1.

71 اال�ستنتاجات1والتو�سيات.1.

)�صروط تقديم البحث(

11 يجوز1تقديم1البحث1من1�سخ�ص1اأو1اأكثر1وال1ي�سمل1ذلك1االأ�سخا�ص1االعتباريين..

21 يجب1اأن1يكون1البحث1العلمي1بحثا1جديدا1وغير1مقتب�ص1اأو1مكرر،1واأن1ال1يكون1قد1نال1جائزة1من1اأية1جهة1عربية1اأو1اأجنبية1.

في1ال�سابق.

31 يوافق1�ساحب1البحث1م�سبقا1على1منح1حقوق1طبع1ون�سر1بحثه1للمنظمة1في1حالة1فوزه1باإحدى1الجائزتين1المذكورتين،1.

مع1احتفاظه1بكامل1حقوقه1االأخرى1في1البحث1بما1في1ذلك1براءة1االختراع،1ويكون1له1وحده1حق1الت�سرف1بتلك1الحقوق1

وال1تمار�ص1المنظمة1حقوقها1بطبع1البحث1الفائز1اال1بعد1مرور1�ستة1اأ�سهر1من1تاريخ1اإبالغ1الفائز1بقرار1اللجنة1�سمانا1

لممار�سة1الفائز1لحقوقه1االأخرى.1ويرفق1مع1بحثه1ت�سريحا1بذلك1ح�سب1النموذج1المرفق.
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منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(اإ

اجلائــــزة العلميــــة
ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

لعام  2016 



41 يرفق1المتقدم1للجائزة1مع1بحثه1ت�سريحا1يوؤكد1فيه1عدم1االقتبا�ص،1اأو1ي�سير1اإلى1الفقرات1المقتب�سة1جزئيا1اأو1كليا1-1اإن1.

وجدت1-1مع1ذكر1المراجع1الم�ستخدمة1بالتف�سيل.

51 العربية1الم�سدرة1. العامة1لمنظمة1االأقطار1 اإلى1االأمانة1 الكترونية1من1البحث1 1ورقية1ون�سخة1 اأرب��ع1ن�سخ1 يتم1تقديم1

للبترول1باإحدى1اللغتين1العربية1اأو1االإنجليزية1مع1مرفق1يت�سمن1نبذة1عن1موؤهالت1معد1اأو/معدي1البحث1وخبرتهم1

المهنية.

61 ت�ستلم1البحوث1المقدمة1للم�ساركة1بالجائزة1بتاريخ1ال1يتعدى1نهاية1�سهر1اأيار/مايو120161وال1يقبل1بعد1ذلك1التاريخ1.

اأي1بحث1لغر�ص1الجائزة.

71 لجنة1. قبل1 من1 اختيارها1 يتم1 التي1 وغيرها1 العربية1 الجن�سيات1 كافة1 من1 الفائزة1 البحوث1 الأ�سحاب1 الجوائز1 تمنح1

التحكيم1العلمية1المتخ�س�سة.

81 ال1يجوز1منح1الجائزة1لذات1الباحث1مرتين1متتاليتين.1.

91 تهمل1اأية1بحوث1غير1م�ستوفية1لل�سروط1المذكورة.1.

تقوم الأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�صرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�صميا عن البحوث الفائزة واأ�صحابها �صمن نتائج 

اأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2016.  

لمزيد1من1المعلومات1يرجى1االت�سال1باالأمانة1العامة1للمنظمة1على1العنوان1التالي:

منظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول )اأوابك(

اإدارة ال�صوؤون الفنية

المقر الدائم للمنظمات العربية

�ص.ب  20501 ال�صفاة 13066 دولة الكويت

هاتف: 24959715 )965(  فاك�ص: 24959755 )965(

E-mail: oapectech@oapecorg.org
WWW.oapecorg.org  :الموقع على االإنترنت

الجائزة العلمية لمنظمة االأقطار العربية الم�صدرة للبترول)اأوابك( لعام 2016

في مو�صوع 

»اإعادة تكرير زيوت التزييت الم�صتعملة، وانعكا�صاتها االقت�صادية والبيئية«

)اإقرار بالتنازل عن حق طبع ون�صر بحث علمي(

اأقر اأنا الموقع اأدناه

بالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�صر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:

في حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام 2016، وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

ال�صــم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /


