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جائزة منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
للبحث العلمي
الف�صل الأول :تعاريف
المادة الأولى:
تك���ون للكلمات والتعابير الم�ستخدمة في هذا النظ���ام المعاني المبينة ازاء كل
منها ،وهي كالآتي:
•المنظمة :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك).
•المجل�س :مجل�س وزراء المنظمة.
•المكتب :المكتب التنفيذي للمنظمة.
•الأمانة العامة :الأمانة العامة للمنظمة.
•الأمين العام :الأمين العام للمنظمة.
•النظام :نظام منح جائزة المنظمة للبحث العلمي.
•الجائزة :جائزة المنظمة للبحث العلمي.
•لجنة الجائزة :لجنة اال�شراف على �أعمال الجائزة.
•لجنة التحكيم :لجنة تحكيم الجائزة.
•مجاالت الجائزة :مجاالت البحث العلمي الم�شمولة في الجائزة.
الف�صل الثاني :التعريف والهدف من الجائزة
المادة الثانية :
ت�سمى الجائ���زة التي تمنح بموجب هذا النظام «جائزة منظمة الأقطار
العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) للبحث العلمي».
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المادة الثالثة :
ته���دف الجائ���زة �إل���ى ت�شجيع البحث العلم���ي والباحثي���ن ون�شر البحوث
العلمية في المجاالت التي من الممكن �أن ت�ساهم في تنمية وتطوير وتح�سين
ال�صناعات المرتبطة بالبترول والطاقة بكافة �أ�شكالها في الوطن العربي.
المادة الرابعة :
تخ�ص����ص جائزت���ان تقديريتان فرديت���ان ،الجائزة الأولى بمبل���غ  7,000د.ك
(�سبع���ة �آالف دينار كويت���ي) ويمكن زيادتها الى مبلغ  10,000د.ك (ع�شرة
�آالف دين���ار كويت���ي) �إذا ارت����أت لجن���ة التحكي���م �أن البحث الفائ���ز متميز.
والجائزة الثانية بمبلغ  5,000د.ك (خم�سة �آالف دينار كويتي).
المادة الخام�سة
تمن���ح جوائز المنظمة مرة كل �سنتي���ن ،وذلك وفقا للقواعد المبينة في
هذا النظام.
الف�صل الثالث :مجاالت الجائزة
المادة ال�ساد�سة :
تمن���ح جوائز المنظمة للباحثين الذين يتقدم���ون بالبحوث العلمية التي
م���ن الممك���ن �أن ت�ساه���م ب�شكل فعال ف���ي تطوير وا�ستنب���اط طرق جديدة
ف���ي مجال البت���رول والطاقة والتي تحق���ق �أهداف الجائ���زة ،وذلك �ضمن
المجاالت التالية:
1 .1ال�صناع���ات البترولي���ة الإ�ستخراجي���ة وت�شم���ل الإ�ستك�ش���اف والحفر
والإنتاج والمكامن وغيرها مما يخ�ص حقول البترول والغاز.
2 .2ال�صناعات البترولية التحويلية ،وت�شمل �صناعة التكرير والبتروكيماويات
والغاز.
3 .3ال�صناعات البترولية الم�ساعدة وت�شمل النقل والتخزين والأمن وال�سالمة.
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4 .4البحوث االقت�صادية ذات العالقة بالجوانب المختلفة للبترول والطاقة
ومن �ضمنها الإمدادات والإ�ستهالك والأ�سعار.
5 .5البحوث البيئية ذات العالقة بالبترول والطاقة.
6 .6الطاقة الجديدة والمتجددة.

7 .7موا�ضيع �أخرى ذات العالقة بالبترول والطاقة.
الف�صل الرابع  :الإعالن عن الجائزة و�شروط التقدم لنيلها
المادة ال�سابعة:
تعلن الأمانة العامة للمنظمة عن الجائزة بكافة و�سائل الإعالم المتاحة
والمنا�سبة ،ومن �ضمنها الموق���ع الإلكتروني للمنظمة ومن�شوراتها الدورية
وكذل���ك المواقع الإلكترونية لوزارات النفط والطاق���ة في الدول الأع�ضاء
وال�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة ،كما تقوم ب�إر�سال �إعالن �شروط
الجائ���زة �إلى الجهات الر�سمية العربية المعني���ة والم�ؤ�س�سات العلمية ذات
الإخت�صا�ص ب�صناعة البترول والطاقة والبيئة �ضمن المجاالت المن�صو�ص
عليها في المادة ال�ساد�سة من هذا النظام.
المادة الثامنة :
يت�ضم���ن الإعالن عن الجائ���زة مجاالت البحث العلم���ي لل�سنة المقررة
للجائزة من �ضمن المجاالت المذكورة في المادة ال�ساد�سة من هذا النظام.
المادة التا�سعة:
يق���دم �صاحب البحث �إلى الأمانة العامة �أربع ن�سخ ورقية بالإ�ضافة �إلى
ن�سخ���ة الكتروني���ة على قر�ص مدمج ( )CDمع نبذة ع���ن م�ؤهالته العلمية
وخبراته العملية في مغلف مغلق معنون با�سم جائزة المنظمة للبحث العلمي،
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وذلك خالل المدة المحددة في الإعالن عن الجائزة ،وفقا للنموذج المرفق
رقم ( ،)1كما يجب �أن يت�ضمن المغلف ا�ستمارة �إقرار بالتنازل عن حق طبع
ون�شر البحث وفقا للنموذج المرفق رقم (.)2
المادة العا�شرة :
تقدم البحوث ب�إحدى اللغتين العربية �أو الإنجليزية.
المادة الحادية ع�شرة :
يج���وز تقدي���م البحوث من �شخ����ص �أو �أكثر وال ي�شمل ذل���ك الأ�شخا�ص
الإعتبارية ،وال يجوز لمنت�سبي الأمانة العامة التقدم لنيل الجائزة.
المادة الثانية ع�شرة :
يج���ب �أن يك���ون البح���ث متوافقا مع معايي���ر و�أ�صول البح���ث العلمي ،و�أن
اليكون مقتب�ساً �أو مكرراً.
المادة الثالثة ع�شرة:
ي�شت���رط في البح���ث المقدم لنيل الجائزة �أن ال يكون قد نال جائزة من
�أي جهة عربية �أو �أجنبية.
المادة الرابعة ع�شرة :
ال يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين.
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الف�صل الخام�س :لجنة الجائزة
المادة الخام�سة ع�شرة :
ت�شكل لجنة الجائزة بقرار من الأمين العام برئا�سته وع�ضوية مخت�صين
م���ن الأمان���ة العامة وهي التي ت�شرف على �أعم���ال الجائزة ،وتتولى المهام
التالية:
�أ -اقت���راح مج���االت بحوث الجائ���زة لل�سنة المقررة ،م���ن �ضمن المجاالت
المن�صو����ص عليها في الم���ادة ال�ساد�سة من هذا النظام ،تمهيدا لرفعها
الى المكتب العتمادها و�إ�صدار القرار الالزم ب�ش�أنها.
ب -ا�ست�ل�ام البحوث وفرزها وترقيمها وتقييمها من حيث االلتزام ب�أ�صول
البح���ث العلمي م���ن الناحية ال�شكلي���ة ،والت�أكد م���ن مطابقتها ل�شروط
الجائزة المعلنة ،تمهيداً لإحالتها الى لجنة التحكيم.
ج � -إحال���ة البحوث المقبولة �ش���كال والمطابقة ل�شروط الجائزة الى لجنة
التحكيم دون ذكر �أ�سماء الباحثين.
د � -إع���داد قوائ���م بالجه���ات والأ�شخا����ص المطل���وب مخاطبته���ا لتر�شيح
المحكمين من خارج الأمانة العامة.
هـ -اقتراح �أ�سماء �أع�ضاء لجنة التحكيم.
و -متابع���ة اجراءات االعالن عن الجائزة والترويج لها بالو�سائل المنا�سبة
وكل ما يتعلق بالجانب الإعالمي الخا�ص بالجائزة.
ز -ا�ستالم ك�شف نتائج تقييم البحوث من لجنة التحكيم وفك رموز الترقيم.
ح -اع���داد تقري���ر نهائي بنتائ���ج �أعمالها مت�ضمنا �أ�سم���اء البحوث الفائزة
و�أ�سماء الفائزين وفق قرارات لجنة التحكيم .
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الف�صل ال�ساد�س :لجنة التحكيم
المادة ال�ساد�سة ع�شرة :
ت�ش���كل لجن���ة تحكيم الجائزة بقرار من الأمين الع���ام برئا�سته وع�ضوية
متخ�ص�صين من داخل وخارج الأمانة العامة ،وتتكون من عدد فردي ،ويحق
للجنة اال�ستعانة بخبراء من غير �أع�ضائها للإ�ستئنا�س بر�أيهم.
المادة ال�سابعة ع�شرة :
يراع���ى ف���ي اختيار �أع�ضاء لجنة التحكي���م �أن يكونوا من المتخ�ص�صين
في مجاالت البحوث المقدمة لنيل الجائزة كلما �أمكن ذلك.
المادة الثامنة ع�شرة
تنظر لجنة التحكيم في البحوث المقدمة لغر�ض تقييمها وفق المعايير
العلمية التف�صيلية التي ت�ضعها ،و�شروط الح�صول على الجائزة المن�صو�ص
عليها في هذا النظام .
المادة التا�سعة ع�شرة:
تتخ���ذ لجنة التحكي���م قراراته���ا بالأغلبية العادية ،ويج���وز لها �أن تقرر
تجزئ���ة منح �أي من الجوائز المقررة لأكثر من بحث فائز .كما يجوز للجنة
حج���ب الجائ���زة �إذا ارت����أت �أن البحوث المقدمة لني���ل الجائزة ال تتفق مع
�ش���روط الجائ���زة� ،أو ال ترقى لم�ست���وى البحوث المتع���ارف عليها ،وتكون
قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة لالعترا�ض.
المادة الع�شرون :
تحي���ل لجنة التحكيم قراراتها في البح���وث الفائزة بالجائزة �إلى رئي�س
لجنة الجائزة.
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المادة الحادية والع�شرون:
تعق���د لجن���ة التحكي���م اجتماعاته���ا في مق���ر المنظم���ة بدعوة من
رئي�سه���ا ،ويج���وز لها ان تعق���د اجتماعاتها في �أي من الدول ا لأع�ضاء
بالمنظم���ة .
المادة الثانية والع�شرون:
يمن���ح �أع�ضاء لجن���ة التحكيم ،من غير موظفي الأمان���ة العامة ،مكاف�أة
مالية تقديرية تحدد قيمتها �ضمن الميزانية المعتمدة للجائزة.
الف�صل ال�سابع :الجوائز وتكريم الفائزين
المادة الثالثة والع�شرون:
يق���وم الأمين العام بعر�ض التقرير النهائ���ي للجنة الجائزة على المكتب
ف���ي اجتماعه الأخير العادي في ال�سنة المق���ررة للجائزة لإطالعه تمهيدا
لرفع���ه �إلى المجل����س للإعالن عن �أ�سم���اء الفائزين بجائ���زة المنظمة في
اجتماعه لل�سنة المخ�ص�صة للجائزة.
المادة الرابعة والع�شرون:
تق���وم الأمان���ة العامة ب�إب�ل�اغ ا�صح���اب البحوث الفائ���زة و�صرف قيمة
الجائزة لهم ،كما تقوم ب�إبالغ مقدمي البحوث غيرالفائزة بذلك القرار مع
توجيه كتاب �شكر وتقدير لجهودهم وم�شاركتهم في الجائزة.
المادة الخام�سة والع�شرون:
تق���دم ال�شهادات التقديرية للفائزين بالجائزة م���ن قبل رئي�س المجل�س
ف���ي اجتماعه لل�سن���ة التالية لإعالن �أ�سماء الفائزي���ن ،وذلك وفقا للنموذج
المرفق رقم (. )3
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الف�صل الثامن� :أحكـ ــام عامة
المادة ال�ساد�سة والع�شرون:
للأمانة العامة الحق بطبع ون�شر البحث الفائز ب�أي من جوائز المنظمة
وفقا لما تراه منا�سبا ،مع حفظ حقوق براءة الإختراع للفائزين.
المادة ال�سابعة والع�شرون:
يحق لأ�صحاب البحوث غير الفائزة ب�إحدى الجوائز ا�ستعادة بحوثهم �أو
االتفاق مع المنظمة على ن�شرها بالطريقة التي تراها منا�سبة.
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مرفق رقم ()1

�سري للغاية
جلنة جائزة اأوابك للبحث العلمي

بحث مقدم لنيل جائزة منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول
م
(اأوابك) للبحث العلمي لعام

اإىل :

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (اأوابك)
العنوان:
هاتف :
فاك�ص:
املحتوى:

�ص.ب  ،20501ال�صفاة  13066دولة الكويت
0096524959700
0096524959755

.6

.5

.4

.3

.1
.2

الموقع على اإلنترنتWWW.oapecorg.org :

المقر الدائم للمنظمات العربية ص.ب 20501 .الصفاة  13066دولة الكويت
هاتف0096524959700 :
فاكس)965( 24959755 :
E-mail: oapec@oapecorg.org

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال باألمانة العامة للمنظمة على العنوان التالي:

يجوز تقديم البحث من �شخ�ص اأو اأكثر ول ي�شمل ذلك الأ�شخا�ص العتباريين.
يجب اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغير مقتب�ص اأو مكرر ،واأن ل يكون قد نال جائزة
من اأية جهة عربية اأو اأجنبية في ال�شابق.
يوافق �شاحب البحث م�شبقا على منح حقوق طبع ون�شر بحثه للمنظمة في حالة فوزه بالجائزة
مع حفظ حقوقه في براءة الختراع ،وعليه اأن يرفق مع بحثه ت�شريحا بذلك ح�شب النموذج
المرفق.
يقدم �شاحب البحث الى الأمانة العامة اأربع ن�شخ ورقية بالإ�شافة الى ن�شخة الكترونية على
قر�ص مدمج ( ،)CDمع نبذة عن موؤهالته العلمية وخبراته العملية ،في مغلف مغلق معنون
با�شم جائزة المنظمة للبحث العلمي وذلك خالل المدة المحددة في العالن عن الجائزة.
م،
ت�شتلم البحوث المقدمة للم�شاركة بالجائزة بتاريخ ل يتعــدى نهــاية �شهر اأيار/مايو
ول يقبل بعد ذلك التاريخ اأي بحث لغر�ص الجائزة.
ل يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين.

(�صروط تقديم �لبحث)

ا�شتمـرارا ل�شيا�شـة منظمـة الأقطـار العربيـة الم�شـدرة للبترول (اأوابــك) في ت�شجيع البحـث
العلمـي ،ي�شر الأمانة العامة اأن تعلن عن رغبتها في ا�شتالم البحوث العلمية التي من الممكن اأن
ت�شاهم في تطوير وتنمية وتح�شين الأداء الفني والقت�شادي ل�شناعة النفط والغاز في الدول الأع�شاء
في منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول (اأوابك) ،والتي تندرج �شمن المجالت التالية:

الجائزة العلمية
لمنظمة �لأقطار �لعربية �لم�صدرة للبترول (�أو�بك)
م
لعام

�إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن

مرفق رقم ()1

مرفق رقم ()2
جائزة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (اأوابك) للبحث العلمي لعام

م

(اقرار بالتنازل عن حق طبع ون�شر بحث علمي)
اأقر اأنا الموقع اأدناه ،بالتنازل لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول (اأوابك) عن حقوق الطبع والن�شر للبحث العلمي

المقدم من قبلي تحت عنوان:

وذلك في حالة الفوز بالجائزة وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.
ال�شم:
التوقيع:
التاريخ:

/

/

مرفق رقم ()3

قررمجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
منــح
ال�سيد/
هذه الشهادة تقديراً عن بحثه الفائز بجائزة المنظمة (

) للبحث العلمي الذي قدم بعنوان

في مجال
التاريخ :

هــ الموافق

الأمني العام للمنظمة

/

/
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