نظام الجائزة
المادة األولى
• تعريفات:
يقصدددددد ااأللفاع والعاارات اأتية يرما وردت ا لنا الرعاع المعار المايمرة مام ا،
يقتض السياق خالف نلك:
ما لع
ِ
• الجائزة :جائزة المراع لإلاداع العلم م .
• ال مرعاع :رعاع جائزة المراع لإلاداع العلم م .
الالئحة :م
• م
الالئحة الترفينيمة لرعاع جائزة المراع لإلاداع العلم .
• الرئيس :رئيس مددديرددة الملددك عادددالعزيز للعلوع والتقريددة ،ورئيس المجلس األعلى
للجائزة.
• المديرة :مديرة الملك عادالعزيز للعلوع والتقرية.
• الشركة :شركة المراع .
• المجلس :المجلس األعلى لجائزة المراع لإلاداع العلم م .
• األمارة :األمارة العامة لجائزة المراع لإلاداع العلم م .
• الع ِالع المت مميز :لو الع ِالع الني له سددددجمم علم م حاام ومتميمز خالم مسدددديرته العلميمة
والعمل يمة ا مجاالت العلوع األسددددددداس ،والعلوع التطايق يمة ،والتطوير يمة ا المملكة
العرايمة السعوديمة.
علمي دة ،و اراءة اختراع ،و
• العمددم اداددداع م  :لو ك د مم عمددم يكون رتدداث احددا
م
اكتشددااا علم ميا ا مجام العلوع األسدداس التقريمة والتطايقيمة ،و تصددميما يتس دع االتميز
و يرطوي على خطوة ااتكارية غير مسددددددداوقة ،و يعمم على حم مشدددددددكالت تقرية
ويخدع الترمية الوطر مية.
• الوحدة الاحثي مة :ل المركز ،و المع د ،و القسع الاحث م ا الجامعات السعودية ،و
الج ات األخرى نات العال قة االا ح العلم م ا م جام علوع األسدددددددداس ،والعلوع
التطايقيمة والتطويريمة.
• الطالب :لو كم طالب/طالاة ا المرحلة الجامع مية ،و الدراسات العليا.
• المؤسسة العلم مية :ل الجامعة و مراكز الاحو الوطر مية.
الما مدة الثارية
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• اسع الجائزة:
جائزة المراع لإلاداع العلم م .
الما مدة الثالثة
• لدف الجائزة:
ت دف الجائزة إلى تقدير المادعين وتكريم ع وتشدددددددجيع ع ا مجاالت العلوع والتقرية،
والمسالمة ا داع عجلة الترمية والتق مدع العلم م ا المملكة.
الما مدة الرااعة
• الج ة الممولة:
شركة المراع .
الما مدة الخامسة
مشراة:
• الج ة ال ِ
مديرة الملك عادالعزيز للعلوع والتقرية.
الما مدة السادسة
• مق مر الجائزة:
مديرة الملك عادالعزيز للعلوع والتقرية.
الما مدة السااعة
• المجلس األعلى للجائزة:
يكون للجائزة مجلس على ارئاسدددددددة رئيس المديرة ،ورائب له رئيس مجلس إدارة
الشدددركة وعّدددويمة مين عاع الجائزة ،وثالثة من العلماء المتميزين و المسدددؤولين ا
الدولة يتع اختيارلع اتفاقا اين المديرة والشددركة لم مدة ثال سددروات قاالة للتجديد ،وتح مدد
م اع المجلس ومسؤولياته اما يل :
 .1تعيين عّاء األمارة.
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 .2الموااقة على توصيات األمارة.
 .3اعتماد رعاع الجائزة.
 .4اعتماد الالئحتين :الترفين مية والماليمة للجائزة.
 .5اعتماد التعديالت على الرعاع م
والالئحتين :الترفينيمة والماليمة للجائزة.
م
والات ا شؤون الجائزة الماليمة والترعيميمة
 .6اعتماد الميزاريمة ،والحساب الختام م ،
جميع ا.
 .7اعتماد الفائزين االجائزة و حجا ا.
 .8اعتماد موعد حفم تكريع الفائزين االجائزة ومق مره.
الما مدة الثامرة
• األمارة العاممة للجائزة:
يش مكم المجلس مارة عاممة للجائزة ارئاسة حد رائا رئيس المديرة ،و راعة عّاء
يختارلع المجلس األعلى لمدة ثال سروات قاالة للتجديد ،وتح مدد م اع األمارة
ومسؤوليات ا كما يل :
 .1ادعالن عن الجائزة.
 .2ادشراف على عمليمة الفرز والتصريف الختيار المر م
شحين للمرااسة على الجائزة.
 .3اختيار المح مكمين ،وادشراف على عمليمة التحكيع.
 .4اقتراح الفائزين االجائزة و حجا ا على ّوء تقارير المح مكمين.
 .5تعيين الج از ادداريم للجائزة.
 .6تشكيم اللمجان االستشاريمة الفرعيمة واِرق العمم.
 .7اقتراح م
الالئحتين الترفينيمة والمال مية للجائزة.
 .8اقتراح التعديالت الالزمة على الالئحتين الترفينيمة والماليمة للجائزة.
 .9إعداد الميزاريمة السرويمة والحساب الختام م .
 .10اقتراح موعد حفم تكريع الفائزين االجائزة ومق مره.
 .11يم عمام توكم إلي ا من قام المجلس األعلى.
الما مدة التاسعة
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• اروع الجائزة:
تمرح الجائزة ا الفروع الثالثة اأتية:
 .1الع ِالع المتم ميز.
 .2العمم اداداع م (رجام ،رساء ،طالب).
 .3الوحدة الاحثيمة.
الما مدة العاشرة
• قيمة الجائزة:
تالغ قيمة الجائزة ( )875٫000ثمارمائة وخمسة وساعون لف لاير ،اادّااة إلى
ش ادات تقدير ودروع للفائزين ا ا ،وتكون قيمة الجوائز على الرحو التال :
 .1جائزة العالع المتم ميز )200٫000( :مائتا لف لاير ،ويجوز ن تمرح مراصفة
ألكثر من ع ِالع.
 .2جائزة العمم اداداع م  )375٫000( :ثالثمائة وخمسة وساعون لف لاير (رجام،
رساء ،طالب) اواقع:
 .جائزة العمم اداداع م  :رجام ( )100٫000مائة لف لاير.
ب .جائزة العمم اداداع م  :رساء ( )100٫000مائة لف لاير.
ث .جائزت العمم اداداع م  :طالب ( )175٫000مائة وخمسة وساعون لف لاير.
 جائزة اّم رسالة (ماجستير/دكتوراه) ( )100.000مائة لف لاير مقسمةعلى اائزين اثرين.
 جائزة مشروع التخرث( )75.000خمسة وساعون لف لاير مقسمة على 3اائزين.
وتعطى ألاّددددم عمم إاداع م  ،ويجوز ن تمرح مراصددددفة ألكثر من عمم ،وا
حام مشدددداركة كثر من شددددخم ا العمم رفسدددده اتوزع الجائزة اين المشدددداركين
احسب رساة المشاركة.
 .3جائزة الوحدة الاحث مية )300٫000( :ثالثمائة لف لاير ،ويجوز ن تمرح مراصدددفة
ألكثر من وحدة احث مية.
الما مدة الحادية عشرة
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• الترشيح للجائزة:
تقام الترشيحات للجائزة طاقا لشروط م
الالئحة الترفينيمة.
الما مدة الثارية عشرة
• المكااآت:
م
المرشدددددددحة،
تصدددددددرف المكااآت ألعّددددددداء المجلس ،واألمارة ،ومح مكم األعمام
والج از ادداري ،والمتعاورين واق م
الالئحة الماليمة للجائزة.
الما مدة الثالثة عشرة
• حجب الجائزة:
ترتق
يجوز للمجلس حجب اعض و ك مم الجوائز اراء على توصدددددددية األمارة إنا لع
ِ
األعمام إلى مستوى الجائزة.
الما مدة الرااعة عشرة
• قرارات المجلس واألمارة:
تتخن قرارات المجلس واألمارة ااألغلايمة ،وإنا تساوت األصوات يرشح الجارب الني
صوم ت معه الرئيس ،ويكون قرار المجلس ر ائيا م وغير قاام للطعن.
الما مدة الخامسة عشرة
• اجتماعات المجلس واألمارة:
تكون اجتماعات المجلس واألمارة رعاميمة إنا حّددر غلاية األعّدداء ،امن ا نلك
الرئيس و رائاه.

الما مدة السادسة عشرة
الصفحة  5من 6

• تفسير الرعاع:
لمجلس الجائزة م
حق تفسير مواد لنا الرعاع ولوائحه.
الما مدة السااعة عشرة
• تطايق الرعاع:
ياد تطايق لنا الرعاع من تاريخ اعتماده من قام المجلس األعلى للجائزة.
الما مدة الثامرة عشرة
• الميزاريمة والحساب الختام :
تاد السرة الماليمة للجائزة اعتاارا من اداية ش ر يوريو من ك مم عاع.
تع مد األمارة الميزاريمة السدددرويمة والحسددداب الختام م للسدددرة السدددااقة وتراع ا للمجلس ا
ر اية ش ر مايو من ك مم عاع.

الصفحة  6من 6

