الالئحة التنفيذ ّية للجائزة
الما ّدة األولى
• أحكام عامة:
ّ
تغطي الجائزة مجاالت :العلوم األساس ،والعلوم التطبيقيّة والتطويريّة جميعها.
.1
 .2ال يجوز مشاركة أيٍّ من منسوبي الجائزة في المنافسة خالل م ّدة عضويّتهم.
 .3ال يجوز الترشيح لفرعين من فروع الجائزة في السنة نفسها للشخص نفسه.
 .4ال يقبل الترشيح لمن كان لديهم مخالفة باألمانة العلم ّية.
 .5تستبعد األعمال المخالفة لشروط التقديم الموضحة في كل فرع من الفروع.
الما ّدة الثانية
• شروط الترشيح للجائزة:
 .1جائزة العالم المتميّز
تقبل الترشيييحات من العلماا السييعوديين واير السييعوديين المقيمين في المملكة،
الذين لهم إسهامات علميّة متميّزة طب ًقا للشروط اآلتية:
أ .أن يكون للمرشح سجّل علميّ حافل ومتميّز خالل مسيرته العلميّة والعمليّة.
ً
أعماال تسهم في خدمة التنمية في
ب .تكون األفضليّة في الترشيح للجائزة لمن قدم
المملكة.
ج .أن يكون المر ّ
شح على قيد الحياة عند التقديم للجائزة.
د .ال يجوز منح جائزة العالم المتميّز للشخص أكثر من م ّرة واحدة.
ه .المشاركة بأفضل خمسة أعمال علم ّية أنجزها كباحث رئيس في المملكة ،على
أال يكون ( )2اثنان منها قد مضى على إنجازهما أكثر من ( )5خمس سنوات،
من تاريخ التقديم للجائزة.
و .اكتمال الطلب حسب الشروط.
الصفحة  1من 7

 .2جائزة العمل اإلبداعيّ
فروع الجائزة:
▪ جائزة العمل اإلبداعيّ للرجال.
▪ جائزة العمل اإلبداعيّ للنساا.
▪ جائزتي العمل اإلبداعيّ للطالب (جائزة أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه،
جائزة مشروع التخرج لطالب البكالوريوس)
تقبل الترشيحات لألعمال اإلبداعيّة من األفراد السعوديين واير السعوديين المقيمين
في المملكة ،مثل :البحوث المنشورة ،أو برااات االختراع ،أو االكتشافات العلميّة ،أو
التصاميم التي ت ّتسم بالتميّز أو تنطوي على خطوة ابتكاريّة اير مسبوقة ،والقيمة العلم ّية
للعمل من حيث األصالة واإلبداع والتأثير ،وايرها مما تق ّره أمانة الجائزة طب ًقا للشروط
اآلتية:
أ .أن يكون العمل متمي ًّزا.
ب .أن يكون العمل قد أنجز في المملكة ويخدم التنمية الوطنيّة ،وذا مردود على المعرفة
العامّة.
ج .أال يكون العمل اإلبداعيّ (للرجال والنساا) قد مضى عليه أكثر من ( )5سنوات من
تاريخ التقديم للجائزة.
د .أال يكون العمل قد حاز على جائزة سابقة من أيّ جهة أخرى.
هـ .أال يتق ّدم المرشــح بأكـــــثر من عمل واحد (كباحث رئيس ،أو مشارك) في السنة
نفسها.
و .يجب في العمل اإلبداعيّ (للنساا) أن يكون الباحث الرئيس في العمل المتقدم للجائزة
من العنصر النسائي.
ز .يجب في العمل اإلبداعيّ (للطالب) أن يكون العمل المقدم أثناا ما كان طالبا ً في
المؤسسة العلم ّية ،ولم يمض على إنجاز العمل أو نشره سنة واحدة.
ط .اكتمال الطلب حسب الشروط.
ي .تقوم المؤسييسيية العلم ّية التي يتبع لها الطالب بترشيييح  3أعمال بحد أقصييى في كل فئة
(مشروع التخرج ،الرسائل).
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 .3جائزة الوحدة البحثيّة
تقبل الترشيحات من المراكز ،والمعاهد ،والمؤسسات البحثيّة والتطويريّة ،في
مجاالت العلوم والتقنية في المملكة طب ًقا للشروط اآلتيـــة:
أ .أن تكون الوحدة البحثيّة متخصّصة في مجال البحث العلميّ األساس ،أو البحث
التطبيقيّ أو التطويريّ .
ب .ال يجوز منح الجائزة للوحدة نفسها ألكثر من م ّرة واحدة.
ج .أن تكون للوحدة سجّ ل علميّ حافل ومتميّز.
د .تكون األفضليّة في الترشيح لجائزة الوحدة البحث ّية لمن قدم أعماالً داخل المملكة
وتسهم في خدمة التنمية.
هـ .المشاركة باألعمال العلم ّية ،والشهادات ،واإلنجازات المس ّجلة باسم الوحدة ،أو
منسوبيها أثناا عملهم بالوحدة.
و .اكتمال الطلب حسب الشروط.
المادة الثالثة
• اإلجرااات:
 .1يكون اإلعالن عن الجائزة في ك ّل عام قبل نهاية السنة الماليّة للدولة ،بم ّدة ال تقل عن
ثالثين يومًا.
 .2تكون م ّدة استقبال الترشيحات إلكترون ًّيا خالل ستة أشهر من تاريخ اإلعالن عنها،
ّ
ويحق لألمانة تمديد موعد استقبال الترشيحات.
 .3يكون التقديم إلكترون ًّيا من خالل موقع الجائزة:
https://Almaraiprize.Kacst.edu.sa
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الما ّدة الرابعة
• الفرز والتصنيف والتحكيم:
 .1تتولّى األمانة اإلشراف على فرز األعمال المقدمة لفروع (العالم المتم ّيز ،العمل
اإلبداعيّ  ،الوحدة البحث ّية) وتصنيفها وتحكيمها كافّة ،واستبعاد األعمال التي ال
تنطبق عليها شروط الجائزة.
 .2تش ّكل األمانة لجا ًنا لفرز األعمال المقدمة ،وتصنيفها وتحكيمها لك ّل تخصّص
للفروع كافّة.
ًّ
مستقال من
 .3ترسل األعمال للمح ّكمين ك ٌّل على حدة ،بحيث يكون رأي ك ّل مح ّكم
خالل نماذج تحكيم إلكترونيّة.
 .4تتولّى األمانة فحص نتائج التحكيم والمفاضلة فيما بينها ،واختيار األفضل لك ّل
تخصّص في ك ّل فرع ،ويجوز لألمانة االستعانة بلجان استشاريّة فرعيّة تش ّكلها
لذلك.
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ّ
الالئحة الاال ّية للجائزة
المادة األولى
• التمويل:
ّ
المتمثلة
تؤمن شييركة المراعي ميزانيّة الجائزة السيينويّة ،لتوفير مصييروفات الجائزة
في :قيميية فروع الجييائزة ،ومكييافيي ت أعضييييييييياا المجلس األعلى ،وأمييانيية الجييائزة،
والمح ّكمين ،والمتعيياونين ،والجهيياز اإلداريّ  ،وتكيياليف التجهيزات ،والمصيييييييروفييات
اإلداريّة.
المادة الثانية
• قيمة الجائزة:
تبلغ قيمة الجائزة ( )875٫000ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف لاير ،باإلضافة إلى
شهادات تقدير ودروع للفائزين بها ،وتكون قيمة الجوائز على النحو التالي:
 -1جائزة العالم المتم ّيز )200٫000( :مائتا ألف لاير ،ويجوز أن تمنح مناصفة ألكثر
من عالم.
 -2جائزة العمل اإلبداعيّ  )375٫000( :ثالثمائة وخمسة وسبعون ألف لاير ،لكل من
(الرجال ،النساا ،الطالب) بواقع:
أ .جائزة العمل اإلبداعيّ  :رجال ( )100٫000مائة ألف لاير.
ب .جائزة العمل اإلبداعيّ نساا )100٫000( :مائة ألف لاير.
ج .جائزتي العمل اإلبداعيّ طالب )175٫000( :مائة وخمسة وسبعون ألف لاير.
 جائزة أفضل رسالة (ماجستير/دكتوراه) ( )100.000مائة ألف لاير مقسمة علىفائزين.
 جائزة مشروع التخرج( )75.000خمسة وسبعون ألف لاير مقسمة على  3فائزيناثنين.
وتعطى ألفضل عمل إبداعيّ  ،ويجوز أن تمنح مناصفة ألكثر من عمل ،وفي حال
مشاركة أكثر من شخص في العمل نفسه فتوزع الجائزة بين المشاركين بحسب نسبة
المشاركة.
 -3جائزة الوحدة البحث ّية )300٫000( :ثالثمائة ألف لاير ،ويجوز أن تمنح مناصفة
ألكثر من وحدة بحث ّية.
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المادة الثالثة
• المكاف ت:
تصرف المكاف ت وفق اآلتي:
 .1مجلس الجائزة وأمانتها
تصييييييرف مكاف ت ألعضيييييياا مجلس الجائزة وأمانتها بحدود ( 120ألف لاير)
على النحو اآلتي:
أ .تصرف مكاف ت ألعضاا المجلس األعلى بواقع خمسة آالف لاير عن ك ّل اجتماع.
ب .تصرف مكاف ت ألعضاا األمانة بواقع ألفي لاير عن ك ّل اجتماع.
ج .يومّن للعضييييييو من خارج مدينة الرياض تذكرة سييييييفر على الدرجة األولى وتكاليف
إقامة لم ّدة يوم واحد ،أو صرف تعويض مناسب.
 .2مح ّكمو األعمال المرشحة
تصييرف مكاف ت لمح ّكمي األعمال المرشييحة بحدود ( 170ألف لاير) ،بحسييب
حجم العمل الذي تق ّدره أمانة الجائزة ،وبما ال يتجاوز خمسييييييية آالف لاير لمح ّكم
مل ّفات مرشيييييييحي جائزة العالم المتم ّيز والوحدة البحث يّة ،وثالثة آالف لاير لمح ّكم
ملفّات األعمال اإلبداعيّة مهما تع ّددت األعمال وفق الجدول اآلتي:
تحكيم عمل
واحد

تحكيم عملين

تحكيم ثالثة
أعمال

تحكيم أربعة
أعمال

تحكيم خمسة
أعمال فأكثر

العالم المتم ّيز
والوحدة البحث ّية

1500

2500

3500

4500

5000

العمل اإلبداع ّي

1000

1500

2000

2500

3000

• المتعاونون:
تصيييييرف مكاف ت للمتعاونين والمسيييييتشيييييارين وفق حجم العمل المكلفين به ،وبما ال
يتجاوز خمسيييية آالف لاير في الشييييهر ،وبحدود ( 50ألف لاير) في السيييينة للمتعاونين
وللمستشارين كافّة.
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• اللّجان الفرعيّة:
تصرف مكافأة ألعضاا اللّجان الفرعيّة التي تش ّكلها أمانة الجائزة بواقع خمسمئة لاير
عن ك ّل اجتماع ،وبحدود خمسين ألف لاير في السنة لجميع أعضاا اللّجان الفرعيّة.
• الجهاز اإلداري:

ت صرف مكاف ت للجهاز اإلداري من :إداريين ومحاسبين ،وسكرتارية ،ونسّ اخ
ومدخلي بيانات ،ومن في حكمهم بما ال يتجاوز خمسييييية آالف لاير للشيييييخص في
الشهر ،وبحدود مائة ألف لاير في السنة لهذه الفئات جميعها.
الما ّدة الرابعة
•

المستلزمات:
تؤمّن احتياجات الجائزة اإلداريّة جميعها ،من :تجهيزات مكتبيّة وقرطاسييييييييّة،
ومطبو عات وإعال نات ،وإ قا مة للح فل ،وإ عداد العرض المرئي (الفيلم) وخال فه
من خالل مكتب الجائزة ،وبحدود مائتي ألف لاير سنويًا.

الما ّدة الخامسة
•

المناقالت:
تكون المناقالت بين بنود هذه الالّئحة من صالحيّة أمين عام الجائزة ،ووفق
حدود الميزانيّة السنويّة المعتمدة للجائزة.
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