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العربيـة  الأقــطـــــار  منظمـة  ل�سيا�سـة  ا�ستمـرارا 

العلمـي  البحـث  ت�سجيع  في  لــلــبــتــرول  الــمــ�ــصـــــدرة 

بتخ�سيـ�ص جـائزتيـن تقديريتـين كـل �سنتـين، قيمـة 

)اأي ما  دينـار كويتـي  اآالف  الجائـزة الأولــى �سبعـة 

اأمريكي(،  دوالر  األف  وع�سـرون  ثالثة  حوالي  يعـادل 

)اأي  كويتي  دينار  اآالف  خم�سة  الثـانيـة  الجـائزة  وقيمـة 

اأمريكي(، وبنـاء علـى قـرار  األف دوالر  مـا يعادل حوالي �ستة ع�سر 

المكتب التنفـيذي للمنظمـة رقم 147/1  بتاريخ 14 اأيار/مايو 2017 فقد تقرر 

اأن يكون مجال البحث العلمي للح�سول على جائزة عام 2018 بعنوان:

البحوث القت�صادية ذات العالقة بالجوانب المختلفة للبترول 

والطاقة ومن �صمنها المدادات وال�صتهالك والأ�صعار

الجائزة العلمية لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول)اأوابك( لعام 2018

في مجال 

»البحوث القت�صادية ذات العالقة بالجوانب المختلفة للبترول

والطاقة ومن �صمنها المدادات وال�صتهالك والأ�صعار« 

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

اأقر اأنا الموقع اأدناه

بالتنازل لمنظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول عن حقوق الطبع والن�سر للبحث العلمي المقدم من قبلي تحت عنوان:

في حالة الفوز باإحدى جائزتي المنظمة لعام 2018، وما يترتب عن هذا التنازل للمنظمة من حقوق.

اال�ســم  :

التوقيع :

التاريخ       /       /

اإعـــــــــــــــالن



والغاز  النفط  ب�سكل عام، و�سناعة  الطاقة  المهمة في �سناعة  االأبعاد  البعد االقت�سادي من  يعد 

العالقة  ذات  االقت�سادية  البحوث  والمت�سعبة هو مجال  الوا�سعة  البحث  ب�سكل خا�ص. ومن مجاالت 

وحركة  والطلب  االمــدادات  جانب  على  ت�ستمل  والتي  والطاقة  البترول  ل�سناعة  المختلفة  بالجوانب 

التجارة واتجاهات االأ�سعار والعائدات واال�ستثمار و�سيا�سات الطاقة المختلفة، وارتباط الطاقة باأهداف 

التنمية الم�ستدامة والعديد من الجوانب االأخرى. ويت�سعب كل جانب من جوانب البحث المقترحة لي�سم 

الجوانب  الأحد  االقت�سادي  البعد  تناول  الباحث  على  تغطيتها.  يمكن  التي  المحاور  من  وا�سعاً  طيفاً 

المتعلقة ب�سناعة البترول والطاقة المقترحة، والتي منها: 

التطورات الحالية والم�صتقبلية في اأ�صواق الطاقة. . 1

المدادات العالمية من م�صادر الطاقة المختلفة. . 2

الطلب العالمي على م�صادر الطاقة المختلفة: الواقع والآفاق المحتملة. . 3

التطورات في اأ�صعار الطاقة والنعكا�صات على م�صتويات الطلب والمدادات. . 4

�صيا�صات دعم الطاقة والنعكا�صات على القت�صادات الوطنية.. 5

العائدات البترولية والنعكا�صات على اقت�صاديات الدول المنتجة. . 6

واقع واآفاق ال�صتثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز م�صاهمة القطاع الخا�ص. . 7

�صيا�صات الطاقة في الدول الرئي�صية الم�صتهلكة لها والنعكا�صات على م�صتقبل الطاقة.. 8

مجال 
البحث

شروط 
تقديم 

البحث

يجوز تقديم البحث من �صخ�ص اأو اأكثر ول ي�صمل ذلك الأ�صخا�ص العتباريين.. 1

يجب اأن يكون البحث العلمي بحثا جديدا وغير مقتب�ص اأو مكرر، واأن ل يكون قد نال جائزة من اأية . 2

جهة عربية اأو اأجنبية في ال�صابق.

باإحدى . 3 فــوزه  حالة  في  للمنظمة  بحثه  ون�صر  طبع  حقوق  منح  على  م�صبقا  البحث  �صاحب  يوافق 

الجائزتين المذكورتين، مع احتفاظه بكامل حقوقه الأخرى في البحث بما في ذلك براءة الختراع، 

ويكون له وحده حق الت�صرف بتلك الحقوق ول تمار�ص المنظمة حقوقها بطبع البحث الفائز ال بعد 

مرور �صتة اأ�صهر من تاريخ اإبالغ الفائز بقرار اللجنة �صمانا لممار�صة الفائز لحقوقه الأخرى. ويرفق 

مع بحثه ت�صريحا بذلك ح�صب النموذج المرفق.

 يرفق المتقدم للجائزة مع بحثه ت�صريحا يوؤكد فيه عدم القتبا�ص، اأو ي�صير اإلى الفقرات المقتب�صة . 4

جزئيا اأو كليا - اإن وجدت - مع ذكر المراجع الم�صتخدمة بالتف�صيل.

يتم تقديم اأربع ن�صخ ورقية ون�صخة الكترونية من البحث اإلى الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية . 5

الم�صدرة للبترول باإحدى اللغتين العربية اأو الإنجليزية مع مرفق يت�صمن نبذة عن موؤهالت معد اأو/

معدي البحث وخبرتهم المهنية.

ت�صتلم البحوث المقدمة للم�صاركة بالجائزة بتاريخ ل يتعدى نهاية �صهر اأيار/مايو 2018 ول يقبل . 6

بعد ذلك التاريخ اأي بحث لغر�ص الجائزة.

لجنة . 7 قبل  مــن  اختيارها  يتم  الجن�صيات التي  كافة  مــن  الــفــائــزة  البحوث  لأ�ــصــحــاب  الــجــوائــز  تمنح 

التحكيم العلمية المتخ�ص�صة.

ل يجوز منح الجائزة لذات الباحث مرتين متتاليتين. . 8

تهمل اأية بحوث غير م�صتوفية لل�صروط المذكورة. . 9

تقوم االأمانة العامة للمنظمة باإبالغ الفائزين و�سرف قيمة الجوائز لهم، ويعلن ر�سميا عن البحوث 

الفائزة واأ�سحابها �سمن نتائج اأعمال مجل�ص وزراء المنظمة لعام 2018.  

لمزيد من المعلومات يرجى االت�سال باالأمانة العامة للمنظمة على العنوان التالي:
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