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جائزة مجلـس التعـــاون يف مجال اإلسكان

إدارة البلدايت واإلسكان – قطاع شؤون اإلنسان والبيئة
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أواًل : الئحة جائزة مجلس التعاون يف مجال اإلسكان 

متهيد : 
إن اللجنــة الوزاريــة ألصحــاب املعــايل الــوزراء املعنيــن بشــؤون اإلســكان يف 

دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة : 
انطالقاً من روح النظام األساسي واعتماداً على أهدافه اليت تتضمنها.   -

وإميــاانً منهــا أبن اإلســكان مــن القطاعــات اهلامــة الــيت تعكــس رؤيــة شــاملة يف جمــال   -
العنايــة ابلفــرد اجتماعيــا واقتصــادايً. 

وأتكيــداً علــى ضــرورة احلفــاظ علــى الطابــع العمــراين املتميــز يف دول جملــس التعــاون   -
ومتازجهــا مــع احتياجــات اجملتمــع اخلليجــي. 

حلــول  الســتنباط  دراســات  إلجــراء  العمليــة  الطاقــات  حتفيــز  أبن  منهــا  وإدراكا   -
وتطويــره. حتديثــه  إىل  وتــؤدي  اإلســكان  بقطــاع  تتعلــق  خمتلفــة  ومؤشــرات 

ودعمــاً مــن اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع ومراكــز األحبــاث والدراســات املتخصصــة   -
مبــا يف ذلــك األفــراد.  ابإلســكان علــى اختــالف هيئاهتــا 

وإميــاانً منهــا أن اجلهــات املتخصصــة املعنيــة بشــؤون اإلســكان وكذلــك األفــراد هــم   -
األقــدر علــى إجيــاد احللــول األكثــر مالئمــة لواقــع قطــاع اإلســكان يف هــذه املنطقــة. 
فقــد قــررت اللجنــة اعتمــاد جائــزة ألفضــل املشــاريع واألحبــاث والدراســات يف 

جمــال اإلســكان، بنــاًء علــى الشــروط التاليــة: 
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املادة األوىل
األهداف: 

هتــدف اجلائــزة إىل تشــجيع األنشــطة واألعمــال البحثيــة الــيت تســاهم يف تطويــر قطــاع 
اإلســكان بــدول اجمللــس، وتشــجيع روح املنافســة بــن اجلامعــات واملكاتــب االستشــارية 
التخصصــات  أصحــاب  مــن  وغريهــم  واملهندســن  واملعماريــن  العمرانيــن  واملخططــن 
املختلفــة إلعــداد املشــاريع والبحــوث والدراســات الــيت تســاعد يف تطويــر قطــاع اإلســكان 

يف ضــوء املتغــريات املتعــددة. 
املادة الثانية

مراكز اجلائزة وقيمتها : 
ــال ســعودي موزعــة علــى  تكــون قيمــة اجلائــزة الكليــة للجوائــز الثالثــة 100 ألــف ريـ

النحــو التــايل:
املركز األول ) 50 ( ألف ريـال سعودي.  .1
املركز الثاين )30( ألف ريـال سعودي.   .2
املركز الثالث )20( ألف ريـال سعودي.  .3

شهادات تقدير : 
جيــوز هليئــة اجلائــزة منــح شــهادات تقديــر للمشــاريع واألحبــاث والدراســات والــيت مل 

تفــز ابجلائــزة . 
املادة الثالثة :

مواعيد قيام اجلائزة :  
تقــام هــذه اجلائــزة بصفــة دوريــة ابلتنــاوب بــن دول اجمللــس، علــى أن تكــون مــدة 

الــدورة ال تقــل عــن ســنتن وال تزيــد عــن ثــالث ســنوات. 
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املادة الرابعة :
حجب اجلائزة : 

حيــق هليئــة اجلائــزة حجــب اجلائــزة أو أي مــن مراتبهــا طبقــاً للمــررات الــواردة يف امللحــق 
ـــــ اثلثــاًـ ـــــ )املرفــق مــع الالئحة(.

املادة اخلامسة
شروط منح اجلائزة : 

متنــح اجلائــزة ألفضــل املشــاريع والبحــوث والدراســات يف جمــال اإلســكان الــيت تســاهم 
يف تطويــر قطــاع اإلســكان بــدول اجمللــس وفــق الشــروط واحملــاور واآلليــات الــواردة يف 

احمللقــن ـــــ أواًل ـــــ واثنيــاً ـــــ )املرفقــن مــع الالئحــة(.

املادة السادسة
الرتشيح للجائزة : 

يكــون ترشــيح أي عمــل لنيــل اجلائــزة عــن طريــق ضبــاط االتصــال يف الــوزارات املعنيــة   .1
بشــؤون اإلســكان يف دول اجمللس.

أن يكــون املرشــح للجائــزة مركــز حبــث أو جامعــة أو شــركة أو مؤسســة أو مكتــب   .2
استشــاري أو أي متخصــص يف أي جمــال يتعلــق بقطــاع اإلســكان يف دول اجمللــس. 

تتضمــن ملفــات الرتشــيح الواثئــق والرســومات والتفاصيــل واألســانيد الــيت يرتكــز   .3
عليهــا يف الرتشــيح للجائــزة مــع ذكــر أمســاء اجلهــات واألفــراد املشــاركن يف تنفيــذ 
تــرد  العامــة ال  لألمانــة  ملــكاً  امللفــات  وتعتــر  البحــث  أو   الدراســة  أو  املشــروع 

ألصحاهبــا. 
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حتــدد هيئــة اجلائــزة شــروط اجلائــزة وأســلوب تقــدمي التفاصيــل والواثئــق وامللفــات لــكل   .4
دورة عنــد اإلعــالن عنهــا.

ميكــن لألمانــة العامــة االســتفادة مــن البحــوث املرشــحة ابلطريقــة الــيت تراهــا دون   .5
املطالبــة حبــق امللكيــة الفكريــة مــن أصحــاب الرتشــيح. 

املادة السابعة
هيئة اجلائزة : 

لــدول اجمللــس بتشــكيل أعضــاء هيئــة اجلائــزة  الوزاريــة  اللجنــة  قــرار مــن  يصــدر   .1
ذلــك.  مــن  ألكثــر  هلــم  التجديــد  وميكــن  متتاليتــن  لدورتــن 

تتكــون هيئــة اجلائــزة مــن ســتة أعضــاء لــكل دورة بواقــع عضــو مــن كل دولــة يتــم   .2
اختيارهــم مــن املختصــن يف هــذا اجملــال. 

إذا تعذر حضور عضو ترشح الدولة اليت ينتمي إليها عضواً بدياًل.   .3
يكون صوت ممثل دولة الرائسة مرجحاً يف حالة تساوي األصوات.   .4

تتخــذ هيئــة اجلائــزة قراراهتــا أبغلبيــة األصــوات ويكــون اجتماعهــا صحيحــاً حبضــور   .5
أربعــة مــن أعضائهــا. 

تكون اجتماعات هيئة اجلائزة مبقر األمانة العامة أو أي مكان حتدده اهليئة.   .6
تتحمــل كل دولــة نفقــات عضــو هيئــة اجلائــزة الــذي ترشــحه طبقــا للنظــم والقوانــن   .7

املعمــول هبــا يف كل دولــة. 
ال جيوز ألعضاء هيئة اجلائزة االشرتاك يف اجلائزة.   .8

حيــق هليئــة اجلائــزة أن تســتبعد املشــاريع والدراســات والبحــوث املخالفــة ألهــداف   .9
وشــروط اجلائــزة وحمتــوايت ملــف الرتشــيح . 
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10. على هيئة اجلائزة التقيد أبهداف وشروط اجلائزة. 
11. القــرارات الــيت تتخذهــا هيئــة اجلائــزة هنائيــة وال جيــوز االعــرتاض عليهــا أو الطعــن 

فيهــا.
12. جيوز هليئة اجلائزة أن تستعن مبن تراه مناسباً من املختصن. 

املادة الثامنة
إجراءات منح اجلائزة : 

1. تقرتح هيئة اجلائزة موضوع اجلائزة وحماورها لكل دورة. 
2. تتــوىل األمانــة العامــة اإلعــداد لإلعــالن عــن الرتشــيح )موضوعهــا وشــروطها واجلوائــز 
ومتطلبــات الرتشــيح( وتقــوم إبرســاهلا إىل األجهــزة املعنيــة بشــؤون اإلســكان يف دول 

اجمللــس.
3. تقوم األمانة العامة ابإلعالن عن اجلائزة يف موقعها اإللكرتوين . 

4. تتــوىل األجهــزة املعنيــة بشــؤون اإلســكان يف دول اجمللــس اإلعــالن عــن اجلائــزة يف 
أجهــزة اإلعــالم احملليــة والتعميــم لــدى اجلهــات ذات العالقــة . 

5. تقــدم مجيــع الواثئــق الفنيــة اخلاصــة ابملشــاريع والبحــوث والدراســات املرشــحة إىل 
األمانــة العامــة بصيغــة إلكرتونيــة.

6. يتم تكرمي الفائزين ابجلائزة على هامش اجتماع اللجنة الوزارية. 

املادة التاسعة
متطلبات الرتشيح للجائزة : 

الرتشــيح بصــورة واضحــة وموثقــة جلميــع  ملــف  يقــدم  ان  1. جيــب علــى كل مرشــح 
واألســانيد.  والواثئــق  التفاصيــل 
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2. جيب أن حيتوي امللف نسخة إلكرتونية لكامل املواد املقدمة. 
3. تقدم الرسومات إن وجدت مع استعمال نظام قياس مناسب. 

4. تعتــر مجيــع الواثئــق والصــور واملخططــات واملــواد الــيت ترفــق مبلــف الرتشــيح ملــكاً 
لألمانــة العامــة لالســتفادة منهــا وتبــادل اخلــرات الــيت ختــدم أهــداف اجمللــس. 

أن تكون األعمال واملواد املقدمة ابللغة العربية.   .5
على املتقدم للجائزة تعبئة االستمارة اخلاصة ابملشاركة يف املسابقة.   .6
تستبعد األعمال اليت ال تلتزم أبهداف وشروط الرتشيح للجائزة.   .7

املادة العاشرة
أحكام عامة : 

1. ألعضــاء هيئــة اجلائــزة احلــق ابلتعديــل علــى أحــكام هــذه الالئحــة واالســتمارة بنــاًء 
املعنيــن  الــوزراء  املعــايل  قبــل جلنــة أصحــاب  مــن  هلــم  املمنوحــة  الصالحيــات  علــى 
)الكويت:أكتوبــر/2018م(.  عشــر  الســادس  اجتماعهــم  يف  اإلســكان  بشــؤون 
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)ملحق(

ـــ الشروط:
أواًل : شروط تقدمي األحباث والدراسات واملشاريع يف جمال اإلسكان: 

تقدمي البحوث ابللغة العربية.   .1
أن تتناســب البحــوث والدراســات مــع البيئــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لــدول جملــس   .2

التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة. 
أن ختدم جانب من جوانب اإلسكان يف دول اجمللس.   .3
ميكن ألي جهة املشاركة يف أكثر من حبث أو مشروع.   .4

أن ال يكون البحث أو املشروع قد سبق له احلصول على جوائز يف دورات سابقة.  .5
أن ال تزيــد صفحــات البحــث أو الدراســة عــن )25( صفحــة مبــا فيهــا املخططــات   .6

والرســومات. 
تكون البحوث أو الدراسات مدعمة مبخططات )ابستخدام مقياس رسم واضح(.  .7
يف حالة التقدم للجائزة مبشاريع جيب أن يتضمن ملخص وصفي عن املشروع.   .8

حجم الكتابة ال يقل عن » 14 » .   .9
10. يكون احملتوى إلكرتونياً لكامل حمتوى البحث أو الدراسة أو املشروع. 

11. حيق للمتقدم للجائزة تقدمي مقطع فيديو توضحي للمشاركة ال يتجاوزـ ــ 5ـ ــ دقائق.
عنوان جائزة جملس التعاون يف جمال اإلسكان يف دورهتا الرابعة: 

ـــــ ) أفضل البىن التحتية يف مشاريع االسكان القائمة(.  
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حماور جائزة جملس التعاون يف جمال اإلسكان يف دورهتا الرابعة :
ـــ تكامل البىن التحتية للمنطقة السكنية قبل البيع أو التوزيع.

ـــ استخدام التكنولوجيا احلديثة. 
ـــ االستدامة وسهولة العيش.

اثنيــاً : آليــة تقييــم الدراســات والبحــوث واملشــاريع جلائــزة جملــس التعــاون يف جمــال 
اإلســكان:

1.املعايري العامة ومتثل 20% من الدرجة النهائية للتقييم وتشمل البنود التالية:
ـــ االبداع واالبتكار » 5 درجات ».   

ـــ إذا كان الباحث فرداً تضاف له  » 5 درجات » .  
ـــ اجلدوى االقتصادية » 10 درجات ».  

2.معايــري خاصــة حســب موضــوع اجلائــزة وتشــمل 80% مــن الدرجــة النهائيــة 
وحتــدد مــن قبــل جلنــة التقييــم علــى أن تشــمل :

ـــ تكامل البىن التحتية للمنطقة السكنية قبل البيع أو التوزيع )40 درجة (.
ـــ استخدام التكنولوجيا احلديثة ) 15 درجة (. 

ـــ االستدامة وسهولة العيش ) 25 درجة(.

حيق هليئة اجلائزة إعادة توزيع الدرجات وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة.  .3
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اثلثاً : مربرات عدم منح جوائز املسابقة : 
عدم التزام البحوث والدراسات واملشاريع املقدمة مبوضوع اجلائزة، وحماورها.   .1

ضعف احملتوى وعدم االلتزام مبنهجية البحث العلمي .   .2
يف حالة تقدمي الدراسات واألحباث واملشاريع من غري ذوي االختصاص.   .3

افتقار الدراسات والبحوث واملشاريع للجانب التطبيقي .   .4
ضعف املراجع العلمية ذات الصلة.  .5

القصور يف حتديد اجلدوى االقتصادية.   .6
عدم التطرق للعامل البيئي واالجتماعي يف دول جملس التعاون.  .7
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


