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المادة األولى
التعريف بالمسابقة
في إطار تشجيع وترسيخ ثقافة اإلبداع والتميز تنظم شركة المدار الجديد مسابقة سنوية تحت مسمى:
"مسابقة المدار الجديد"
تهدف هذه المسابقة إلى تحفيز ودعم شرائح مختلفة من الشباب الليبي بحيث توجه المسابقة كل سنة إلى مجال معين من
مجاالت اهتمام الشركة بناء على اقتراح من إدارات الشركة واعتماد من المدير العام للشركة أو رئيس مجلس إداراتها.
يشرف على المسابقة وينظمها مكتب البحث والتطوير بالشركة ويتم سنويا ً تشكيل لجنة من أهل االختصاص من داخل
الشركة أو خارجها تعمل على وضع الشروط المفصلة للمسابقة وعمليات المفاضلة بين المتسابقين ،ويصدر قرار من المدير
العام للشركة أو رئيس مجلس إدارتها بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها بالتفصيل.
المادة الثانية
أهداف المسابقة
تهدف المسابقة إلى المساهمة في تحقيق جملة من األهداف التي تحظى بأولوية لدى اإلدارة العليا لشركة المدار الجديد،
من هذه األهداف:









حث وتشجيع الشباب الليبي على التطوير واإلبداع والتميز.
توجيه الجهود البحثية لمواكبة كافة مستجدات التطور وتحويلها إلى حلول عملية.
تعزيز التواصل والتعاون بين الشركة والشباب الليبي المتميز والطموح في مختلف المجاالت.
نشر ثقافة البحث العلمي واالبتكار بين الشباب الليبي.
التعريف بالباحثين والمبدعين من الشباب الليبي.
فتح آفاق جديدة وخلق فرص مبتكرة أمام الشباب.
المساهمة في إحداث تنمية مستدامة أساسها االستثمار في الموارد البشرية.
المساهمة في البحث عن فرص استثمارية جديدة للشركة.
المادة الثالثة
شعار المسابقة

تعمل المسابقة بشكل عام تحت شعار:
"من أجل مستقبل أفضل"
وحيث أن المسابقة ستوجه كل سنة إلى مجال معين من مجاالت اهتمام الشركة فسيكون لها شعار سنوي رسمي يعبر عن
مضمونها وتوجهها ،يوضع هذا الشعار على مراسالتها وكذلك على الجوائز وكافة التذكارات والنماذج التي يتم العمل بها في
إدارة المسابقة.
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المادة الرابعة
اإلعالن عن تفاصيل المسابقة
المشاركة في المنافسة على جائزة مسابقة المدار الجديد تستند على مبدأ فتح المجال أمام أكبر عدد من المشاركات للمنافسة،
وبصورة عامة يمكن أن يتقدم للمشاركة كافة المعنيين من كافة التخصصات في المجال الذي يتم تحديده سنو ّيا ً ،عليه ففي بداية
كل سنة ميالدية يتم اإلعالن في وسائل اإلعالم المتاحة عن تفاصيل المسابقة ،وتشمل هذه التفاصيل المعلومات التالية:







المجال التنافسي للمسابقة.
الشعار السنوي للمسابقة.
شروط االشتراك في المسابقة.
آلية المشاركة في المسابقة والمتطلبات.
التواريخ المهمة لمراحل المسابقة.
الجوائز التي يتم منحها للفائزين.
المادة الخامسة
موازنة المسابقة وجوائزها

يتم سنويا ً إدراج الموازنة التقديرية لتكاليف المسابقة من ضمن بنود الموازنة التقديرية لمكتب البحث والتطوير على أن
تتضمن موازنة المسابقة تقديرات بكافة التكاليف المطلوبة لتنفيذ المسابقة.
تعتمد قيم الجوائز التي تمنح للفائزين على طبيعة المسابقة (فردية أو جماعية) وعلى مجال التنافس الذي يتم اختياره
للمسابقة وتحدد تفاصيل الجوائز كل سنة بناء على اقتراح من مكتب البحث والتطوير واعتماد من المدير العام للشركة أو رئيس
مجلس إدارتها ويتم اإلفصاح عن قيم الجوائز وطبيعتها من خالل اإلعالن عن تفاصيل المسابقة.
المادة السادسة
لجنة المسابقة
تشكل لجنة سنويا ً إلدارة المسابقة ويتم تشكيل هذه اللجنة من الكفاءات المتخصصة في المجال الذي يتم تحديده للمنافسة،
ويصدر قرار بتشكيل اللجنة من قبل السيد المدير العام للشركة أو رئيس مجلس إدارتها ،بنا ًء على توصية من مدير مكتب البحث
والتطوير ،مع األخذ في االعتبار األحكام التالية:
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ال يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة المسابقة االشتراك في المسابقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تعمل لجنة المسابقة تحت إشراف مدير مكتب البحث والتطوير أو من ينوب عنه.
تتخذ لجنة المسابقة قراراتها بأغلبية األصوات.
تكون كافة القرارات التي تتخذها لجنة المسابقة نهائية وتبقى سرية إلى حين اإلعالن عن نتائج المسابقة.
يوضح في قرار تشكيل لجنة المسابقة المهام المناطة بكل عضو من أعضائها.
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المادة السابعة
الملكية الفكرية
بالمشاركة في المسابقة ،فإن أي مشارك يقبل ويسمح للشركة بشكل ال رجعة فيه ،باستعمال هويته ،أو صوره ،أو أية
معلومات مرتبطة بمشاركته في المسابقة ،دون أي تعويض أو قيود ،من أجل اإلعالن.
وحيث أنه من المتوقع أن ينتج عن المشاركات في المسابقة أفكار إبداعية يمكن أن ينتج عنها تسجيل براءة اختراع في
مجال من المجاالت المختلفة كتطوير جهاز أو آلة جديدة أو تحسين على ما هو موجود عليه أو تطوير أساس جديد أو مساهمة
حقيقية في نقل التقنية ،كل ما تقدم وغيره سواء سجل كبراءة اختراع أو سوّ ق مباشرة ،تؤول ملكيته الفكرية بالنسبة للمشاركات
الفائزة بالتراتيب األولى إلى شركة المدار الجديد.

المادة الثامنة
أحكام عامة





تصدر هذه الالئحة وتعدل وتضاف إليها أحكام جديدة كلما اقتضت ضرورة تحديث وتطوير المسابقة ،بقرار من المدير
العام للشركة أو رئيس مجلس إدارتها.
تعد التفاصيل الواردة في اإلعالن السنوي عن المسابقة والصادرة عن لجنة المسابقة مكمالً لهذه الالئحة.
يحق للجنة المسابقة استبعاد أي مشاركة في حالة عدم تطابقها مع الشروط المقررة للمشاركة أو عدم استيفائها للمستندات
المطلوبة.
يحق للجنة المسابقة حجب نتيجة المسابقة جزئ ّيا ً أو كل ّيا ً أو اإلعالن عن عدم فوز أحد بجائزة المسابقة في حالة ما إذا
كانت المشاركات المستلمة دون المستوى المطلوب.

المادة التاسعة
تخضع هذه الالئحة ألحكام القوانين الليبية النافذة بالخصوص ويختص القضاء الليبي دون غيره بالنظر في كافة النزاعات
التي قد تثور بصدد تنفيذ هذه الالئحة.
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