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من ربيع األول  9.صادر في  011010.9ظهير شريف رقم 

( بإحذاث جائزة محمذ الضادس 110.يىنيى  ..) ..02

1اإلصالميتللفكر والذراصاث 
. 

 ـــــــــــــــــــــــ

                                                                                       ،انحًذ هلل ٔحذِ

                 

 تذاخهّ: - انششٚفانطاتغ 

 (انحغٍ تٍ يحًذ تٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ)يحًذ تٍ 

  ٔأػض أيشِ أَُا:أعًاء هللا ،ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا

 ؛يُّ 91هٗ انذعرٕس ٔالعًٛا انفظم تُاء ػ

ٔػًال تأحكاو انششٚؼح اإلعاليٛح انغشاء انرٙ ذحس ػهٗ طهة انؼهى ٔذغخٛشِ 

 :هحذٔاالعرفادج يُّ ٔذجؼم كغثّ فشٚضح ػهٗ انًٓذ إنٗ ان

نٙ ٔعؼٛا نرشجٛغ كافح انثاحصٍٛ ٔانذاسعٍٛ ٔػًٕو انًفكشٍٚ ػهٗ انظؼٛذ انٕطُٙ ٔانذٔ

، ٔذحفٛضْى ػهٗ ذمذٚى أفضم ٔأجٕد انثحٕز فٙ يخرهف فشٔع انذساعاخ اإلعاليٛح ٔغٛشْا 

 يًا ٚشذثظ تانؼهٕو انششػٛح ٔانمضاٚا انفكشٚح انرٙ ذشغم تال األيح اإلعاليٛح ؛

ٔسغثح فٙ يكافأج انشخظٛاخ اإلعاليٛح انؼهًٛح انثاسصج انرٙ خذيد انفكش اإلعاليٙ 

 ،هٕو انششػٛحيد تحٕشا فٙ يجال انؼٔلذ

 :أطذسَا أيشَا انششٚف تًا ٚهٙ
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 مقتضياث عامت: الباب األول

 0المادة 

 جائزة محمذ الضادس للفكر والذراصاث اإلصالميت "1عى "إذحذز جائضج ذحد 

ًٚكٍ أٌ ذًُح جائضج يحًذ انغادط نهفكش ٔانذساعاخ اإلعاليٛح عُٕٚا ػٍ دساعح أٔ 

 .انؼهٕو انششػٛحًٛح ذُجض فٙ يجال ػذج دساعاخ ػه

 .المادة 

 :اإلعاليٛح ػهٗ انظُفٍٛ انرانٍٛٛ ًم جائضج يحًذ انغادط نهفكش ٔانذساعاخرذش

 ؛يحًذ انغادط انرُٕٚٓٛح انركشًٚٛح جائضج- 9

 .جائضج يحًذ انغادط نهكراب اإلعاليٙ-4

 جائزة محمذ الضادس التنىيهيت التكريميت: الباب الثاني

 3المادة 

ادط انرُٕٚٓٛح انركشًٚٛح نًكافأج انؼهًاء انزٍٚ لذيٕا تحٕشا ذًُح جائضج يحًذ انغ

 ٔدساعاخ ػهًٛح فٙ يجال انؼهٕو انششػٛح.

 2المادة 

 ٚشرشط فٙ انًششح نُٛم جائضج يحًذ انغادط انرُٕٚٓٛح انركشًٚٛح:

ـ أٌ ٚكٌٕ يغهًا يٍ انشخظٛاخ انؼهًٛح انثاسصج انرٙ خذيد انفكش اإلعاليٙ خذيح 

 ؛جهٛهح

 .ح لًٛح فٙ انًجال اإلعاليٙأػًاال ػهًٛـ أٌ ٚمذو 

 جائزة محمذ الضادس للكتاب اإلصالمي: الباب الثالج

 5المادة 

فشٔع األتحاز انًُجضج فٙ أحذ  ، نًكافأجانغادط نهكراب اإلعاليٙ ذًُح جائضج يحًذ

ا انمضاٚٔ( أٔ غٛشْا يًا ٚشذثظ تانؼهٕو انششػٛح انذساعاخ اإلعاليٛح )لشآَٛح، أطٕنٛح، فمٓٛح

 انفكشٚح انرٙ ذشغم تال األيح اإلعاليٛح.

 6المادة 

 : ئضج يحًذ انغادط نهكراب اإلعاليٙٚشرشط فٙ انثحٕز أٔ انذساعاخ انًششحح نُٛم جا
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ُح أٔ فٙ يٕضٕع ـ أٌ ذُجض فٙ انًٕضٕع انز٘ ذخراسِ انهجُح انًكهفح تانجائضج كم ع

 ؛يٍ اخرٛاس انثاحس

ٍ لثم ٔنى ٚغثك إلطحاتٓا أٌ أحشصٔا تٓا ـ أٌ ذكٌٕ ػهًٛح ٔجذٚذج ٔغٛش يجاصج ي

 إحذٖ انذسجاخ انؼهًٛح ؛

ـ أٌ ذكٌٕ يكرٕتح تانهغح انؼشتٛح أٔ تغٛشْا يٍ انهغاخ انحٛح ، ٔيطثٕػح ٔيشلَٕح فٙ 

 خًظ َغخ ؛

 ـ أٌ ذُجض ٔذغهى لثم ذاسٚخ انجائضج تصالشح أشٓش.

 لجنت الجائزة: الباب الرابع

 7المادة 

، نجُح جائضج يحًذ كهفح تاألٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛحانًذؼٍٛٛ انغهطح انحكٕيٛح 

ح تشُٙ ػشش ػضٕا يٍ تٍٛ انؼهًاء ٔانثاحصٍٛ انًغاسإانغادط نهفكش ٔانذساعاخ اإلعاليٛح يٍ 

، تاإلضافح إنٗ يذٚش انشؤٌٔ كاَرٓى انؼهًٛح َٔضاْرٓى انفكشٚح، انًشٕٓد تًاالخرظاصرٔ٘ 

 اإلعاليٛح تانٕصاسج تظفرّ يمشسا.

ٕص أل٘ ػضٕ يٍ انهجُح انحظٕل ػهٗ جائضج يحًذ انغادط نهفكش ٔانذساعاخ ٔال ٚج

 اإلعاليٛح.

 8المادة 

ٚشأط ٔصٚش األٔلاف ٔانشؤٌٔ اإلعاليٛح نجُح جائضج يحًذ انغادط نهفكش ٔانذساعاخ 

 اإلعاليٛح.

 9المادة 

 :فشػٛرٍٛذرفشع نجُح جائضج يحًذ انغادط نهفكش ٔانذساعاخ اإلعاليٛح إنٗ نجُرٍٛ 

 ؛ـ نجُح انجائضج انركشًٚٛح9

 ـ نجُح جائضج انكراب اإلعاليٙ.4

 01المادة 

  .ذُرخة انهجُراٌ انفشػٛراٌ سئٛغا ٔيمشسا يٍ تٍٛ أػضائٓا

 00المادة 

، ٔذؼذ نجائضج تصالشح أشٓش فٙ جهغح عشٚحذجرًغ كم نجُح فشػٛح لثم ذاسٚخ ذغهٛى ا

 ذمشٚشا يفظال ػٍ َرائج أػًانٓا.
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 .0المادة 

 :فكش ٔانذساعاخ اإلعاليٛح تًا ٚهٙإنٗ نجُح جائضج يحًذ انغادط نهٚؼٓذ 

ٔاإلػالٌ ػُّ لثم عُح يٍ ذغهٛى انجائضج تانُغثح  ـ اخرٛاس يٕضٕع انثحس ٔانذساعح،

 .تحاز انرٙ ذخراس انهجُح يٕضٕػٓانهذساعاخ ٔاأل

 ـ ذحذٚذ انفائض تانجائضج تظُفٛٓا.

 03المادة 

حح نُٛم ْزِ يٙ فحض األتحاز ٔانذساعاخ انًششذرٕنٗ نجُح جائضج انكراب اإلعال

 :انجائضج ػهٗ يشحهرٍٛ

تؼاد انكرة غٛش انًؤْهح نهرششٛح، ٔذغُذ إنٗ خهٛح يٍ تٍٛ أػضائٓا، ـ يشحهح انمشاءج إل

 ؛، ػهٗ أٌ ال ٚمم ػذد أػضائٓا ػٍ شالشحذغًٗ خهٛح انمشاءج

ذ إنٗ خهٛح شاَٛح ، ٔذغُضجهح نرششٛح أجٕدْا نهجائـ يشحهح إيؼاٌ انُظش فٙ انكرة انًؤْ

 .أٌ ال ٚمم ػذد أػضائٓا ػٍ شالشح ، ذغًٗ خهٛح انرحكٛى أٔ االخرٛاس ػهٗيٍ تٍٛ أػضائٓا

ذؼشضّ ػهٗ انهجُح نهًظادلح  ،ػٍ أشغانٓااو ذرٕنٗ كم خهٛح إػذاد ذمشٚش ذشكٛثٙ ػ

 .ػهّٛ

 02المادة 

تؼذ حضٕس شهصٙ  ، فٙ جهغح ػايحانًُظٕص ػهٛٓا فٙ انًادج انغاتؼحذجرًغ انهجُح 

انرظٕٚد انغش٘  ػٍ طشٚك إالٔ، إيا تاالذفاق هٗ األلم نرحذٚذ انفائض تانجائضجأػضائٓا ػ

 ، ٔفٙ حانح ذؼادل األطٕاخ ٚشجح جاَة انشئٛظ.ٔتأغهثٛح األطٕاخ

 مقتضياث مختلفت: الباب الخامش

 05المادة 

 اإلعاليٛح انًشاسًُٚح انفائضاٌ فٙ طُفٙ جائضج يحًذ انغادط نهفكش ٔانذساعاخ 

 ( نكم ٔاحذ يًُٓا.00.000، يثهغا يانٛا لذسِ عرٌٕ أنف دسْى )إنًٛٓا فٙ انًادج انصاَٛح أػالِ

ًٔٚكٍ نهجُح أٌ ذحرفع تانجائضج فٙ انظُفٍٛ إرا نى ذمرُغ تانمًٛح انؼهًٛح نهذساعاخ 

 ٔانثحٕز أٔ انكرة انًششحح.

 06المادة 

ًُاعثح ػٛذ انًٕنذ انُثٕ٘ اخ اإلعاليٛح تذغهى جائضج يحًذ انغادط نهفكش ٔانذساع

 .انششٚف

 07المادة 

 ال ذُال ْزِ انجائضج إال يشج ٔاحذج.
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 08المادة 

 ُٚشش ظٓٛشَا انششٚف ْزا فٙ انجشٚذج انشعًٛح.

 (.4009َٕٕٚٛ  44) 9244يٍ ستٛغ األٔل  41ٔحشس تأكادٚش فٙ 

 

6316161601 
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