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من ربيع األول  29صادر في  1.01.129ظهير شريف رقم 

( بإحداث جائزة محمد السادس 2001يونيو  22) 1422

 .1للفكر والدراسات اإلسالمية

 ـــــــــــــــــــــــ

                                                                                       ،الحمد هلل وحده

                 

 بداخله: - الشريفالطابع 

 (بن محمد بن يوسف هللا وليهالحسن )محمد بن 

  وأأم أمره أن ا:أسماء هللا ،يعلم من ظهيرنا الشريف هذا

 ؛م ه 19لى الدستور والسيما الفصل ب اء أ

وأمال بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء التي تحث ألى طلب العلم وتسخيره 

 :لحدواالستفادة م ه وتجعل كسبه فريضة ألى المهد إلى ال

افة الباحثين والدارسين وأموم المفكرين ألى الصعيد الوط ي والدولي وسعيا لتشجيع ك

، وتحفيمهم ألى تقديم أفضل وأجود البحوث في مختلف فروع الدراسات اإلسالمية وغيرها 

 مما يرتبط بالعلوم الشرأية والقضايا الفكرية التي تشغل بال األمة اإلسالمية ؛

لمية البارزة التي خدمت الفكر اإلسالمي ورغبة في مكافأة الشخصيات اإلسالمية الع

 ،مت بحوثا في مجال العلوم الشرأيةوقد

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي
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 مقتضيات عامة: الباب األول

 1المادة 

 جائزة محمد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية ".سم "إتحدث جائمة تحت 

والدراسات اإلسالمية س ويا أن دراسة أو يمكن أن تم ح جائمة محمد السادس للفكر 

 .مية ت جم في مجال العلوم الشرأيةأدة دراسات أل

 2المادة 

 :اإلسالمية ألى الص فين التاليين مل جائمة محمد السادس للفكر والدراساتتتش

 ؛محمد السادس الت ويهية التكريمية جائمة- 1

 .جائمة محمد السادس للكتاب اإلسالمي-2

 جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية: الباب الثاني

 3المادة 

تم ح جائمة محمد السادس الت ويهية التكريمية لمكافأة العلماء الذين قدموا بحوثا 

 ودراسات ألمية في مجال العلوم الشرأية.

 4المادة 

 يشترط في المرشح ل يل جائمة محمد السادس الت ويهية التكريمية:

صيات العلمية البارزة التي خدمت الفكر اإلسالمي خدمة ـ أن يكون مسلما من الشخ

 ؛جليلة

 .ة قيمة في المجال اإلسالميـ أن يقدم أأماال ألمي

 جائزة محمد السادس للكتاب اإلسالمي: الباب الثالث

 5المادة 

فروع األبحاث الم جمة في أحد  ، لمكافأةالسادس للكتاب اإلسالمي تم ح جائمة محمد

القضايا و( أو غيرها مما يرتبط بالعلوم الشرأية اإلسالمية )قرآنية، أصولية، فقهيةالدراسات 

 الفكرية التي تشغل بال األمة اإلسالمية.
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 6المادة 

 : ئمة محمد السادس للكتاب اإلسالمييشترط في البحوث أو الدراسات المرشحة ل يل جا

 ة أو في موضوع ئمة كل سـ أن ت جم في الموضوع الذي تختاره اللج ة المكلفة بالجا

 ؛من اختيار الباحث

ـ أن تكون ألمية وجديدة وغير مجازة من قبل ولم يسبق إلصحابها أن أحرزوا بها 

 إحدى الدرجات العلمية ؛

ـ أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الحية ، ومطبوأة ومرقونة في 

 خمس نسخ ؛

 ئمة بثالثة أشهر.ـ أن ت جم وتسلم قبل تاريخ الجا

 لجنة الجائزة: الباب الرابع

 7المادة 

، لج ة جائمة محمد كلفة باألوقاف والشؤون اإلسالميةتعيين السلطة الحكومية الم

ة بث ي أشر أضوا من بين العلماء والباحثين المغارإالسادس للفكر والدراسات اإلسالمية من 

، باإلضافة إلى مدير الشؤون ونماهتهم الفكريةكانتهم العلمية ، المشهود بماالختصاصذوي 

 اإلسالمية بالوزارة بصفته مقررا.

وال يجوز ألي أضو من اللج ة الحصول ألى جائمة محمد السادس للفكر والدراسات 

 اإلسالمية.

 8المادة 

يرأس وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية لج ة جائمة محمد السادس للفكر والدراسات 

 اإلسالمية.

 9ادة الم

 :فرأيتينتتفرع لج ة جائمة محمد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية إلى لج تين 

 ؛ـ لج ة الجائمة التكريمية1

 ـ لج ة جائمة الكتاب اإلسالمي.2

 10المادة 

  .ت تخب اللج تان الفرأيتان رئيسا ومقررا من بين أأضائها
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 11المادة 

، وتعد ة بثالثة أشهر في جلسة سريةلجائمتجتمع كل لج ة فرأية قبل تاريخ تسليم ا

 تقريرا مفصال أن نتائج أأمالها.

 12المادة 

 :فكر والدراسات اإلسالمية بما يلييعهد إلى لج ة جائمة محمد السادس لل

واإلأالن أ ه قبل س ة من تسليم الجائمة بال سبة  ـ اختيار موضوع البحث والدراسة،

 .موضوأهابحاث التي تختار اللج ة للدراسات واأل

 ـ تحديد الفائم بالجائمة بص فيها.

 13المادة 

حة ل يل هذه تتولى لج ة جائمة الكتاب اإلسالمي فحص األبحاث والدراسات المرش

 :الجائمة ألى مرحلتين

بعاد الكتب غير المؤهلة للترشيح، وتس د إلى خلية من بين أأضائها، ـ مرحلة القراءة إل

 ؛قل أدد أأضائها أن ثالثة، ألى أن ال يتسمى خلية القراءة

د إلى خلية ثانية ، وتس لة لترشيح أجودها للجائمةـ مرحلة إمعان ال ظر في الكتب المؤه

 .أن ال يقل أدد أأضائها أن ثالثة ، تسمى خلية التحكيم أو االختيار ألىمن بين أأضائها

مصادقة تعرضه ألى اللج ة لل ،أن أشغالهاام تتولى كل خلية إأداد تقرير تركيبي أ

 .أليه

 14المادة 

، في جلسة أامة بعد حضور ثلثي الم صوص أليها في المادة السابعةتجتمع اللج ة 

التصويت السري  أن طريق إالو، إما باالتفاق لى األقل لتحديد الفائم بالجائمةأأضائها أ

 ، وفي حالة تعادل األصوات يرجح جانب الرئيس.وبأغلبية األصوات

 مقتضيات مختلفة: الباب الخامس

 15المادة 

 يم ح الفائمان في ص في جائمة محمد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية المشار

 ( لكل واحد م هما.60.000، مبلغا ماليا قدره ستون ألف درهم )إليهما في المادة الثانية أأاله

للدراسات ويمكن للج ة أن تحتفظ بالجائمة في الص فين إذا لم تقت ع بالقيمة العلمية 

 والبحوث أو الكتب المرشحة.
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 16المادة 

م اسبة أيد المولد ال بوي تسلم جائمة محمد السادس للفكر والدراسات اإلسالمية ب

 .الشريف

 17المادة 

 ال ت ال هذه الجائمة إال مرة واحدة.

 18المادة 

 ي شر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 (.2001يونيو  22) 1422ول من ربيع األ 29وحرر بأكادير في 

 

1061218135 
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  فهرسفهرس

 .Erreur ! Signet non défini ................ اإلسالمية والدراسات للفكر السادس محمد جائزة إحداث

 3 ................................................................................ عامة مقتضيات: األول الباب

 3 .................................................. التكريمية التنويهية السادس محمد جائزة: الثاني الباب

 3 .................................................... اإلسالمي للكتاب السادس محمد جائزة: الثالث الباب

 4 ................................................................................... الجائزة لجنة: الرابع الباب

 5 ........................................................................... مختلفة مقتضيات: الخامس الباب

 


