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  النظام الأسايس النظام الأسايس 

  للجائزة اجلهوية للبحث العلميللجائزة اجلهوية للبحث العلمي
******************  

  الفصل الأول: الفصل الأول: 

  للبحث العلمي وأأهدافهاللبحث العلمي وأأهدافها  ا حداث اجلائزة اجلهويةا حداث اجلائزة اجلهوية

  

  ة اجلهوية للبحث العلمية اجلهوية للبحث العلميجلائز جلائز اا  ا حداثا حداث  ::11املادة املادة 

تلقة  االحث  اللقي  التبحقة،  ططحةا ملةتيقات تلقة  االحث  اللقي  التبحقة،  ططحةا ملةتيقات في إطار ممارستها لالختصاصات املفي إطار ممارستها لالختصاصات امل

جائزة جائزة جه  فاس مكناس  جه  فاس مكناس  تثدث تثدث     ات طمؤسسات التلققم اللاليات طمؤسسات التلققم اللالياالتفاقق  إطار لقتلاطن مع الجاملاالتفاقق  إطار لقتلاطن مع الجامل

طاإلاداعق  طاإلاداعق  االنتاجات اللقمق  االنتاجات اللقمق  ؤلفات في ؤلفات في ململطتمنح سنويا طتمنح سنويا     ""الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي تثت اسم "تثت اسم "

ط االتلحير الحسان، ط االتلحير الحسان، أأالصادرة االقغ  اللربق  أط االقغ  األمازيغق  الصادرة االقغ  اللربق  أط االقغ  األمازيغق  ده  ده  بلبل  الرابل الرابل املشار إليها في املادة املشار إليها في املادة 

للجاملات للجاملات   ون ون التابلالتابل  املغارب املغارب   ون ون ا أط أنجزها األساتذة أط الحاحثا أط أنجزها األساتذة أط الحاحثطالت  ألفهطالت  ألفه  ط اإحدى القغات األجنبق .ط اإحدى القغات األجنبق .أأ

  املتواجدة اتراب جه  فاس مكناس.املتواجدة اتراب جه  فاس مكناس.

  

  : أأهداف اجلائزة اجلهوية للبحث العلمي: أأهداف اجلائزة اجلهوية للبحث العلمي22املادة املادة 

الجاملات التابل  لها الجاملات التابل  لها   على تكريم املتميزين من منسوب،على تكريم املتميزين من منسوب،  جه  فاس مكناسجه  فاس مكناسانبالقا من حرص انبالقا من حرص 

  طمن أجل مزيد   طمن أجل مزيد     طفي إطار دعم رطح التنافسق  طتوجيهها نثو الحث  اللقي  طفي إطار دعم رطح التنافسق  طتوجيهها نثو الحث  اللقيمن أستاذة أط ااحثينمن أستاذة أط ااحثين

"  طهي "  طهي جهوي  لقحث  اللقي جهوي  لقحث  اللقي "جائزة "جائزة   جه  فاس مكناسجه  فاس مكناستةاء امستوى التميز اللقي   أنشأت تةاء امستوى التميز اللقي   أنشأت ر ر من اال من اال 

  أهدافأهدافاملتميز طاإلاداع طاالاتكار. طتتمثل املتميز طاإلاداع طاالاتكار. طتتمثل   حث  اللقي حث  اللقي تهقئ  مناخ فاعل لقتهقئ  مناخ فاعل لق  إلىإلىتسعى تسعى جائزة سنوي  جائزة سنوي  

  ::  هذه الجائزة في مايليهذه الجائزة في مايلي  استثداثاستثداث

  طالتةن  طاالاتكارطالتةن  طاالاتكار  املستوى األكاديي  طالحث  اللقي  اإلاداعياملستوى األكاديي  طالحث  اللقي  اإلاداعي  منمن  رفعرفعالال  اإلسهام فياإلسهام في  

  ؛؛الذي يخدم املجتمع  طيسهم في تثةقق التميز في مختقف املجاالت اللقمق الذي يخدم املجتمع  طيسهم في تثةقق التميز في مختقف املجاالت اللقمق 

  ز التكامل اين الحث  في ما هو نظري طماهو تبحقة، مقدان،  طما هو عقوم دققة  ز التكامل اين الحث  في ما هو نظري طماهو تبحقة، مقدان،  طما هو عقوم دققة  تلزيتلزي

  طتةنق  تبحقةق   طماهو عقوم إنسانق  طاجتماعق  طبثوث طإاداعات فنق  طأداق ؛طتةنق  تبحقةق   طماهو عقوم إنسانق  طاجتماعق  طبثوث طإاداعات فنق  طأداق ؛

  لقحاحثين الجاملقين على مستوى الجه ؛لقحاحثين الجاملقين على مستوى الجه ؛توفير ايئ  داعم  طمشجل  توفير ايئ  داعم  طمشجل    اإلسهام فياإلسهام في  

  طالتميز" ط "اإلاداع طالتميز" ط "اإلاداع "الجودة "الجودة   الت  منهاالت  منهامدة في تبوير الجامل   مدة في تبوير الجامل   تجسقد الةقم امللتتجسقد الةقم امللت

  اتكار"؛اتكار"؛طاال طاال 

  إرساء نظام جهوي لقمنافس  في مجال الحث  اللقي  طاالاتكار؛إرساء نظام جهوي لقمنافس  في مجال الحث  اللقي  طاالاتكار؛  
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   ؛؛كما طنوعاكما طنوعا  تبوير املوارد البشري  االجامل  طتلزيزها لقرقي امخرجات الحث  اللقي تبوير املوارد البشري  االجامل  طتلزيزها لقرقي امخرجات الحث  اللقي  

   ؛؛التنمق  الترااق التنمق  الترااق املساهم  في اناء مجتمع امللرف  طخدم  أطلويات املساهم  في اناء مجتمع امللرف  طخدم  أطلويات  

   ططنقاططنقا  في اإلشلاع اللقي  للجامل  مثققا طفي اإلشلاع اللقي  للجامل  مثققا طاإلسهام اإلسهام..  

  

  : أأهداف النظام الأسايس للجائزة اجلهوية للبحث العلمي: أأهداف النظام الأسايس للجائزة اجلهوية للبحث العلمي33املادة املادة 

  يهدف هذا النظام األساس   "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " إلى:يهدف هذا النظام األساس   "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " إلى:

   التلريف االجائزة طتثديد مجاالتها؛ التلريف االجائزة طتثديد مجاالتها؛  

  إلى مرحق  إلى مرحق    ضحط السير اللادي ألشغال لجان الجائزة من مرحق  تسقم املصنفاتضحط السير اللادي ألشغال لجان الجائزة من مرحق  تسقم املصنفات

  إعالن النتائج النهائق ؛إعالن النتائج النهائق ؛

  ضمان املوضوعق  طالشفافق  طالنزاه  في عمل مختقف اللجان؛ضمان املوضوعق  طالشفافق  طالنزاه  في عمل مختقف اللجان؛  

   السمو االةقم  اللقمق  "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " طاالرتةاء امجريات السمو االةقم  اللقمق  "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " طاالرتةاء امجريات

  التداطل طالتثكقم.التداطل طالتثكقم.

  

  : : لثاينلثاينالفصل االفصل ا

    اجلائزة اجلهوية للبحث العلمياجلائزة اجلهوية للبحث العلمي  جماالتجماالت
  اجلهوية للبحث العلمياجلهوية للبحث العلمي  جماالت اجلائزةجماالت اجلائزة: : 44ادة ادة املامل

  " على األصناف التالق :" على األصناف التالق :الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي تشمل "تشمل "

   الجه  لقلقوم اإلنسانق  طاآلداب؛الجه  لقلقوم اإلنسانق  طاآلداب؛جائزة جائزة  

   ؛؛الجه  لقلقومالجه  لقلقومجائزة جائزة  

   الجه  لقلقوم االقتصادي  طالتداير؛الجه  لقلقوم االقتصادي  طالتداير؛جائزة جائزة  

  لقلقوم الةانونق ؛لقلقوم الةانونق ؛  الجه الجه   جائزةجائزة  

   طاالاتكار.طاالاتكار.التةن  التةن  الجه  في الحث  الجه  في الحث  جائزة جائزة  

  

    جائزة اجلهة للعلوم اال نسانية والآدابجائزة اجلهة للعلوم اال نسانية والآداب  التالتااجمجم  ::55  ادةادةاملامل

األاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا األاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا     لقوم اإلنسانق  طاآلدابلقوم اإلنسانق  طاآلدابتشمل جائزة الجه  لقتشمل جائزة الجه  لق

  الحةل امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .الحةل امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .

  للعلومللعلومجائزة اجلهة جائزة اجلهة   جماالتجماالت: : 66  ادةادةاملامل
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األاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا الحةل األاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا الحةل     لجائزة الجه  لقلقوم الحة لجائزة الجه  لقلقوم الحة ترشح ترشح 

  امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .

  

  جائزة اجلهة للعلوم الاقتصادية والتدبريجائزة اجلهة للعلوم الاقتصادية والتدبري  جماالتجماالت: : 77  املادةاملادة

األاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا األاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا     م االقتصادي  طالتدايرم االقتصادي  طالتدايرتشمل جائزة الجه  لقلقو تشمل جائزة الجه  لقلقو 

  الحةل امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .الحةل امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .

  

  جائزة اجلهة للعلوم القانونيةجائزة اجلهة للعلوم القانونية  جماالتجماالت: : 88املادة املادة 

ع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا الحةل ع  طاألصقق  الت  تندرج في هذا الحةل األاثاث املحداألاثاث املحد    تشمل جائزة الجه  لقلقوم الةانونق تشمل جائزة الجه  لقلقوم الةانونق 

    امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .

  

  والابتاكروالابتاكر  التقينالتقين  جائزة اجلهة للبحثجائزة اجلهة للبحث  جماالتجماالت: : 99املادة املادة 

ذا الحةل ذا الحةل األاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في هاألاثاث املحدع  طاألصقق  الت  تندرج في ه    تشمل جائزة الجه  في الحث  طاالاتكارتشمل جائزة الجه  في الحث  طاالاتكار

  امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .امللرفي  طالت  تلتبر إسهاما جديدا في الحث  اللقي   طلها طقع إيجاب، على التنمق  الترااق .

  

  : : الثالثالثالثالفصل الفصل 

  وهماهماوهماهمااجلائزة اجلهوية للبحث العلمي اجلائزة اجلهوية للبحث العلمي   جلانجلان

  تشكيل جلان اجلائزة اجلهوية للبحث العلميتشكيل جلان اجلائزة اجلهوية للبحث العلمي: : 1010املادة املادة 

( لجان عقمق  ( لجان عقمق  0505))  خمسخمس  لجاملات لجاملات سنويا؛ ااقتراح من رؤساء اسنويا؛ ااقتراح من رؤساء ا  جه  فاس مكناسجه  فاس مكناس  يلين رئيسيلين رئيس

  اله.اله.خاص  اكل صنف من الجوائز أعخاص  اكل صنف من الجوائز أع

تشكل كل لجن  من خمس  أعياء  من اقنهم على األقل عيوان لهما دراي  االقغات الت  تشكل كل لجن  من خمس  أعياء  من اقنهم على األقل عيوان لهما دراي  االقغات الت  تت

ن تستلين على األكثر  امختصين اثنين في ن تستلين على األكثر  امختصين اثنين في أأألطلى أعاله  كما يمكن لكل لجن  ألطلى أعاله  كما يمكن لكل لجن  تنص عقيها املادة اتنص عقيها املادة ا

  ..الجه الجه فة  فة  لمقها  بلد موالمقها  بلد موابباملجال املرتحط املجال املرتحط 

    ين أعيائها رئيسا طمةررا.ين أعيائها رئيسا طمةررا.تنتخب كل لجن  من اتنتخب كل لجن  من ا

يختار من اين الشخصقات اللقمق  طالجاملق  يختار من اين الشخصقات اللقمق  طالجاملق      للجان الجائزةللجان الجائزة  عاماعاما  منسةامنسةا  الجه الجه رئيس رئيس لين لين يي

دطن دطن طيساهم في مداطالتها طيساهم في مداطالتها   هاهااتاتعع  يشرف على حسن سير اجتما  يشرف على حسن سير اجتمااملشهود لها االكفاءة طالخبرة طالتجرب املشهود لها االكفاءة طالخبرة طالتجرب 

    ..املشارك  في التصويتاملشارك  في التصويت

  : همام جلان اجلائزة اجلهوية للبحث العلمي: همام جلان اجلائزة اجلهوية للبحث العلمي1111  املادةاملادة

    املصنفات الفائزة من اين:املصنفات الفائزة من اين:  لى اللجان االةراءة طاملداطل  طالتثكقم طتثديدلى اللجان االةراءة طاملداطل  طالتثكقم طتثديديلهد إيلهد إ
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الت  الت  لقسن  لقسن  السااة  السااة  الثالث سنوات الثالث سنوات الت  صدرت ااملغرب أط خارجه في الت  صدرت ااملغرب أط خارجه في   الحاحثينالحاحثينمصنفات مصنفات   --  أأ

تم إيداعها اصورة تم إيداعها اصورة الت  الت      سواء منها تقك  سواء منها تقك""الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي تمنح خاللها "تمنح خاللها "

ملكتح  الوطنق  لقممقك  املغربق   أط هناك توصق  من لجن  عقمق  مختص  ملكتح  الوطنق  لقممقك  املغربق   أط هناك توصق  من لجن  عقمق  مختص  قانونق  لدى اقانونق  لدى ا

  انشرها.انشرها.

ط ثةافق  أط تربوي  أط ط ثةافق  أط تربوي  أط أط من قحل هقآت مهنق  أأط من قحل هقآت مهنق  أ    ل أصحابهال أصحابهااملصنفات املرشح  من قحاملصنفات املرشح  من قح    --  بب

ةدم ةدم   شريب  أن يرفق الترشقح ابقب خب، يوقله املؤلف  سواء ت  شريب  أن يرفق الترشقح ابقب خب، يوقله املؤلف  سواء تجهوي جهوي   كاديمق كاديمق أأ

  أط تم ترشقح مصنفه من طرف جه  أخرى.أط تم ترشقح مصنفه من طرف جه  أخرى.  ؛؛اترشقثه شخصقااترشقثه شخصقا

  

  العلميةالعلمية  للجانللجان  : الاجامتع المتهيدي: الاجامتع المتهيدي2211املادة املادة 

ا يخصص ا يخصص تمهقديتمهقدي  اااللجان اللقمق  امللنقين اجتماعاللجان اللقمق  امللنقين اجتماع  أعياءأعياءيلةد املنسق اللام ط يلةد املنسق اللام ط 

  ملايلي:ملايلي:

   ؛؛للجائزةللجائزة  النظام األساس  النظام األساس  التذكير اميامين التذكير اميامين  

   ؛؛للقي "للقي ""الجائزة الجهوي  لقحث  ا"الجائزة الجهوي  لقحث  اعرض مسبرة إطالق عرض مسبرة إطالق  

   تةديم تةرير عن عدد األعمال املرشح  الت  توصقت بها في كل صنف خالل فترة تةديم تةرير عن عدد األعمال املرشح  الت  توصقت بها في كل صنف خالل فترة

  ؛؛الترشقحالترشقح

   ؛؛اإلخحار ااإلجراءات القوجيستقكق  الت  اتخذت لتيسير اشتغال اللجن اإلخحار ااإلجراءات القوجيستقكق  الت  اتخذت لتيسير اشتغال اللجن  

  اإلخحار االتاريخ املرتةب لإلعالن عن النتائجاإلخحار االتاريخ املرتةب لإلعالن عن النتائج..  

  

  للجائزةللجائزة  العلميةالعلمية  للجانللجان  العامالعام  سنس سنس امل امل : : 3311املادة املادة 

  امايلي:امايلي:  للجان الجائزةللجان الجائزة  لاملامالال  سقسقيةوم املنيةوم املن

   ؛؛جان طيسير أشغالهاجان طيسير أشغالهاللاللام  لاللام  لالتمهقدي  ط التمهقدي  ط لى االجتماعات لى االجتماعات إإيدعو يدعو  

  املذكورة  الت  يلهد لها االةراءة املذكورة  الت  يلهد لها االةراءة   لخمسلخمسيشرف على حسن سير اجتماعات اللجان ايشرف على حسن سير اجتماعات اللجان ا

طاملداطل  طالتثكقم طتثديد املصنفات الفائزة  طله أن يساهم في مداطالتها دطن طاملداطل  طالتثكقم طتثديد املصنفات الفائزة  طله أن يساهم في مداطالتها دطن 

  املشارك  في التصويت.املشارك  في التصويت.

  اللجان طالت  استلص ى حقها داخل اللجن .اللجان طالت  استلص ى حقها داخل اللجن .  سم في الخالفات الت  تلرضها عققهسم في الخالفات الت  تلرضها عققهيثيث  

    لإلعالن لإلعالن   لرئيس الجه لرئيس الجه يسقم التةارير طاملحاضر طالنتائج  بلد انتهاء أشغال اللجان  يسقم التةارير طاملحاضر طالنتائج  بلد انتهاء أشغال اللجان

  عنها.عنها.

  العلميةالعلمية  : الاجامتعات العامة للجان: الاجامتعات العامة للجان1414املادة املادة 
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اجتماعين اجتماعين   لقي "لقي ""للجائزة الجهوي  لقحث  ال"للجائزة الجهوي  لقحث  الاملكون  املكون    الخمسالخمس  اللقمق اللقمق   تلةد اللجانتلةد اللجان

  عامين على األقل.عامين على األقل.

  ::خالل االجتماع األول خالل االجتماع األول 

   ؛؛لسير عمقق  التثكقملسير عمقق  التثكقم  املنظم املنظم اللام  اللام    املنهجق املنهجق للجان عرضا عن للجان عرضا عن   اللاماللام  نسقنسقاملامليةدم يةدم  

  ؛؛يدعو كل لجن  إلى انتخاب رئيس طمةرر من اين أعيائهايدعو كل لجن  إلى انتخاب رئيس طمةرر من اين أعيائها  

  ؛؛تتسقم كل لجن  نسخا من املصنفات املرشح  للجائزةتتسقم كل لجن  نسخا من املصنفات املرشح  للجائزة  

  ان طيسجل مالحظاتهمان طيسجل مالحظاتهميجقب عن استفسارات أعياء اللجيجقب عن استفسارات أعياء اللج  

    تةدم مختقف تةارير اللجان طنتائج التثكقم.  تةدم مختقف تةارير اللجان طنتائج التثكقم.خالل االجتماع الثانيخالل االجتماع الثاني

  

  حسب الصنفحسب الصنف  علميةعلمية  : الاجامتعات اخلاصة بلك جلنة: الاجامتعات اخلاصة بلك جلنة5511املادة املادة 

الخاص  اكل صنف من الجوائز حسب ما الخاص  اكل صنف من الجوائز حسب ما   تجتمع كل لجن  من اللجان الخمستجتمع كل لجن  من اللجان الخمس

لتثكقم(  طتلةد على األقل لتثكقم(  طتلةد على األقل تةتيقه عمقق  تثكقم األعمال املرشح  )الةراءة طاملداطل  طاتةتيقه عمقق  تثكقم األعمال املرشح  )الةراءة طاملداطل  طا

  االجتماعات التالق :االجتماعات التالق :

   ار رئيس طمةرر طاالطالع على املصنفات املرشح  للجائزة ار رئيس طمةرر طاالطالع على املصنفات املرشح  للجائزة ققيخصص الختيخصص الخت  أطل أطل اجتماع اجتماع

طإاداء الرأي فقما يظهر من مالحظات حول االختصاص  طتوزيلها اين األعياء طإاداء الرأي فقما يظهر من مالحظات حول االختصاص  طتوزيلها اين األعياء 

  حسب االختصاصات طتحادل الرأي في آفاق سير اللمقق .حسب االختصاصات طتحادل الرأي في آفاق سير اللمقق .

   لجائزة.لجائزة.ااثكقي  ينلةد بلد فثص املصنفات النتةاء الئث  ثكقي  ينلةد بلد فثص املصنفات النتةاء الئث  تداطلي تتداطلي تثان، ثان، اجتماع اجتماع  

   اجتماع ثال  تداطلي تثكقي  يسفر عن اعتماد الئث  املؤلفات املختارة لقتحاري اجتماع ثال  تداطلي تثكقي  يسفر عن اعتماد الئث  املؤلفات املختارة لقتحاري

  النهائ، أط عن حجب الجائزة.النهائ، أط عن حجب الجائزة.

ينلةد اجتماع أخير ينلةد اجتماع أخير   ملختارة لقتحاري النهائ، ملختارة لقتحاري النهائ، في حال  اعتماد الئث  املؤلفات افي حال  اعتماد الئث  املؤلفات ا

  لجن  طتثديد اللمل الفائز.لجن  طتثديد اللمل الفائز.ء كل ء كل أعياأعيا  يخصص لقتداطل طالتثكقم اينيخصص لقتداطل طالتثكقم اين

من قحل رؤساء اللجان  طيجب أن تكون الدعوة ألي من قحل رؤساء اللجان  طيجب أن تكون الدعوة ألي   اتاتتوجه دعوات االجتماعتوجه دعوات االجتماع

اجتماع مرفة  اموضوعه  طال يمنع ذلك من إضاف  ما يراه األعياء ضرطريا لجدطل اجتماع مرفة  اموضوعه  طال يمنع ذلك من إضاف  ما يراه األعياء ضرطريا لجدطل 

األعمال  على أن يتم ذلك قحل االجتماع أط في ادايته  طفي حال  ما إذا كان مةترح اإلضاف  األعمال  على أن يتم ذلك قحل االجتماع أط في ادايته  طفي حال  ما إذا كان مةترح اإلضاف  

  صويت أط بهما ملا.صويت أط بهما ملا.يثسم محدأ إضافته من عدمه ااإلقناع أط االتيثسم محدأ إضافته من عدمه ااإلقناع أط االت  خالف خالف   مثارمثار
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  : : لرابعلرابعالفصل االفصل ا

  للجائزةللجائزة  اللجان العلميةاللجان العلميةمعل معل مهنجية مهنجية 

  : معايري اش تغال اللجان: معايري اش تغال اللجان  6611املادة املادة 

تستند اللجان  في تةققمها على ملايير مستةاة من املرجلقات اللقمق  طاملنهجقات تستند اللجان  في تةققمها على ملايير مستةاة من املرجلقات اللقمق  طاملنهجقات 

  املتلارف عقيها في إسناد الجوائز  طمن الخبر ة طاملمارس  التخصصق  لألعياء.املتلارف عقيها في إسناد الجوائز  طمن الخبر ة طاملمارس  التخصصق  لألعياء.

  في األعمال اللقمق : في األعمال اللقمق :   يراعىيراعى**

   ؛؛عن موضوعهعن موضوعهأط الحث  أط الحث  مدى تلحير عنوان الكتاب مدى تلحير عنوان الكتاب  

   أط الحث  طانسجامه الداخلي؛أط الحث  طانسجامه الداخلي؛تحويب الكتاب تحويب الكتاب    

  اناء موضوعه طجدته؛اناء موضوعه طجدته؛  

  ؛؛انسجام أاوااه طفصولهانسجام أاوااه طفصوله  

  ؛؛سالم  لغته طجودة عحاراتهسالم  لغته طجودة عحاراته  

  االلتزام التام اأخالققات الحث  اللقي ؛االلتزام التام اأخالققات الحث  اللقي ؛  

  ؛؛املنهج امللتمداملنهج امللتمد    

  طرية  اللرض؛طرية  اللرض؛  

  مةها؛مةها؛جدة األفكار طعجدة األفكار طع  

  أصال  املصادر طاملرجع  طجدتها طتخصصها  مع التأكد من دق  اإلحاالت.أصال  املصادر طاملرجع  طجدتها طتخصصها  مع التأكد من دق  اإلحاالت.  ىىمدمد  

  في األعمال اإلاداعق :في األعمال اإلاداعق :  يراعىيراعى**

  عي طلغته؛عي طلغته؛جنس اللمل اإلاداجنس اللمل اإلادا  

  ؛؛الفياء اإلاداعي طمكوناتهالفياء اإلاداعي طمكوناته  

  .عناصر الجدة طالتميز.عناصر الجدة طالتميز  

ه ه عيو من األعياء عن آرائعيو من األعياء عن آرائ  يجب الحرص في كل مراحل التداطل  على أن يلبر كليجب الحرص في كل مراحل التداطل  على أن يلبر كل

طالتبرير الالزمين  طذلك لفسح املجال إلجراء دراس  طتةققم مستفقيين لكل طالتبرير الالزمين  طذلك لفسح املجال إلجراء دراس  طتةققم مستفقيين لكل   االتثققلاالتثققل

  ..اثري اثري عمل عمل 

  

  : معليات الفحص والتحكمي: معليات الفحص والتحكمي  7711املادة املادة 

   من زاطي  ققمتها من زاطي  ققمتها   الجهوي  لقحث  اللقي "الجهوي  لقحث  اللقي "جائزة جائزة "ال"اليتم تةققم املؤلفات املرشح  لنقل يتم تةققم املؤلفات املرشح  لنقل

  اللقمق  طاإلاداعق  في ذاتها  اةبع النظر عن أي اعتحار آخر.اللقمق  طاإلاداعق  في ذاتها  اةبع النظر عن أي اعتحار آخر.
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   حسب حسب م اللجان بلمقق  التوزيع طالتةققم األطلق  طينجز تةرير موجز عن كل عمل م اللجان بلمقق  التوزيع طالتةققم األطلق  طينجز تةرير موجز عن كل عمل تةو تةو

  توضع ااتفاق اين أعياء اللجان اللقمق  طتثت   توضع ااتفاق اين أعياء اللجان اللقمق  طتثت االستمارة الخاص  اكل صنفاالستمارة الخاص  اكل صنف

  ..اللاماللام  إشراف منسةهاإشراف منسةها

  ب االستلان  من ب االستلان  من ققفي طفي طاالحق االحق   عند االقتياء    عند االقتياء  تثتفظ كل لجن  من اللجان الخمستثتفظ كل لجن  من اللجان الخمس

  الجه الجه جن  في املجال املرتحط بلمقها بلد طقب موافة  جن  في املجال املرتحط بلمقها بلد طقب موافة  مختص أط اثنين من خارج اللمختص أط اثنين من خارج الل

على ذلك  طيثرر كل مختص تمت االستلان  اخبرته تةريرا عن املؤلف املفثوص على ذلك  طيثرر كل مختص تمت االستلان  اخبرته تةريرا عن املؤلف املفثوص 

  حسب طحقلته  طاالعتحارات املنهجق  املالئم  ملوضوعه.حسب طحقلته  طاالعتحارات املنهجق  املالئم  ملوضوعه.

   ال يثق لليو متغقب مناقش  أط طقب مراجل  أي قرار تم اتخاذه في االجتماع الذي ال يثق لليو متغقب مناقش  أط طقب مراجل  أي قرار تم اتخاذه في االجتماع الذي

  تغقب فقه.تغقب فقه.

  اتخاذ الةرار االتوافق أط االتصويت ااألغقحق   طيلتبر صوت اتخاذ الةرار االتوافق أط االتصويت ااألغقحق   طيلتبر صوت ض   املناقشات إلى ض   املناقشات إلى تفتف

  الرئيس مرجحا في حال  تساطي األصوات.الرئيس مرجحا في حال  تساطي األصوات.

  .ال يجوز التصويت االوكال  عن عيو تغقب ألي سبب كان.ال يجوز التصويت االوكال  عن عيو تغقب ألي سبب كان  

   اللجان  الذي اللجان  الذي   منسقمنسق  ىىأي لجن   يتم الرجوع إلأي لجن   يتم الرجوع إلإذا استلص ى حسم الخالف داخل إذا استلص ى حسم الخالف داخل

ختصاص داخل ختصاص داخل اال اال   اختالف عقي  اتثكقم ذطي اختالف عقي  اتثكقم ذطي   يثسم فقه بشكل نهائ،  طيثل كليثسم فقه بشكل نهائ،  طيثل كل

  ..هذا النظام األساس  هذا النظام األساس  امختصين آخرين حسب ما يسمح اه امختصين آخرين حسب ما يسمح اه   ااالستلان ااالستلان اللجن   أط اللجن   أط 

   ت اللجان نهائق  طمقزم  لكل أعيائها  طال يجوز ألي عيو أن يتثفظ ت اللجان نهائق  طمقزم  لكل أعيائها  طال يجوز ألي عيو أن يتثفظ ااتلتبر قرار تلتبر قرار

بشأنها أط يدخل في أي جدل حول حقثقات منح الجائزة أط حجبها على أي مستوي بشأنها أط يدخل في أي جدل حول حقثقات منح الجائزة أط حجبها على أي مستوي 

  حتى طلو كان الةرار مخالفا لرأيه الشخص  .حتى طلو كان الةرار مخالفا لرأيه الشخص  .  كان كان 

  

  : حمارض الاجامتعات: حمارض الاجامتعات  8811املادة املادة 

غال كل لجن   تتيمن التةارير غال كل لجن   تتيمن التةارير اللجان اتثرير مثاضر خاص  اأشاللجان اتثرير مثاضر خاص  اأش  ططيةوم مةرر يةوم مةرر 

  طالصلوبات الت  اعترضت عمقها إن طجدت.طالصلوبات الت  اعترضت عمقها إن طجدت.    ةدم   طالةرارات املتخذةةدم   طالةرارات املتخذةاملامل

 
 
 ت
 
الت  الت  ت  خاص  تقك ت  خاص  تقك يمن املحاضر نسخا من التةارير الت  قدمت في االجتماعايمن املحاضر نسخا من التةارير الت  قدمت في االجتماعات

  تتلقق بلمققت  التةققم طالتثكقم.تتلقق بلمققت  التةققم طالتثكقم.

تيمن إاراز الحقثقات اللقمق  تيمن إاراز الحقثقات اللقمق  ييعن عمل أط األعمال الفائزة  عن عمل أط األعمال الفائزة    ااتنجز كل لجن  تةرير تنجز كل لجن  تةرير 

  طاإلاداعق  في منح الجائزة.طاإلاداعق  في منح الجائزة.

  

  : واجب التحفظ والرسية : واجب التحفظ والرسية   9911املادة املادة 
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ااتداء من ااتداء من تجري عمققات تثكقم األعمال املرشح  لنقل "الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " تجري عمققات تثكقم األعمال املرشح  لنقل "الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " 

تسققم املصنفات إلى حين إعالن النتائج  في سري  تام  طيتلهد أعياء اللجان بلدم اإلدالء تسققم املصنفات إلى حين إعالن النتائج  في سري  تام  طيتلهد أعياء اللجان بلدم اإلدالء 

  اأي  تصريثات تتصل بلمل لجانهم.اأي  تصريثات تتصل بلمل لجانهم.

  

  : : اخلامساخلامسالفصل الفصل 

عالن النتاجئ الهنائية وتسلمي اجلائزة عالن النتاجئ الهنائية وتسلمي اجلائزةاملداوالت وا    املداوالت وا 

  : املداوالت الهنائية: املداوالت الهنائية2020ادة ادة املامل

قحل االجتماع قحل االجتماع     لجان الجائزةلجان الجائزةلل  اللاماللام  منسقمنسقققللتسقم جمقع املحاضر طالتةارير املنجزة تسقم جمقع املحاضر طالتةارير املنجزة 

  ..لنتائجلنتائجاللام املخصص إلعالن االلام املخصص إلعالن ا

تجتمع اللجان اكامل أعيائها في جقس  طاحدة سري  طمغقة  تجتمع اللجان اكامل أعيائها في جقس  طاحدة سري  طمغقة      عند املداطل  النهائق عند املداطل  النهائق 

للجان طباستدعاء منه  طتثرر تةريرا عاما طنهائقا ملقال للجان طباستدعاء منه  طتثرر تةريرا عاما طنهائقا ملقال اللام اللام نسق نسق املاملتثت إشراف تثت إشراف 

  الجه  الذي يلقن عن الجائزة.الجه  الذي يلقن عن الجائزة.  محاشرة لرئيسمحاشرة لرئيسيرفع يرفع لقمصنفات الفائزة لقمصنفات الفائزة 

تةوم الجه  انشر خالص  مركزة لحقثقات منح الجائزة مع صور األعمال املتوج  تةوم الجه  انشر خالص  مركزة لحقثقات منح الجائزة مع صور األعمال املتوج  

الجائزة الجهوي  الجائزة الجهوي  اا  الفائزطنالفائزطنطالسير اللمقق  طاإلاداعق  ألصحابها في كتيب يثمل عنوان: "طالسير اللمقق  طاإلاداعق  ألصحابها في كتيب يثمل عنوان: "

    االلكترطن،االلكترطن،  لقحث  اللقي " مع ذكر سن  الدطرة . طتنشر نسخ  منه على موقع الجه لقحث  اللقي " مع ذكر سن  الدطرة . طتنشر نسخ  منه على موقع الجه 

  ..طباقي املواقع االلكترطنق  للجاملات االجه طباقي املواقع االلكترطنق  للجاملات االجه 

  

عالن النتاجئ  ::1122املادة املادة  عالن النتاجئا    ا 

اناء على التةرير اللام لقمداطل  النهائق   يلقن رئيس الجه  عن نتائج "الجائزة اناء على التةرير اللام لقمداطل  النهائق   يلقن رئيس الجه  عن نتائج "الجائزة 

  ""الجهوي  لقحث  اللقي الجهوي  لقحث  اللقي 

  

  : تسلمي اجلائزة: تسلمي اجلائزة2222املادة املادة 

التاريخ الذي التاريخ الذي   طفيطفي    سنويا في احتفال رسي سنويا في احتفال رسي   الجهوي  لقحث  اللقي "الجهوي  لقحث  اللقي "جائزة جائزة "ال"التسقم تسقم 

  ..تثدده جه  فاس مكناستثدده جه  فاس مكناس

  

  : قمية اجلائزة: قمية اجلائزة3322املادة املادة 

  يمنح الفائز ب" الجائز الجهوي  لقحث  اللقي ".يمنح الفائز ب" الجائز الجهوي  لقحث  اللقي ".

  .شهادة.شهادة  

  .تذكار.تذكار  
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  ( يسقم طفةا درهم( يسقم طفةا   100.000100.000طمحقغا مالقا صافقا قدره مائ  ألف درهم )طمحقغا مالقا صافقا قدره مائ  ألف درهم )درهم

  هذا النظامهذا النظاماملةتيقات التبحقةق  لاملةتيقات التبحقةق  للقمسبرة املحددة في امللحق املذكور في لقمسبرة املحددة في امللحق املذكور في 

  ..س  س  األسااألسا

  

  : : سادسسادسالفصل ال الفصل ال 

  وتطبيقيةوتطبيقية  مقتضيات خاصةمقتضيات خاصة

  خاصةخاصة: مقتضيات : مقتضيات 4422املادة املادة 

    يراعى في اللمل املرشح ل"للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي  " أال يكون قد أجيز من جه  يراعى في اللمل املرشح ل"للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي  " أال يكون قد أجيز من جه

ططنق  أط عاملق   طيحة، للجن  أعاله أن تثدد ما إذا املصنف ال يدخل ضمن الصنف ططنق  أط عاملق   طيحة، للجن  أعاله أن تثدد ما إذا املصنف ال يدخل ضمن الصنف 

  ..أعاله طيستثق االتالي الترشقح للجائزةأعاله طيستثق االتالي الترشقح للجائزة

   ال يجوز ألي مرشح سحب ترشقثه بلد إيداعه طفق الشرطط املنصوص عقيها في هذا ال يجوز ألي مرشح سحب ترشقثه بلد إيداعه طفق الشرطط املنصوص عقيها في هذا

  النظام األساس  . النظام األساس  . 

   ال يجوز ألي عيو من أعياء لجان الجائزة أن يرشح مصنفه ألي صنف من أصناف ال يجوز ألي عيو من أعياء لجان الجائزة أن يرشح مصنفه ألي صنف من أصناف

  الجائزة.الجائزة.

   ال يجوز أن يرشح "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " من سحق له أن فاز بها إال بلد ال يجوز أن يرشح "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " من سحق له أن فاز بها إال بلد

  وات على السن  الت  نال خاللها الجائزة.وات على السن  الت  نال خاللها الجائزة.مرطر أربع سنمرطر أربع سن

   يتم الترشقح "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " اناء على طقب شخص   من املؤلف أط يتم الترشقح "للجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " اناء على طقب شخص   من املؤلف أط

اموافة  خبق  لقمؤلف  طمن تم ال يجوز ألي اموافة  خبق  لقمؤلف  طمن تم ال يجوز ألي   ؛؛الحاح  أط املخترع أط من دار النشرالحاح  أط املخترع أط من دار النشر

  ..مستثق للجائزة رفض تسقمها  ألي سبب من األسحابمستثق للجائزة رفض تسقمها  ألي سبب من األسحاب

  ؛؛د أعياء لجن التثكقمد أعياء لجن التثكقمتجديتجدي  يمكن عند االقتياءيمكن عند االقتياء    

  .يمكن تغقير فصول هذا النظام األساس   كقما تحين أن هناك حاج  إلى ذلك.يمكن تغقير فصول هذا النظام األساس   كقما تحين أن هناك حاج  إلى ذلك  

  

    مقتضيات تطبيقيةمقتضيات تطبيقية: : 5522املادة املادة 

يتم تخصقص منث  الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي  من الفصل الخاص ادفلات إلى يتم تخصقص منث  الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي  من الفصل الخاص ادفلات إلى 

  الجاملات طامللاهد اللققا املحدد في ميزانق  جه  فاس مكناس.الجاملات طامللاهد اللققا املحدد في ميزانق  جه  فاس مكناس.

سنوي لالتفاقق  إطار لقتلاطن اين الجه  طالجاملات طمؤسسات التلققم سنوي لالتفاقق  إطار لقتلاطن اين الجه  طالجاملات طمؤسسات التلققم يثدد ملحق يثدد ملحق 

  مايلي:مايلي:  اللالي  طالخاص االجائزة الجهوي  لقحث  اللقي  اللالي  طالخاص االجائزة الجهوي  لقحث  اللقي  



11 

 

  " الترشقثات الترشقثات   عنعن  تاريخ اإلعالنتاريخ اإلعالن))  مسبرة إطالق "الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي "مسبرة إطالق "الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي  

ترشقح  ترشقح  مسبرة طمقف المسبرة طمقف ال  للجان للجان   كقفق  تلقين املنسق اللامكقفق  تلقين املنسق اللام    تشكقل اللجان اللقمق تشكقل اللجان اللقمق 

    تاريخ اإلعالن عن النتائج....(  تاريخ اإلعالن عن النتائج....(لألعماللألعمالتاريخ التوصل االترشقثات  طالبرمج  الزمنق  تاريخ التوصل االترشقثات  طالبرمج  الزمنق  

   الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي " "الجائزة الجهوي  لقحث  اللقي "   حق حق الجه  ملالجه  ملتثديد البرية  املالق  طاملحاسبق  ألداء تثديد البرية  املالق  طاملحاسبق  ألداء"  

  طيراعى في ذلك الجامل  الت  ينتي  إليها الحاح  الفائز اثسب الصنف؛طيراعى في ذلك الجامل  الت  ينتي  إليها الحاح  الفائز اثسب الصنف؛

  قتلوييات الجزافق  ألعياء قتلوييات الجزافق  ألعياء الجه  لالجه  لة  املالق  طاملحاسبق  في أداء ة  املالق  طاملحاسبق  في أداء تثديد املحال  طالبريتثديد املحال  طالبري

  طيراعى في ذلك الجامل  الت    طيراعى في ذلك الجامل  الت  عن مجموع الخدمات املةدم  من طرفهمعن مجموع الخدمات املةدم  من طرفهم    جائزةجائزةالاللجان لجان 

ينتي  إليها أعياء اللجان  طفي حال  طجود أساتذة طمختصين طخبراء من ضمن أعياء ينتي  إليها أعياء اللجان  طفي حال  طجود أساتذة طمختصين طخبراء من ضمن أعياء 

اختقار إحدى الجاملات ألداء املحال  اختقار إحدى الجاملات ألداء املحال    اللجان ينتمون إلى جاملات من خارج الجه   يتماللجان ينتمون إلى جاملات من خارج الجه   يتم

  املستثة .املستثة .

   تثديد الوسائل القوجيستقكق  الت  ستوضع رهن إشارة اللجان اللقمق  للجائزة تثديد الوسائل القوجيستقكق  الت  ستوضع رهن إشارة اللجان اللقمق  للجائزة

  طكقفق  اشتغالها طاألجهزة اإلداري  املساعدة لها.طكقفق  اشتغالها طاألجهزة اإلداري  املساعدة لها.

  

  : املصادقة عىل النظام الأسايس للجائزة وتعديهل. : املصادقة عىل النظام الأسايس للجائزة وتعديهل. 6622املادة املادة 

قق  إطار اين الجه  طالجاملات طمؤسسات التلققم قق  إطار اين الجه  طالجاملات طمؤسسات التلققم تلتبر لجن  اإلشراف طالتتحع لالتفاتلتبر لجن  اإلشراف طالتتحع لالتفا

  اللالي  هي املخول  لقمصادق  على النظام األساس   للجازة الجهوي  لقحث  اللقي  طتلديقه.اللالي  هي املخول  لقمصادق  على النظام األساس   للجازة الجهوي  لقحث  اللقي  طتلديقه.

يمكن تلديل النظام األساس   ابقب من رئيس الجه  أط أحد رؤساء الجاملات املوقل  يمكن تلديل النظام األساس   ابقب من رئيس الجه  أط أحد رؤساء الجاملات املوقل  

  على االتفاقق  إطار.على االتفاقق  إطار.
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