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 وزارة الثقافة
 المجلس األعلى للثقافة

 األمين العام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

 لجوائز الدولة التنظيميةالالئحة 
 منحها المجلس األعلى للثقافةيى الت
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 يمنحها المجلس األعلى للثقافةى الالئحة التنظيمية لجوائز الدولة الت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 لها حق الترشيح لجوائز الدولة:ى الجهات التى يجب توافرها فى : المعايير التىالمادة األول

 .ىصرية خاضعة ألحكام القانون المصر أن تكون هذه الهيئات أو الجمعيات الم -1

تقوم بممارسة النشاط ى أن تكون هذه الهيئات ذات صفة أكاديمية أو بحثية من الهيئات الت -2
مجاالت الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية أو من الجمعيات ذات الصلة ى فى والفكر  ىالثقاف

 المجاالت المشار إليها.ى فى والفكر ى بالنشاط الثقاف

 مجال اختصاصها.ى أن يكون للهيئة أو الجمعية دور نشيط ف -3

معيات شأن الهيئة أو الجمعية معيار االنفتاح على الهيئات األخرى أو الجى أن يتوافر ف -4
 .ىماثلة والتواصل مع العالم الخارجالم

 :ىيتعين أن يتوافر فى شأنها ما يل بالنسبة للجمعيات العلمية والثقافية األهلية -5
 أن نمارس دوًرا فى االرتقاء بالفنون واآلداب والعلوم االجتماعية.   -أ

 ( سنوات على األقل.10أن يكون قد مضى على إنشائها ) -ب
 مجال التخصص.ى وتأثيره فانتظام نشاطها  -ج

 تتولى الترشيح.ى نطاق تخصص الهيئة أو الجمعية التى أن يكون الترشيح ف -6

أن يكون الترشيح مقصوًرا على مرشح واحد فقط بأى فرع من الفروع المخصصة له جوائز  -7
 الدولة، ويبطل كل ترشيح يجرى على خالف ذلك.

 جمعية.أن يتم الترشيح من خالل مجلس إدارة الهيئة أو ال -8
 

 ، وتتشكل من: ىالمادة الثانية: يتولى تطبيق أحكام هذه الالئحة هيئة المكتب التنفيذ

 رئيًسا  وزيــــــــــــــــــر الثقافــــــــــــــــــــة  -1

 مقرًرا أمين عام المجلس األعلى للثقافة -2

 عضًوا مقررو الشعب )ثالثة أعضاء( -3
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 ون من بينهما أحد الخبراء القانونيين.عضوان يقترحهما األمين العام، على أن يك -4
األصوات يرجح ى وتصدر قرارات هيئة المكتب بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساو 

 منه الرئيس.ى الجانب الذ
 

 المادة الثالثة: شروط الترشيح للجوائز:

علـــى الهيئـــات  امقصـــورً  يكـــون الترشـــيح لجـــوائز الدولـــة التـــى يمنحهـــا المجلـــس األعلـــى للثقافـــة -1
 .والدوليةلجمعيات العلمية المصرية دون األجنبية وا

ــ -2 ى نطــاق تخصــص الهيئــة أو الجمعيــة التــى يجــب أن يكــون الترشــيح للحصــول علــى الجــائزة ف
ا على مرشح واحـد فقـط لكـل فـرع مـن الفـروع المخصصـة لهـا وأن يكون مقصورً  ،تتولى الترشيح
ز للجنــة الفحــص أن تراجــع ويبطــل كــل ترشــيح يجــرى علــى خــالف ذلــك، وال يجــو  .هــذه الجــوائز

 .ها بما يتفق مع حكم هذه القاعدةالهيئة المرشحة لتعديل ترشيحات

ولــو  ائًمــقا -القــانون ى تــم خــالل الميعــاد المقــرر فــى الــذ –يعتبــر ترشــيح شــخص لنيــل الجــائزة  -3
 .توفى المرشح بعد ترشيحه

ان الفحـص المختصــة ال تحـال الترشـيحات الــواردة للمجلـس األعلــى للثقافـة مـن الهيئــات إلـى لجــ -4
ـــإال إذا كانـــت مســـتوفاة كـــل الشـــروط الشـــكلية الواجـــب توافرهـــا ـــانون الصـــادر  ا، طبًق ألحكـــام الق

والقـرارات  ،بإنشاء جـوائز الدولـة، وأحكـام هـذه الالئحـة واللـوائح الداخليـة للمجلـس األعلـى للثقافـة
 .شأن هذه الجوائزى يصدرها المجلس فى والقواعد التنظيمية الت

ــح الشــخص ألكثــر مــن جــائزة البــد مــن االتصــال بــه الختيــار إحــداها، والحصــول  حالــةى فــ -5 ترشُّ
 على توقيعه على ذلك.

 
 روط صحة اجتماعاتها ونظام عملها:المادة الرابعة: لجان فحص الترشيحات: ش

كل فرع من فروع الجائزة ال يقل عدد ى فى ُتشكَّل لجان متخصصة لفحص وتقييم اإلنتاج العلم -1
التخصــص ى خمســة عشــر عضــًوا، علــى أن تضــم ثالثــة أعضــاء علــى األقــل فــ أعضــائها عــن

السـتمارات تحكــيم  االنـوع،، ويتـولى هــاالء األعضـاء الثالثــة كتابـة تقــارير عـن هــذا اإلنتـاج وفًقــ
موضــــوعية حســــب النمــــاذج المرفقــــة بهــــذه الالئحــــة، علــــى أن يكــــون مــــن بــــين أعضــــاء اللجنــــة 

ن الحاصــلين علــى جــوائز النيــل والتقديريــة فــى حالــة المتخصصــة التــى تقــيم اإلنتــاج ممثلــون مــ
فحص إنتاج المرشحين لجائزة النيل أو للجوائز التقديرية، وتعد اللجنة قائمة قصيرة بأسماء مـن 



4 

تقترحهم لمنح الجائزة فى مجال تخصصهم مشـفوًعا بمبرراتهـا، علـى أال يزيـد عـدد مـن تقتـرحهم 
 ئزة فى أٍى من المجاالت المختلفة.اللجنة عن ضعف العدد الذى يجوز منحه الجا

ال تكــــون اجتماعــــات لجــــان فحــــص اإلنتــــاج المقــــدم للحصــــول علــــى جــــوائز الدولــــة التشــــجيعية  -2
صــحيحة إال بحضــور ثالثــة أربــاع عــدد أعضــائها، بعــد اســتبعاد المتواجــدين خــارج الجمهوريــة 

ى وفى حالـة تسـاو وقت انعقاد اللجنة، وتصدر قرارات اللجان بأغلبية ثلثى أعضائها الحاضرين 
منــه المقــرر، ويحــرر ســكرتير اللجنــة محضــًرا بمــداوالت اللجنــة ى األصــوات يــرجح الجانــب الــذ

 يوقعه مع مقررها.

يرقـى للجـائزة حفاًظــا علـى قيمتهــا، مـن حـق اللجنــة حجـب الجــائزة عنـدما تـرى عــدم وجـود إنتــاج  -3
ن لم يتقدم به صاحبه )وذلـك بالنسـبة  ويجوز للجنة أن تدخل إنتاًجا ترى جدارته بالنظر حتى وا 

 (.1958)( لسنة 37( من القانون رقم )9لجائزة الدولة التشجيعية، طبًقا للمادة )

ه ســـواء أكـــانوا بـــاحثين حالـــة اإلنتـــاج المشـــترك تـــوزع الجـــائزة التشـــجيعية بـــين المشـــتركين فيـــى فـــ -4
ــه كــل ى أصــليين أم مشــرفين أم خبــراء أم بــاحثين ميــدانيين، وذلــك بمراعــاة مــدى الجهــد الــذ بذل

أهله لنيل الجائزة وفًقا لما تستظهره لجنة الفحص ى منهم فى الوصول باإلنتاج إلى المستوى الذ
 .ىفإن تعذر عليها ذلك وزعت الجائزة بين المشتركين بالتساو 

علـى  –فـى حالـة وجـوده  –ئزة التشجيعية المخصصة للترجمـة بـين المتـرجم والمراجـع تقسم الجا -5
للمراجـع( مـا لـم تتخـذ لجنـة الفحـص معيـاًرا  %20للمتـرجم،  %80أساس المعيار المعمول به )

 آخر.

 حالة ترشح الشخص ألكثر من جائزة البد من تحريره إقراًرا باختيار إحداها.ى ف -6

ن الفحــص علــى المجلــس األعلــى للثقافــة للبــت فيهــا واختيــار الســادة ُتْعــُرُ  نتيجــة أعمــال لجــا -7
نجازات المرشح.       الفائزين بالجوائز على أن يسبقها عر  مختصر ألهم أعمال وا 

 
 المادة الخامسة:

 النصاب المطلوب لسالمة اجتماع المجلس: -1
ـــد النظـــر فـــ ،يشـــترط لســـالمة اجتمـــاع المجلـــس ـــل جـــى عن وائز الدولـــة  الترشـــيحات المقدمـــة لني

النصــــاب ى وال يحســــب فــــ ،حضــــور النصــــاب القــــانونى )ثالثــــة أربــــاع( عــــدد أعضــــاء المجلــــس
 هورية أو المعتذرون ألسباب صحية.الموجودون خارج الجم
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 النصاب المطلوب للفوز بالجائزة: -2
 وذلـك بعـد اسـتبعاد أصـوات ،البنـود التاليـةى للنصاب المحـدد فـ ايصدر القرار بمنح الجائزة طبقً 

 .الجوائز المخصصة لهى التصويت على يجر ى الفرع الذى المرشحين من أعضائه ف

 :طريقة إجراء التصويت -3
وذلـك علـى  ،أربع مرات( على األكثرعلى منح جوائز الدولة لكل فرع )ى التصويت السر ى يجر 

 :ىالنحو التال
مخصصـة للفـرع، المرة األولى، بين جميع المرشحين لنيل الجـوائز الى التصويت فى يجر     -أ

 األصوات الصحيحة للحاضرين.ى ويفوز الحاصل على ثلث
ــم يحصــل علــى  ،التصــويت بعــد ذلــك مــرتينى يجــر  -ب ويســتبعد عنــد إجــراء كــل منهــا مــن ل

األصـــوات ى المـــرة الســـابقة، ويفـــوز الحاصـــل علـــى ثلثـــى خمســـة أصـــوات علـــى األقـــل فـــ
 .الصحيحة للحاضرين

بالجائزة مـن يحصـل علـى األغلبيـة المطلقـة ويفوز  ،بعد ذلك، التصويت مره أخيرةى يجر  -ت
 .لألصوات الصحيحة. لألعضاء الحاضرين

عـــدد ى حالـــة اختيـــار العضـــو لعـــدد مـــن المرشـــحين يزيـــد علـــى يعتبـــر الصـــوت بـــاطاًل فـــ -ث
 .كل مرةى التصويت عليها فى يجر ى الجوائز الت

ى ـأثنـــــاء التصـــــويت على القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو تعديلهــــا فى ال يجوز التغيير ف -4
 .منح الجوائز

 
 :  المادة السادسة

 :قدم لنيل جوائز الدولة التشجيعيةأواًل: شروط الت

 :ىاإلنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتى يشترط ف -
أن يكــون ذو قيمــة علميــة أو فنيــة ممتــازة تظهــر فيــه دقــة البحــث وأصــالته، وأن يضــيف إلــى  -1

 .ينفع الوطن خاصة واإلنسانية عامة اجديدً  االفن شيئً العلم أو 
أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولـم يمـ  علـى ذلـك ألول مـرة أكثـر مـن ثـالث  -2

 سنوات حتى تاريخ اإلعالن عن التقديم للجوائز.  
 .أاّل يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة -3
 .أاّل يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى -4
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للتقـدم لنيـل  ا  يقبـل أيًضـ1958( لسـنة 37( من القـانون رقـم )11مع مراعاة أحكام المادة ) -5
وقبــل  ،بعــد اإلعــالن عنهــا ،تــم نشــره أو عرضــه أو تنفيــذهى الجــائزة التشــجيعية اإلنتــاج الــذ

 انتهاء ميعاد التقدم لنيلها.
 ولو توفى المتقدم بعد تقدمه. اعتبر التقدم قائمً ي -6
فـرع ى أى فـ ،ال يجوز لمن ُمنح جائزة تشجيعية، أن يتقدم بإنتاج لنيل جائزة تشجيعية أخرى -7

كمـا ال يجـوز أن  ،خمس سـنوات علـى حصـوله علـى الجـائزة األولـىى قبل مض ،من الفروع
 واحد.  فرع أو موضوعى ُيمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين ف

ى وف اإلنتاج،هذا ى على عدد المشتركين فى حالة اإلنتاج المشترك تقسم الجائزة بالتساو ى ف -8
ى هــذا اإلنتــاج مــن الحصــول علــى نصــيبه فــى حالــة وجــود أســباب تمنــع أحــد المشــتركين فــ

 الجائزة يحجب نصيبه منها.
التقـدم لهـا،  سـيتمى لتحديـد الموضـوعات التـ ،يتم عقد لجان تحديـد الفـروع كـل خمـس سـنوات -9

ــــ ــــس الخماســــية للفــــروع والموضــــوعات الت ــــة ى لنشــــر خطــــة المجل حــــددت لنيــــل جــــوائز الدول
حتـــى يتســـنى للمثقفـــين والمبـــدعين اإلعـــداد لهـــذه  ،الســـنوات الخمـــس القادمـــةى التشـــجيعية فـــ

 .الموضوعات ليتوافر اإلنتاج المطلوب والتغلب على مشكلة حجب الجائزة
 

 ن المتقدم:ثانًيا: المستندات المطلوبة م
قرار موقع منه بتوافر الشروط العامة لمنح الجائزة ويلصق عليه طابع   -أ استمارة طلب التقدم وا 

 تمغة.
 صورة من تحقيق الشخصية للمتقدم. -ب
 .استمارة بيانات المتقدم تلصق بها صورة شخصية حديثة -ج
 مجاله.ى سيرة ذاتية تتضمن أهم اإلنجازات ف  -د
 ابق بعدم تقدمه بالمجموعة نفسها لجائزة أخرى.إقرار من المتس -هـ

 


