
 جائزة آسيا جبار للرواية

 مقدمة

من أجل ترقٌة اإلنتاج األدبً الجزائري وتثمٌن المجهودات المتضافرة و المبذولة من طرف المؤلفٌن من 

والمؤسسة  (ENAG) جهة وكل مهنًٌ الكتاب من جهة أخرى، قامت المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة

فً إطار التنظٌم المشترك بتأسٌس جائزة أدبٌة تحمل إسم  (ANEP)الوطنٌة لالتصال، النشر واإلشهار

 ". جائزة آسيا جبار للرواية"

طاقات إبداعٌة مهمة فً وطننا لقٌت الدعم فً الخارج أكثر منه فً "تأتً هذه المبادرة إٌمانا بوجود 

 .بلدها

كما أنها تأتً الكتشاف المواهب وتشجٌع األقالم الواعدة و إثراء المنشورات األدبٌة الوطنٌة على أساس 

 . الجدارة والجودة

 . تسعى الجائزة لدعم  ُدور النشر الجزائرٌة التً ُتعنى باألدب كما تسعى لدفع سوق الكتاب

أحسن رواٌة باللغة العربٌة، األمازٌغٌة، والفرنسٌة المنشورة خالل السنة " جائزة آسٌا جبارللرواٌة"تتوج 

تكافئ الجائزة األعمال األدبٌة الممٌزة ألقالم جزائرٌة . التً تسبق الصالون الدولً للكتاب فً الجزائر

 .والصادرة فً الجزائرعن دار نشر جزائرٌة تعمل وفق التشرٌع الجزائري

 .الكتب المشاركة فً المسابقة ٌقدمها ناشروها

أسماء الفائزٌن سٌعلن علٌها رئٌس . تسلم الجائزة خالل حفل كبٌر ٌجمع الُكتاب والناشرٌن المرشحٌن

 .لجنة التحكٌم

أن هذه المبادرة ما هً إال مساهمة لترقٌة األدب الجزائري " جائزة  آسٌا جبار للرواٌة"ٌَعتبر منظَما 

ومن الضروري أن تتبعها جوائز أخرى تنشئها المؤسسات والجمعٌات الثقافٌة لوضع أسس نظام دعم 

 .للمؤلفٌن والناشرٌن الجزائرٌٌن الملتزمٌن بالعمل األدبً

 

 

 

 

 

 

 



 

 قوانين الجائزة

 

 إستحداث الجائزة: المادة األولى

 . تمنح سنوٌا" جائزة آسٌا جبارللرواٌة"تم إنشاء جائزة أدبٌة كبٌرة تحمل إسم 

 تقوم بتنظٌمها فً إطار مشترك 

 (.ANEP)والمؤسسةالوطنٌةلالتصال،النشرواإلشهار (ENAG)المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة

 

 التعريف: المادة الثانية

الختٌارأحسن رواٌة باللغتٌن الوطنٌتٌن العربٌة و األمازٌغٌة " جائزة آسٌا جبار للرواٌة"تسعى سنوٌا  

 .وكذا باللغة الفرنسٌة

 

 المكافأة: المادة الثالثة

ٌتسلم فٌه . تمنح جائزة آسٌا جبار للرواٌة خالل حفل رسمً ٌترأسه رئٌس لجنة التحكٌم أو ممثل عنه

ملٌون دٌنار لكل لغة  (01)بمقدار    (دج  3.000.000)الفائزون مكافأة مالٌة تقدر بثالثة مالٌٌن دٌنار

 . من اللغات الثالث

و المؤسسة الوطنٌة  (ENAG)المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌةالتكفل بالمكافأة المالٌة ٌكون من طرف  

 (ANEP)لالتصال، النشر واإلشهار

 

 المشاركة: المادة الرابعة

للمشاركة فً جائزة آسٌا جبار للرواٌة ٌجب أن تكون األعمال جدٌدة وصدرت بعد الطبعة األخٌرة 

 .للصالون الدولً للكتاب بالجزائر

 . استثنائٌا، ُتقبل المشاركة فً حالة ما إذا ُنشر الكتاب على حساب الكاتب وهذا بعد موافقة رئٌس اللجنة

فٌما ٌخص الكتب باللغة األمازٌغٌة ونظرا لقلة اإلصدارات فً هذا المجال، فإن الكتب المنشورة على 

 .حساب المؤلف سُتقبل للمشاركة وعلى الُكتاب التقدم شخصٌا بكتبهم إلى أمانة الجائزة

 



 اإلجراءات: المادة الخامسة 

بإمكان كل دار . بعد إخطار الُكتاب" جائزة آسٌا جبار للرواٌة"ٌتقدم الناشرون بالكتب المقترحة للفوز ب 

نشر اقتراح ما ترٌد من العناوٌن المنشورة على أن تنضوي تحت اإلجراءات القانونٌة السارٌة فً 

 .الجزائر

 .2015 سبتمبر30ُتقبل المخطوطات للمشاركة فً الجائزة على أن ُتنشر قبل تارٌخ 

 

 إرسال الكتب: المادة السادسة

نسخ من كل عنوان سواء عن طرٌق البرٌد مع وصل تسلٌم أو إٌداع  (08)على الناشرٌن التقدم بثمان

 :الكتب مباشرة على إحدى العنوانٌن التالٌٌن

 "جائزة آسيا جبار"

 

 الجزائر-  الرغاٌة  ,voie c:المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة -

 الجزائر- شارع خلٌفة بوخالفة50: المؤسسة الوطنٌة لالتصال، النشر واإلشهار-  

 

ٌخصص سجل مرقم  و موقع الصفحات لتسجٌل الكتب المرسلة . 2015 سبتمبر 1وهذا فً أجل أقصاه 

 ". جائزة آسٌا جبارللرواٌة"والمودعة على مستوى  أمانة 

تتكون األمانة من ممثل عن المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة و ممثل عن المؤسسة الوطنٌة لالتصال، 

 . النشر واإلشهار

 

 الوثائق المرفقة: المادة السابعة

مع تقدٌم  كل ما صدر من مؤلفات عن  (أنظر النموذج فً الملحق)ٌرفق كل ناشر كتبه بطلب مشاركة 

ٌُفتح. إلى السٌد رئٌس اللجنة"فً حالة  وجود اسم مستعار، ٌوجه ظرف مغلق ٌكتب علٌه . الكاتب ." ال 

ٌعرف فٌه بهوٌة الكاتب وٌبقى األمر سرٌا، حتى ٌتم التأكد من وجهة المكافأة المالٌة فً حال الفوز 

 .بالجائزة

 

 

 



 لجنة التحكيم: المادة الثامنة

نقاد، جامعٌون، )تقدم األعمال إلى لجنة تحكٌم  مستقلة تتكون من رجال ونساء من المجال األدبً 

 .ٌختار أو ٌعٌن أعضاء اللجنة رئٌَسهم. اختٌروا حسب تخصصهم فً المجال (...مكتبٌون

 

 نظام اللجنة: المادة التاسعة

بعد تشكٌلها تصادق لجنة التحكٌم على نظامها الداخلً المقترح من طرف الرئٌس، وتحدد شروط تقٌٌم 

 .األعمال المقدمة لها

 .فً نظامها الداخلً اللجنة سٌدة فً  قراراتها

بإمكانها تشكٌل ثالث لجان، لجنة لكل لغة، ٌدٌرها منسقون أو تخصص األعضاء فً العمل  حسب 

باإلمكان أٌضا إٌجاد أشكال تنظٌم أخرى تتوافق مع المهام المسندة . كفاءاتهم األدبٌة فً إحدى اللغات

 .واألحكام وكذا روح  هذا النظام

 .ُتعرف تشكٌلة اللجنة فور تنصٌبها

 

 سرية المداوالت: المادة العاشرة

فً النهاٌة ٌحرر محضر اجتماع ٌوقعه كافة أعضاء اللجنة و . تتم مداوالت لجنة التحكٌم بطرٌقة سرٌة

 .ال ٌطعن فً قرارات اللجنة بأي شكل من األشكال.ٌسلمه رئٌس اللجنة ألمانة الجائزة

فً التصرٌح الشرفً ٌلتزم أعضاء اللجنة، بدون التقٌد بالوقت، باحترام سرٌة المداوالت قبل وبعد إعالن 

 . النتائج

 قائمة الفائزين: المادة الحادية عشر

لترقٌة الجودة األدبٌة فً المنشورات الوطنٌة ومن ثمة، ففً حالة " جائزة آسٌا جبار للرواٌة"تسعى 

 .انعدام أعمال تراها اللجنة مقنعة تستطٌع هذه األخٌرة العدول عن منح الجائزة فً إحدى أو كل اللغات

 

 اإلشراف: المادة الثانية عشر

جائزة آسٌا "من أجل ضمان احترام النظام الداخلً للجائزة وكذا معاٌٌر المطابقة القانونٌة  لعملٌات سٌر 

، ٌوكل محضر قضائً ٌحضر حفل تسلٌم الجوائز لٌشهد على حسن سٌرها و ٌسلم محضرا "جبارللرواٌة

 .خاصا بمهمته ألمانة المنظَمٌن

 

 



 

 المعلومات المسبقة:  المادة الثالثة عشر

اتخاذ التدابٌر الالزمة لحضور الحفل " جائزة آسٌا جبارللرواٌة"على الناشرٌن والُكتاب المشاركٌن فً 

 .الرسمً لتسلٌم الجوائز

 .سٌعلن عن أسماء الفائزٌن عند فتح األظرفة خالل الحفل

 الطعن : المادة الرابعة عشر

ٌُقبل أي طعن مبنً على شروط منح  ولن ٌقبل توجٌه . ، تنظٌمها أو نتائجها" جائزة آسٌا جبارللرواٌة"لن 

 .الطعون للجنة  فٌما ٌخص حقوق المؤلف النابعة من أطراف أخرى

التقدم بكتب مقترحة ألمانة  الجائزة من طرف الناشر أو الكاتب ٌُلزمه االطالع  والموافقة على هذا 

ٌُبث بكل الوسائل الالزمة  .القانون والذي س


