
 
 المهرجان الوطني التاسع عشر للفيلم 

 

 طنجة من 09 إلى 17 مارس 2018
 

 نظام المهرجان
 

 

 

ال يمكن عرض جميع األفالم  امماالكركف فالل اممارجالكن : الفصل الثامن
أي فاليم   سالب  ، كمالك ال يمكالنهخالم  مالدا انادالكدبمدينالف طنجالف اموطنل 

   ممارجكن.مامرسمل برنكمج من ام
 

 :ممفيم اموطنل  ناممجنف اممنظمف مممارجكتاين  الفصل التاسع:

 
أعضكء فل فئف األارطف  7مجنف تبكي  وطنيف تتكون من  -أ 

 امطويمف امماروضف وتمنح امجوائز اممنصوص عمياك فل امفدرا أ
 من امفص  امبكدي عار من هذا امنظك .

 
أعضكء فل فئف األارطف  5مجنف تبكي  وطنيف تتكون من  -  

وتمنح امجوائز اممنصوص عمياك فل امفدرا امدصيرا امماروضف 
 من امفص  امبكدي عار من هذا امنظك .  

 
: ال يدب  عضوا فل مجكن امتبكالي  أي االخص سالكه  فالل الفصل العاشر

 إنتكج أو استغم  أي اريط يت  عرضه فل اممسكبدف أو ككن مانيك باك.
 

 امجوائز امتكميف: : تمنح مجنف امتبكي الفصل الحادي عشر
  - أ

 :سابقة األشرطة الطويلةم-أ -  
 

 دره   50.000,00 امجكئزا امكبرى (1

 دره  40.000,00 جكئزا اإلنتكج (2

 دره  30.000,00 مجنف امتبكي جكئزا  (3

 جكئزا امام  األو  (4

 جكئزا اإلخراج (5

 دره  20.000,00
 دره  20.000,00

 دره  20.000,00    جكئزا امسينكريو   (6

 دره  20.000,00 جكئزا أو  دور نسكئل (7

 دره  20.000,00 جكئزا أو  دور رجكمل (8

 دره  15.000,00 نسكئل ثكنل دورجكئزا  (9

 دره  15.000,00 رجكمل ثكنل دورجكئزا  (10

 دره  15.000,00 جكئزا امتصوير (11

 دره  15.000,00 جكئزا امصوت (12

 دره  15.000,00 جكئزا امتركي  (13

 دره  15.000,00 امموسيدى ألصميف ( جكئزا14

  

 :األشرطة القصيرة مسابقة -ب - ت
 دره  30.000,00     امجكئزا امكبرى (1

 دره  20.000,00        جكئزا مجنف امتبكي  (2

 دره  10.000,00     امسينكريوجكئزا  (3

  

 :التنويهات -ج
 يمكن أن تمنح تنوياكت من قب  مجكن تبكي  اممارجكن. 
 
 .ال تمنح لجن التحكيم الرسمية الجوائز بالمناصفة -د

 
تبدالالى كالال  بكمالالف صيالالر منصالالوص عمياالالك فالالل هالالذا : الثللانع عشللر الفصللل

 .جنف اممنظمفمامنظك  من اختصكص ام
 

مارجالكن عاالر مم فتكسالاامالدورا ام امماالكركف فالل عشر: الثالثالفصل ا
 تانل قبو  مدتضيكت هذا امنظك .ممفيم  اموطنل 

 

: كتابة المهرجان االتصال  
 الرباط    421ص.ب   –شارع المجد   الصناعي،الحي    السينمائي:المركز  

  200 289 537 (0) 212+ : الهاتف
 105/08 798 537 (0) 212+ / الف اكس :

contact@ccm.ma   : البريد اإللكتروني

www.ccm.ma/fnf19: الموقع على األنترنيت 

 

وثدكفل وإناكال تظكهرا ذات طكبع فنل ممفيم  اموطنل  : ياد اممارجكنالفصل األول
 تادف إمى:

 امسينمكئيف اموطنيف امصنكعفتنميف  -
 اممسكهمف فل ترويج امفيم  من إنتكج وإخراج سينمكئيين مغكربف -

 إبداث إطكر ممدكء وامبوار وامتبكد  امسينمكئل. -
 

 
: يالالنظ  اممارجالالكن امالالوطنل ممفالاليم  مالالن قبالال  اممركالالز امسالالينمكئل اممغربالالل الفصللل الثللانع

 اممانيف اماكممف فل قطكع امسينمك.بتاكون مع امغرف 
 

بمدينالف طنجالف فالل  ممفاليم ممارجكن اموطنل م امدورا امتكسع عارا ناددت: الفصل الثالث
 .2018مكرس  17و 09امفترا مك بين 

 

 : يتضمن برنكمج اممارجكن مك يمل:الفصل الرابع
يبمالال  اسالال  ساممسالالكبدف امرسالالميف ستفالالتح فالالل وجالاله األفالالم  امطويمالالف مالالن امنالالوع  قسالال  - -

 مانونالالف بكمفرنسالاليف أو بكإلنجميزيالالف ومالالن DCPفالالل بجالال   امروائالالل أو امفالاليم  اموثالالكئدل
إذا  إخالراج سالينمكئيين مغكربالف وذمالالد ابتالداء مالن ةخالالر دورا اممارجالكن امالوطنل ممفالاليم .

 15إلل   12لجنة التنظليم بانتقلام ملن فيلما ستقوم  15تجاوز عدد األفالم المسجلة 
 قصد المشاركة فع المسابقة الرسمية. افيلم

-  

علل  سلينمائية ترشح تلقائيا للمسابقة الرسمية األفالم التع شاركت فلع مهرجانلات  -
 الصعيد الدولع.

 

قسالال  يبمالال  اسالال  ساممسالالكبدف امرسالالميف ستفالالتح فالالل وجالاله األفالالم  امدصالاليرا مالالن امنالالوع  - -
مانونالالف بكمفرنسالاليف أو بكإلنجميزيالالف ومالالن إخالالراج سالالينمكئيين  DCPامروائالالل فالالل بجالال  

امتالل مغكربف وذمد ابتداء من ةخر دورا اممارجكن اموطنل ممفيم . ساليت  انتدالكء األفالم  
إذا بالنفس عالدد األفالم  امطويمالف.و ذمد  طرف مجنفمن  ستاكرد فل اممسكبدف امرسميف
فيلمللا  15ظلليم بانتقللام مللن فيلمللا سلتقوم لجنللة التن 15تجلاوز عللدد األفللالم المسللجلة 

 قصد المشاركة فع المسابقة الرسمية.
 

 أناطف سينمكئيف وثدكفيف موازيف. - -
 

: يت  ترايح األاالرطف امطويمالف رسالميك عنالدمك تتسالم  كتكبالف اممارجالكن الفصل الخامس
كأجال  أقصالى  2018ايالر فبر 02  استمكرا امتسجي  باد ممئاك وتوقيااك وذمد قب  يالو

 وذمد عمى امانوان امتكمل:
 امربكط   421ص.  –امبل امصنكعل، اكرع اممجد  
 

 يج  أن تكون هذه االستمكرا مصبوبف بكموثكئق امتكميف:
 .و اإلنجميزيف اماربيف وامفرنسيف فممخص اماريط بكممغ -

ع اموسكئ  اإلااكريف مماريط )ممصدكت اماريط وصوره وصور يجم -
واموصمف اإلااكريف  لفوامممثمين امرئيسيين وامممف امصباممخرج،وامتدنيين 

 ...(ممفيم 

 نبذا عن امبيكا امسينمكئيف أو امسيرا امذاتيف مممخرج  -

بطكقف تدنيف خكصف بككت  امسينكريو ومدير امتصوير وماندس امصوت واممرك    -
وممثمل أو  وثكنل دور  وممثمل أو  وثكنل دور نسكئل ومؤمف امموسيدى األصميف

 عنوان اممنتج ورق  هكتفه. رجكمل،
 

: يت  ترايح األارطف امدصيرا رسالميك عنالدمك تتسالم  كتكبالف اممارجالكن الفصل السادس
كأجال  أقصالى  2018فبرايالر  02  استمكرا امتسجي  باد ممئاك وتوقيااك وذمد قب  يالو

 وذمد عمى امانوان امتكمل:
 امربكط  421ص.  –امبل امصنكعل، اكرع اممجد 

 أن تكون هذه االستمكرا مصبوبف بكموثكئق امتكميف: يج 
 .و اإلنجميزيف اماربيف وامفرنسيف فممخص اماريط بكممغ -

 ع اموسكئ  اإلااكريف مماريط )ممصدكت اماريط وصوره وصور اممخرج،يجم -
 ل...(فوامتدنيين وامممثمين امرئيسيين و امممف امصب

 مممخرج ،نبذا عن امبيكا امسينمكئيف أو امسيرا امذاتيف  -

 عنوان اممنتج ورق  هكتفه. -
 

اممارجالكن  وامدصاليرا( بكتكبالف: يجال  أن تالودع نسالأل األفالم  ) امطويمالف الفصل السابع
 .DCP وأن تكون بكممغف األصميف وفل بج  2018فبراير 05أقصكه فل أج  

 بكإلنجميزيف.يج  أن تكون نسأل األفم  مانونف بكمفرنسيف أو 

http://www.ccm.ma/

