
 ابلعيون احلساين الثقافة والتاريخ واجملال الصحراوي حوللفيلم الواثئقي امهرجان 

  2017 دجنرب 21إىل  18 من، الثالثةالدورة   
 نظام املهرجان
 

  :الفصل األول
 

ذات  ةسينمائيتظاهرة  ابلعيوناحلساين  الثقافة والتاريخ واجملال الصحراوي حوللفيلم الواثئقي امهرجان  تربيع
 فد  لى:هتطابع فين وثقايف 

  ؛عىن ابلتاريخ والثقافة واجملال الصحراوي احلساينيي ذالترويج الفيلم الواثئقي و التعريف  -
  ؛قاليم اجلنوبيةابأل ،على وجه اخلصوص األفالم الواثئقيةالسينمائي عموما، و  تنتا اإلالتحفيز على  -
 ؛السينمائيني من مشال املغرب وجنوبهفداث فضاء للقاء واحلوار بني املنتجني حل -
عشعاع حضارة إل اتثمينا للهوية املغربية وتعزيز  احمللي، العمل على لبراز التنوع اجلهوي واجملال اجلغرايف -

 افة واتريخ املغرب.قوث
  الفصل الثاين:

 

، وبتنسيق مع قطاع السينماهرجان من قلل املرزز السينمائي املغر ي بتعاون مع الغر  املهنية العاملة يف املينظم 
 .السلطات احمللية واملنتخلة ابألقاليم اجلنوبية

  :الفصل الثالث
 

 .2017 دجنرب 21لى  18 املمتفدة من الفرتةخالل مبفدينة العيون هرجان املينعقفد 
  :الفصل الرابع

 

  :يتضمن برانمج املهرجان
اليت تتناول موضوع الثقافة والتاريخ واجملال مسابقة رمسية مفتوحة يف وجه األفالم الواثئقية الطويلة  -

يتم اتنتقاؤها من طر  جلنة مستقلة من بني األفالم اليت  ،من لخرا  سينمائيني مغاربة الصحراوي احلساين
 ترعشحت للمشارزة يف هذه التظاهرة.

 ،الرمسية للمهرجان األفالم الواثئقية املشارزة يف املسابقة مناقشة -
 لم الواثئقي،حول الفي ات وورعشاتتنفدو  -
 .أتنشطة موازية -
 
 
 



  :الفصل اخلامس
 

يتم ترعشيح األعشرطة الواثئقية رمسيا عنفدما تتسلم زتابة املهرجان استمارة التسجيل بعفد ملئها وتوقيعها وذلك قلل 
 على العنوان التايل: وتنسخة الفيلم . ويتم لرسال استمارة التسجيلزأجل أقصى  2017 دجنرب 04 اتريخ
 الرابط  ،421ص.ب ، احلي الصناعي، عشارع اجملفد، السينمائي املغر ياملرزز 

 جيب أن تكون االستمارة مصحوبة ابلواثئق التالية:
 لعربية والفرتنسية.ابملخص الشريط  -
الئحة  ،التقنينيالئحة  صور املخر ، ،وصوره الفيلمع الوسائل اإلعشهارية للشريط )ملصقات يمج -

 ي...(فامللف الصح/الروائية، ةفالم الواثئقييف حالة األملمثلني الرئيسيني ا
 تنلذة عن احلياة السينمائية والسرية الذاتية للمخر .  -

 

  :الفصل السادس
بكتابة املهرجان يف أجل أقصاه اليت يتم ترعشيحها للمسابقة الرمسية جيب أن تودع تنسخ األفالم الواثئقية الطويلة 

 .Blue Rayأو  DCP وعلى دعامةوأن تكون ابللغة األصلية  ،2017 دجنرب 10
اللجنة املنظمة أن يتم سحله خالل فرتة  للمشارزة يف املسابقة وقلوله من قللال ميكن ألي فيلم مت تسجيله 

 اتنعقاد املهرجان.
 

  الفصل السابع:
أفالم بعفد مشاهفدة  ،هذه اللجنة ومتنح ،أعضاء 5جلنة حتكيم وطنية تتكون من مهرجان لتعني اللجنة املنظمة ل

 .أدانه 9يف الفصل  عليها اجلوائز املنصوص ،املسابقة
 

  :الفصل الثامن
 تم عرضه يف املسابقةسيعشخص ساهم يف لتنتا  أو استغالل أي عشريط  زلالتحكيم   ةيف جلن اال يقلل عضو 

 أو زان معنيا به. الرمسية،
 

  :الفصل التاسع
 التالية: التحكيم اجلوائزمتنح جلنة 

 درهم  50.000,00 اجلائزة الكربى
 درهم 40.000,00 جلنة التحكيمجائزة 

 درهم 30.000,00 جائزة أحسن لخرا 
 درهم 20.000,00 جائزة أحسن موتنتا 
 درهم 20.000,00 جائزة أحسن موسيقى

 

 ميكنها التنويه بلعض األعمال املشارزة يف املسابقة.و ، ابملناصفة جائزةأية التحكيم  ةال متنح جلن



  :العاشرالفصل 
الصالحية يف  اليت حتتفظ بكامل تلقى زل حالة غري منصوص عليها يف هذا النظام من اختصاص اللجنة املنظمة

 ه.تطليق مقتضيات
 

  الفصل احلادي عشر:
تعين قلول  ابلعيون احلساين الثقافة والتاريخ واجملال الصحراوي حوللفيلم الواثئقي امهرجان املشارزة يف 
 النظام.مقتضيات هذا 

 
 
 

: زتابة املهرجان التصالل  
 الرابط  421ص.ب  –عشارع اجملفد  السينمائي املغر ي:املرزز 

Tél. 05  37 28 92 00 - Fax (037) 79 81 05/08 : / الفازس :   اهلاتف  
E-mail : contact@ccm.ma  الربيفد اإللكرتوين:  

 www.ccm.ma   : Site webاملوقع اإللكرتوين: 
 

http://www.ccm.ma/

