
  
  

  
  

 
 

  :الفصل األول
  : ابع فني وثقافي تهدف إلى، تظاهرة ذات ط بطنجةيلم القصير المتوسطييعتبر مهرجان الف

  . التبادل السينمائيو إحداث إطار للقاء والحوار •
 . وتوزيعها وتسويقهايض المتوسط والمساهمة في ترويجهالبلدان البحر األبالحديثة التعريف باألفالم القصيرة  •

  .مخرجين الشباب لبلورة طموحاتهم اإلبداعية والفنيةتشجيع ال •
  . ضفتي البحر األبيض المتوسطي خلق جسور ثقافية وفكرية بين سينمائي •

  

  :الفصل الثاني
  .2006 شتنبر  16  إلى11 من طنجةبمهرجان الفيلم القصير المتوسطي ل الرابعةالدورة نعقد ت
    

  :الثالثالفصل 
  :ليةاألنشطة التا البرنامج يتضمن
مسابقة رسمية مفتوحة لألفالم الروائية القصيرة من إخراج سينمائيين ينتمون لبلدان حـوض البحـر األبـيض                  •

  .2005أكتوبر  فاتح منابتداء المتوسط تم إنتاجها 
  "الفيلم المغربي القصير"عن خاص  •
 .مائدة مستديرة •

 . المتنافسةماألفالمناقشة  •

 .فقرات موازية •
 

  

  :الفصل الرابع
ين قصد حضور   الدعوة للمخرج لد للمشاركة في المسابقة الرسمية مع توجيه         عن كل ب   من فيلم إلى ثالث أفالم    ول  سيتم قب 

  .وجبة غداء+  مع فطور تهم وإقامهميتحمل تكاليف نقلسالذي فعاليات المهرجان 
  

  :الخامسالفصل 
باللغـة العربيـة أو باللغـة       عليها ترجمة   قة بلغتها األصلية و   ناطروائية  يجب أن تكون األفالم المشاركة في المهرجان        

  .بيطاكامعلى   أو ملم35  حجممن اإلنجليزية باللغة أوالفرنسية 
  

  :السادسالفصل 
البريـد   - المغـرب    –  بالربـاط  421ب  .، شارع المجد ص    المهرجان الكائنة بالحي الصناعي    كتابةيجب أن تتوصل    

  05 81 79 37-212: الفاكس–)خط مشترك (00/27/24 92 28 37-212:الهاتفccm@menara.ma : االلكتروني
  : مصحوبة بملف يحتوي على بطلبات التسجيل 2006 يوليوز 15ه في أجل أقصا

  .ورقة التسجيل مملوءة وموقعة •
  . واإلنجليزيةالفرنسيةوباللغة العربية ملخص الفيلم  •
  . شمسيةصورةمرفوقة ب المخرجحياة نبذة عن  •
 . الفيلم منصور •

 .بيطاكام أو VHS ،DVD كاسيط •

   



  

 
 
 
 
 
 

  :الفصل السابع
  . 2006  يوليوز30في أجل أقصاه  لمه للمسابقة سيخبر بقرار لجنة االختياري فحكل منتج اقتر

 في  ) ملف صحفي، صور، ملصقات   (يجب أن تصل نسخ األفالم المختارة إلى كتابة المهرجان مصحوبة بجميع الوثائق             
 .2006يوليوز  15أجل أقصاه 

  . ال يمكن سحب أي فيلم تم تسجيله واختياره في المسابقة
  

  :الفصل الثامن
تـاريخ   وكذا مصاريف التأمين بـين        إعادتها للمنتج  وتكاليف ) ملم وبيطاكام  35 (خ النس  تكاليف إرسال   المهرجان يتحمل

  .واإلرسالالتوصل 
  . مهرجان ال تكون إال في حدود قيمة الدعامةفإن مسؤولية ال ضياع النسخةفي حالة 

يتجـاوز   لك في أجـل ال    ذ، و فاتورة مصادق عليها من طرف مختبر     ن على المنتج إرسال     يتعيوفي حالة إتالف النسخة     
   .شهر واحد من تسليم نسخة الفيلم

  

  :الفصل التاسع
 المعروضة وتمنح الجـوائز المنصـوص   في األفالم  أعضاء تبث    خمسةلتحكيم مكونة من    ليعين منظمو المهرجان لجنة     

  . من هذا القانونالعاشرعليها في الفصل 
  

  :الفصل العاشر
  :اليةالجوائز التتمنح اللجنة 

   درهم 50.000      لجائزة الكبرى للمهرجانا •
   درهم30.000        جائزة لجنة التحكيم •
   درهم 20.000         السيناريوجائزة •
  درهم15.000      أحسن دور نسائيجائزة  •
  درهم15.000      يأحسن دور رجالئزة جا •
 

  

  .مناصفة بالالجوائزال تمنح لجنة التحكيم 
  

  :الفصل الحادي عشر
  .كل حالة غير منصوص عليها في هذا القانون تبقى من اختصاص المنظمين

  

  :عشرالفصل الثاني 
  .المهرجان تعني قبول مقتضيات هذا النظام من الرابعةالدورة المشاركة في 

  

  


