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 نظام املشاركة يف املسابقة الرمسية

 مللتقى القصبة للفيلم القصري بورزازات 

لفٌٌلم القصٌٌر القصبة ل لتقىلم رابعةلالدورة ا 2017 كتوبرأ 28و 27و 26، 25: أٌام ورزازات تحتضن مدٌنة
" من تنظٌم جمعٌة التربٌة والتنمٌة تطور اإلبداع السٌنمائً لدى الشبابالفٌلم القصٌر أساس "  بورزازات تحث شعار:

 .ورزازاتفرع 

 طبقا أمام السٌنمائٌٌن الشباب لتقىلملألفالم القصٌرة لفً المسابقة الرسمٌة  عن فتح باب المشاركة إدارة الملتقى علنوت 
 لنظام المشاركة الوارد أدناه.

 وطنٌة لألشرطة القصٌرة والتً ستتنافس على الجوائز التالٌة: سٌعرف الملتقى مسابقة
 .درهم 1511قٌمة الجائزة: للعمل المتكامل،  قصبة الملتقى .1
 .درهم 1111قٌمة الجائزة: ، أحسن سٌنارٌو جائزة .2
 .درهم 511قٌمة الجائزة: جائزة أحسن ممثل دور أول،  .3
 .درهم 511قٌمة الجائزة: جائزة أحسن ممثلة دور أول،  .4

 ٌمكن للجنة التحكٌم التنوٌه بأحد األفالم.
 هذه الجوائز تعبر عن تمٌز أفالم أصحابها على األفالم المشاركة فً المسابقة.

، بما فٌهم طلبة وخرجً  لهواة بدون قٌد السن وال التجربةا مسابقة مفتوحة أمام المخرجٌن لفٌلم القصٌرالقصبة ل لتقىم
الدورة الثالثة للملتقى ستنعقد  .التخٌٌلً القصٌر الروائً لمٌصنف الف والكلٌات المتخصصة فً المجال السٌنمائً المعاهد

 . 2017 كتوبرأ 28و 27و 26و 22خالل أٌام: 

 لذا على الراغبٌن فً المشاركة االلتزام بالمقتضٌات التالٌة:

 1 

 .السمعً البصري  نتاجاتهم وإبداعاتهم  فً مجالإتقدٌم للمخرجٌن الشباب ا ة أمامفرصإتاحة ال -
 .السٌنمائٌٌن والمهنٌٌن الشباب من مختلف المدن  ز المشاركة وتبادل الخبرات بٌنٌعزت -
 المتتبع لفعالٌات الملتقى والمهتم باألنشطة السٌنمائٌة.لجمهور دى االفرجة والمناقشة ل اءجوأ خلق -

 2 

  جنرٌك البداٌة والنهاٌة.بما فٌها  دقٌقة 20إلى  12تها من مد تتعدى الاألفالم الروائٌة القصٌرة التً  عتقبل جمٌ -
ٌمكن للمخرج أن ٌشارك بأكثر من عمل ولكن لجنة االنتقاء األولً تختار عمال واحدا للمشاركة فً المسابقة إذا  -

 ه شروط هذه األخٌرة.توفرت فٌ
 تٌمة األفالم مفتوحة داخل الصنف التخٌٌلً. -
أن تكون نسخة الفٌلم ذات جودة عالٌة من ناحٌة الصورة والصوت وال تتحمل اللجنة المنظمة مسؤولٌة أي عطب  -

 تقنً ٌحدث أثناء العرض.
 كل فٌلم تتعذر مشاهدته ٌخرج من المسابقة. -
 .2012و  2012فً المسابق األفالم المنتجة بٌن تقبل  -
 ال ٌكون الفٌلم قد شارك فً إحدى الدورات السابقة للملتقى. أن -
 .فرنسٌة إلى اللغة أن تكون األفالم مترجمة ٌجب -
 MPEG2, MP4, AVI DVDتقنٌة العرض تتطلب أن ٌكون الفٌلم على إحدى صٌغ العرض التالٌة:  -
 .3ال تتحمل الجمعٌة عدم وصول الفٌلم فً الوقت المحدد أدناه فً المادة  -
 .3المذكور فً المادة  CDمن المسابقة األفالم الغٌر مصحوبة بالقرص المدمج تخرج  -
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 ٌجب مأل االستمارة بدقة. -
ٌجب التوقٌع على الترخٌص بعرض الفٌلم للتمكٌن من الحصول على تأشٌرته الثقافً للتمكن من عرضه خالل  -

 فعالٌات الملتقى.

 

 اللجنة المنظمة: خالل هذه الدورة تعرض

 أفالم خارج المسابقة الرسمٌة، 01 -
 أفالم قصٌرة احترافٌة واألفالم التً لم تقبل فً المسابقة الرسمٌة. -

 3  

 ٌتضمن : CD إرسال قرص مدمجٌجب  مشاركةلل  

  سٌرة ذاتٌة للمخرج. -
 رقم هاتف المشارك. -
 للمخرج. ةصورة فوتوغرافٌ -
 وصور مأخوذة من الفٌلم. لفٌلماملصق  -
 ٌتم تحمٌلها بموقع الملتقى على الفاٌس بوك. استمارة المشاركة معبأة -

 أعاله بالتالً :  CDٌرفق القرص المدمج 
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة. -
نظام واستمارة المشاركة موقعٌن من طرف المشارك مرفوقة ب  DVDفً نسختٌنالمشاركة فً المسابقة فالم األ -

 طرٌق البرٌد "أمانة" إلى العنوان التالً: عن

 ملتقى القصبة للفٌلم القصٌر

 المسابقة الرسمٌة للفٌلم القصٌر

 جمعٌة التربٌة والتنمٌة فرع ورزازات

 النسٌج الجمعوي للتنمٌة بورزازات،

 ورزازات 535حً وادي الذهب ص.ب  484رقم 

 .5211شتنبر  31آخر أجل إلرسال المشاركة: 

 4 

أفالم للمشاركة فً  10تعٌنها اللجنة المنظمة التً ستحدد أولً من طرف لجنة  انتقاء إلىتخضع جمٌع األفالم المرسلة 
. األفالم التً لم تدخل المسابقة الرسمٌة ستعرض فً بانورما 2012أكتوبر  12المسابقة الرسمٌة سٌعلن عنها فً 

 الملتقى.

 5 

  فنانٌن ومخرجٌن وممثلٌن وتقنٌٌن متخصصٌن ونقاد وصحفٌٌن تعٌنهم إدارة الملتقى. لجنة التحكٌم من  تتكون

 5 

على هذه أٌة مسؤولٌة  لتقىلمل لٌستٌلتزم المخرج أو المنتج بجمٌع حقوق التألٌف الموسٌقٌة والملكٌة الفكرٌة و
 الحقوق.
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   لتقى تحت طائلة سحب المشاركة من المسابقة الرسمٌة.ً طٌلة فترة المإلزام حضور المخرجٌن المشاركٌن -

 إلزامٌة حضور المشاركٌن لباقً أنشطة الملتقى. -

 خالل أٌام الملتقى. التغذٌة واإلقامة لفائدة المخرجٌن المشاركٌن فً المسابقة  مسؤولٌة جمعٌة المنظمةتحمل الت  -

  داخل ورزازات.توفٌر النقل للمشاركٌن ب لتقىتلتزم إدارة الم -

تتحمل الجمعٌة مصارٌف النقل بالنسبة للمخرجٌن المشاركٌن فً المسابقة الرسمٌة فً حدود إمكانٌات الجمعٌة  -
  وفً حالة عدم تمكنها من ذلك ٌتحملها المشارك.

 2012أكتوبر  23ابقة الرسمٌة ٌجب أن ٌؤكدوا حضورهم ٌوم االثنٌن المشاركٌن الذٌن ستدخل أفالمهم المس -
 فالجمعٌة لن تتحمل مصارٌف أي جضور مفاجئ ألي مشارك.

 9 

 ٌجب إرفاق ملف المشاركة بملصق الفٌلم طبقا للشروط المعلن عنها فً مسابقة الملصق.

 11

 على هذا النظام إقرار منه بما ٌلً: ٌعتبر توقٌع المشارك
 اإللتزام التام بكامل مقتضٌاته. -

 . وكذا بعرض الفٌلم داخل أندٌتها السٌنمائٌة ٌاعالمإ إلستعمالهامعٌنة من الفٌلم ات أن تأخذ لقط لتقىإلدارة الم السماح -
 ..............................................اإلسم الكامل للمشارك:

   .......................................بطاقة التعرٌف الوطنٌة :رقم 

 مضاءاإل                                                                             

 

 
 االتصال بـ :للمزٌد من المعلومات 

 محمد حافظً :مدٌر الملتقى

GSM : 0664041288 
hafmed1@yahoo.fr:  Mail-e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:hafmed1@yahoo.fr
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 استمارة املشاركة يف املسابقة الرمسية للفيلم القصري

 حرر فً:........................................ بتارٌخ:.........................................

 إمضاء المشارك أو المشاركة:

Info. en langue Française معلومات باللغة العربٌة 

Informations sur le film معلومات عن الفٌلم 

Titre :   :عنوان الفٌلم 

Année de production :   :سنة اإلنتاج 

Durée :   :مدة العرض 

Genre :  Fiction ًالنوع: تخٌٌل 

Support d’origine            
                                        

 تقنٌة التصوٌر االصلٌة:   

Couleur ou NB:    :ملون/ابٌض واسود 

Langue originale:   ٌم: لاللغة االصلٌة للف 

Langue(s) de sous-
titrage: 

Français لغة الترجمة:  الفرنسٌة 

 Le film est-il une 
première oeuvre? 

 هل الفٌلم أول عمل للمخرج؟  

Précédentes 
participations : 

- - Non de Festival : 
- - Prix : 

هل سبق للفٌلم أن شارك فً   
مهرجان آخر وهل حصل 

 على جائزة؟:
 اسم المهرجان: -
 الجائزة:نوع  -

Synosis :   :ملخص الفٌلم 

Informations sur le réalisateur معلومات عن المخرج 

Nom & Prénom:   :اإلسم الكامل  

Date de naissance :   :تارٌخ االزدٌاد 

N° de GSM :   :رقم الهانف 

E-Mail :   :ًالبرٌد االلكترون 

Adresse :   :العنوان 

Equipe technique ًالطاقم التقن 

Noms des acteurs: 
- 1

er 
rôle masculin : 

- 1
er 

 rôle féminin : 

 :اسماء الممثلٌن   
 الدور األول ذكور: -
 الدور األول إناث: -

Production :   :إنتاج 

Scénariste :   :كاتب السٌنارٌو 

Montage :   :مونطاج 

Image:   :التصوٌر 

Son:   : الصوت 

Musique :   :موسٌقى 
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 املغرب -للفيلم القصري بورزازات  ةملتقى القصب

  أكتوبر إلى  المسابقة الرسمٌة لألفالم من 

 بعرض فيلم ترخيص
 الموقع  أسفلهأنا      

 المخرج )ة(: ............................................................................................................

 المنتج: ...............................................................................................................

 لمؤسسسة :..............................................................................................................ا

 الدولة: ...............................................................................................................

 .......................................................................................................عنوان الفٌلم: ..

 النوع: ................................................................................................................

المغرب فً الفترة الممتدة  –ملتقى القصبة للفٌلم القصٌر بورزازات أرخص بعرض فٌلمً خالل 

 .أكتوبر  إلى من 

 .أكتوبر  إلى  والتعرٌفٌة بالمهرجان من  أرخص بعرض فٌلمً خالل العروض غٌر التجارٌة

 ،وموافقتً على شروط المشاركة. الملتقى أشهد على اطالعً على قوانٌن

 ... فً .....................................

    اطلعت ووافقت

                                                                                                                             

   التوقٌع

 
 
 
 

 


