
 
 

 

   املهرجان الوطين للفيل 

 والعرشون   الثانية ادلورة  

 2022ش تنرب    24ا ىل    16من    طنجة، 

 نظام املهرجان 

 

نعايش هتدف ا ىل: للفيل  الوطين  : يعد املهرجان الفصل الأول   تظاهرة ذات طابع فين وثقايف وا 

 السيامنئية الوطنية الصناعةتمنية  -

نتاج  - خراج سيامنئيني مغاربةاملسامهة يف تروجي الفيل من ا   وا 

 معل املهنيني يف السيامن املغربية تقدير -

 ا حداث ا طار للقاء واحلوار والتبادل السيامنيئ. -

 : الفصل الثاين

 ينظم املهرجان الوطين للفيل من قبل املركز السيامنيئ املغريب.

 : الفصل الثالث

 .2022ش تنرب  24ا ىل  16املمتدة من الفرتة  خاللمبدينة طنجة  للفيلللمهرجان الوطين والعرشون  الثانيةتنعقد ادلورة 

 : الفصل الرابع

 يتضمن برانمج املهرجان ما ييل:

  عىل دعامة ،للفيلابتداء من آ خر دورة للمهرجان الوطين نتاهجا  ا  اليت مت  الطويةل    ةالروائيالأفالم  مس "املسابقة الرمسية "تفتح يف وجه مجيع ا  قسم حيمل   -

DCP  معنونة ابلفرنس ية آأو ابل جنلزيية 
 

ابتداء من نتاهجا  ا  اليت مت معنونة ابلفرنسم ية آأو ابل جنلزيية    DCP  عىل دعامة  ،القصمةة  ةالروائيالأفالم  مس "املسمابقة الرمسية "تفتح يف وجه ا  قسمم حيمل   -

 س تقوم اللجنة املنظمة ابنتقاء الأفالم القصةة من بني الأفالم املسجةل للمشاركة يف املسابقة الرمسية.و آ خر دورة للمهرجان الوطين للفيل. 

 .كلك خمرج مشار  عىل الأمرنفس ينطبق ، و ا للمشاركة يف هذه املسابقةواحد اقصة  اروائي فيلام آأن تقرتحنتاج لال  رشكة  حيق للك
 

ابتداء نتاهجا ا  اليت مت    معنونة ابلفرنسممم ية آأو ابل جنلزيية  DCP  عىل دعامة  ،الأفالم الطويةل الواثئقية"املسمممابقة الرمسية " تفتح يف وجه مس ا  حيمل  قسمممم   -

 .الأفالم املسجةل للمشاركة يف املسابقة الرمسيةمن بني  س تقوم اللجنة املنظمة ابنتقاء الأفالم الطويةل الواثئقيةو  .من آ خر دورة للمهرجان الوطين للفيل
 

 آأنشطة سيامنئية وثقافية موازية. -

 :الفصل اخلامس

 مسابقات املهرجان

 املسابقة الرمسية للمهرجان ثالث مسابقات: قسم تضمن ي 

 مسابقة الأفالم الروائية الطويةل

  الب ا ق  ، وآأن يكوندقيقة  80الطويل عن  الروايئ   الفيلمن املهرجان الوطين للفيل، جيب آأن ل تقل مدة    22للمشممممماركة يف املسمممممابقة الرمسية ل ورة  

 DCPللعرض بواسطة تقنية 

  كأجل آأقىص، 2022يوليوز    27الطويةل رمسيا عندما تتسل كتابة املهرجان اس امترة التسجيل بعد ملهئا وتوقيعها وذكل قبل  الروائية    الأفالميمت ترش يح  

 جيب آأن تكون هذه الاس امترة مصحوبة ابلواثئق التالية:

 ابللغة العربية والفرنس ية وال جنلزيية.  الفيلملخص  -

 الوصةل ال شهارية للفيل...(؛  ،يفصور اخملرج، امللف الصح  ، وصوره الفيل)ملصقات  للفيليع الوسائل ال شهارية مج  -

 نبذة عن السةة اذلاتية للمخرج؛    -

   يف مثلنيامل و   ،ليةومؤلف املوس يقى الأص   ، واملوضب،وهمندس الصوت  ،ومدير التصوير  ،واكتب السيناريو،  مس منتج الفيل ا  بطاقة تقنية خاصة حتمل    -

 . آأول واثين دور رجايلو آأول واثين دور نسايئ 

 عنوان املنتج ورمق هاتفه.  -

 مسابقة الأفالم الروائية القصةة

 دقيقة  30دقائق وآأن ل تتجاوز    5القصة عن  الروايئ   الفيلمن املهرجان الوطين للفيل، جيب آأن ل تقل مدة    22للمشاركة يف املسابقة الرمسية ل ورة  

 DCPللعرض بواسطة تقنية  الباق وآأن يكون

 ، كأجل آأقىص  2022يوليوز    27القصةة رمسيا عندما تتسل كتابة املهرجان اس امترة التسجيل بعد ملهئا وتوقيعها وذكل قبل  الروائية    الأفالميمت ترش يح  

 جيب آأن تكون هذه الاس امترة مصحوبة ابلواثئق التالية:

 ابللغة العربية والفرنس ية وال جنلزيية.  الفيلملخص  -



 ي...(؛ فوصور اخملرج، وامللف الصح، وصوره الفيلملصقات )  للفيلمجيع الوسائل ال شهارية  -

 نبذة عن السةة اذلاتية للمخرج؛   -

 مثلنيامل و  ،ومؤلف املوس يقى الأصلية ، واملوضب،وهمندس الصوت ،ومدير التصوير ،واكتب السيناريو، مس منتج الفيلا  بطاقة تقنية خاصة حتمل  -

 عنوان املنتج ورمق هاتفه.  -

 الطويةل الواثئقية مسابقة الأفالم 

للعرض    البا ق  وآأن يكوندقيقة    52الطويل عن  الواثئقي    الفيلمن املهرجان الوطين للفيل، جيب آأن ل تقل مدة    22للمشاركة يف املسابقة الرمسية ل ورة  

 DCPبواسطة تقنية 

 ، كأجل آأقىص   2022يوليوز    27الطويةل رمسيا عندما تتسل كتابة املهرجان اس امترة التسجيل بعد ملهئا وتوقيعها وذكل قبل  الواثئقية   الأفالميمت ترش يح  

 جيب آأن تكون هذه الاس امترة مصحوبة ابلواثئق التالية:

 ابللغة العربية والفرنس ية وال جنلزيية.  الفيلملخص  -

 الوصةل ال شهارية للفيل...(؛  ،يفصور اخملرج، امللف الصح  ، وصوره الفيل)ملصقات  للفيليع الوسائل ال شهارية مج  -

   نبذة عن السةة اذلاتية للمخرج؛    -

 .ومؤلف املوس يقى الأصلية ، واملوضب،وهمندس الصوت ،ومدير التصوير ،واكتب السيناريو، مس منتج الفيلا  بطاقة تقنية خاصة حتمل  -

 عنوان املنتج ورمق هاتفه. -

 :الفصل السادس

نظام  ملقتضمميات   قبولمبثابة   اململوءةتعترب هذه الاسمم امترة  و يمت ترشمم يح آأفالم املهرجان رمسيا عندما تتسممل كتابة املهرجان اسمم امترة التسممجيل بعد ملهئا وتوقيعها،  

 املهرجان. 

 ( DCP دعامةعىل )نسخة آأصلية  2022يوليوز  29جيب آأن تودع نسخ الأفالم بكتابة املهرجان يف آأجل آأقصاه 

 حلسممانيةابمازيغية آأو ابللغة الأ اليت تتضمممن اوارات الأفالم  تقدمي  جيب آأن تكون الأفالم اخملتارة للمشمماركة يف املهرجان معنونة ابلفرنسمم ية آأو ال جنلزيية. يتو ب 

 .لفرنس يةابمعنونة ابلعربية و / آأو 

 لمشاركني يف آأجل آأقصاه بداية شهر ش تنرب. ل  ال عالن عن ذكل ، وسيمتاللجنة املنظمة من قبليمت حتديد آأايم وفضاءات وساعات عرض آأفالم املهرجان 

 .السيامن جتاراي قاعاتالفيل يف  خروجالعروض يف الاعتبار  برجمة تأأخذ

 العرض. قاعةيف  مبدعهيامع مبارشة بعد عرضها املهرجان  آأفالم ةمناقش تمت

 :الفصل السابع

 ،هاملهرجان الوطين مبدينة طنجة خالل مدة انعقادل ميكن عرض مجيع الأفالم املشاركة يف 

 كام ل ميكن حسب آأي فيل من الربانمج الرمسي للمهرجان.  

 : الفصل الثامن 

 املهرجان   جلن حتكي 

 واليت تتكون من خشصيات سيامنئية. الرمسية  املسابقات تعني اللجنة املنظمة للمهرجان الوطين للفيل جلن حتكي 

 الطويةل، الروائية  الأفالم آأعضاء يف فئة  7جلنة حتكي تتكون من   -آأ 

 القصةة،الروائية  الأفالم آأعضاء يف فئة  5جلنة حتكي تتكون من   -ب 

 الطويةل،  الواثئقية  الأفالمآأعضاء يف فئة  3جلنة حتكي تتكون من  - ج 

 .عن بعد قبل انعقاد املهرجانوذكل الطويةل الأفالم املسجةل الروائية جلنة التحكي اخلاصة مبسابقة الأفالم  تشاهد

 . ابجلوائز والبت يف الفائزين بشأأهنا  يف القاعة الرمسية للمهرجان قبل التداولتمت جلنة التحكي   من قبلاملشاهدة الرمسية لهذه الأفالم        

نتاج آأو توزيع آأو  يقبل ل        يمت عرضه يف املسابقة آأو اكن معنيا هبا.  فيلاس تغالل آأي  عضوا يف جلن التحكي آأي خشص سامه يف ا 

 متنح جلن التحكي الثالثة اجلوائز املنصوص علهيا يف الفصل التاسع من هذا النظام.  

 : الفصل التاسع

  وائز املهرجان

 التايل:تتوزع  وائز املهرجان كام النحو 

 :مسابقة الأرشطة الطويةل الروائية-آأ  -آأ 

 )يمت تقامسها ابلتساوي بني خمرج ومنتج الفيل الفائز(  درمه   80.000,00 اجلائزة الكربى  (1

نتاج  (2  درمه   60.000,00 جائزة ال 

 درمه   50.000,00 جلنة التحكي جائزة  (3

 جائزة العمل الأول  (4

 جائزة ال خراج  (5

 درمه   40.000,00

 درمه   40.000,00

 درمه   30.000,00     جائزة السيناريو   (6

 درمه   30.000,00 جائزة آأول دور نسايئ  (7

 درمه   30.000,00 جائزة آأول دور رجايل  (8

 درمه   20.000,00 نسايئ  اثين دور جائزة  (9

 درمه   20.000,00 رجايل  اثين دور جائزة  (10



 

 درمه   20.000,00 جائزة التصوير (11

 درمه   20.000,00 جائزة الصوت (12

 درمه   20.000,00 جائزة الرتكيب (13

 درمه   20.000,00 املوس يقى لأصلية ( جائزة14

  

 :مسابقة الأرشطة القصةة -ب -ب

 )يمت تقامسها ابلتساوي بني خمرج ومنتج الفيل الفائز(  درمه   50.000,00 اجلائزة الكربى  (1

 درمه   40.000,00     التحكي    جائزة جلنة (2

 

 درمه  30.000,00       السيناريوجائزة  (3

 

 الواثئقية: الأرشطة الطويةل  مسابقة    - ج 

 )يمت تقامسها ابلتساوي بني خمرج ومنتج الفيل الفائز( درمه   50.000,00 )*(  ( اجلائزة الكربى للفيل الواثئقي1

 درمه   40.000,00 ( جائزة جلنة التحكي    2

 

 :التنوهيات -د

 ميكن آأن منح تنوهيات من قبل جلن حتكي املهرجان. 

 

ل ابلنس بة جلائزة جلنة التحكي اخلاصة ل متنح جلن التحكي اجلوائز مناصفة -ه ل لفيلمني، وا   .ل ميكن منح هذه اجلائزة ا 

 

 :الفصل العارش

 غماربمة، مجعيمةبتشممممماور مع الغرف املهنيمة يف القطماع )الغرفمة الوطنيمة ملنتجي الأفالم، الغرفمة املغربيمة ملنتجي الأفالم، احتماد اخملرجني واملؤلفني امل ا النظماممت اعامتد همذ

ندية ةالوطني  واجلامعةاملغربية لتقنيي الأفالم  الغرفةملغرب، ابنقاد السيامن   ابملغرب(. ئيةالسيامن للأ

 منصوص علهيا يف هذا النظام من اختصاص اللجنة املنظمة.تبقى لك حاةل غة 

 :الفصل احلادي عرش

 قتضيات هذا النظام.مب قبول الللفيل للمهرجان الوطين الثانية والعرشين املشاركة يف ادلورة تعين 

 

 

 

 التصال: كتابة املهرجان ل

 الرابط   421ص.ب   –املركز السيامنيئ: احلي الصناعي، شارع اجملد 

   49 / 05 / 200 289 537 (0) 212+ :  الهاتف

 contact@ccm.ma الربيد ال لكرتوين :

    22www.ccm.ma/fnfاملوقع  ال لكرتوين :

mailto:contact@ccm.ma
http://www.ccm.ma/fnf22

