
 

 ابلعيون   همرجان الفيمل الواثئقي حول الثقافة والتارخي واجملال الصحراوي احلسان 

ىل    19، من  السادسة ادلورة         2022دجنرب    25ا 

 نظام املهرجان 

   : الفصل الأول 
 

همرجان    ذات  لفيمل  ايعترب  سيامنئية  ابلعيون تظاهرة  احلسان  واجملال الصحراوي  والتارخي  الثقافة  حول  الواثئقي 

ىل:  فن  عطاب  وثقايف هتدف ا 

 التعريف وتروجي الفيمل الواثئقي اذلي يعىن ابلتارخي والثقافة واجملال الصحراوي احلسان؛  -

 جه اخلصوص، ابلأقالمي اجلنوبية؛  التحفزي عىل ال نتاج السيامنيئ معوما، والأفالم الواثئقية عىل و  -

حداث فضاء للقاء واحلوار بني املنتجني السيامنئيني م -  ملغرب وجنوبه؛ ل اامن ش ا 

حضارة   - ل شعاع  وتعزيزا  املغربية  للهوية  تمثينا  احمليل،  اجلغرايف  واجملال  اجلهوي  التنوع  براز  ا  عىل  العمل 

   وثقافة واترخي املغرب.

 الفصل الثان:  
 

املهرجان   والفاعلينظم  واملنتخبة  احمللية  السلطات  مع  وبتنس يق  بتعاون  املغريب  السيامنيئ  املركز  قبل    يف   نيمن 

 قل السيامنيئ والسمعي البرصي ابلأقالمي اجلنوبية. احل
 

 الفصل الثالث: 
    

ىل    19ينعقد املهرجان مبدينة العيون خالل الفرتة املمتدة من    . 2022دجنرب    25ا 
 

 

 الفصل الرابع:  
 

 مج املهرجان:  يتضمن بران

مو  - تتناول  اليت  الطويةل  الواثئقية  الأفالم  وجه  يف  مفتوحة  رمسية  او ضمسابقة  واجملال  ثقافل ع  والتارخي  ة 

مغاربة سيامنئيني  خراج  ا  من  احلسان  للمهرجان،  الصحراوي  السابقة  ادلورة  منذ  نتاهجا  ا  مت  واليت   ،

 واملسجةل للمشاركة وفق الرشوط اليت حيددها هذا النظام. 

 وراما الفيمل الواثئقي حول الثقافة والتارخي واجملال الصحراوي احلسان.ابن -

 .أأنشطة موازية -



 

 

 ل اخلامس:  فص لا 
 

بعد   التسجيل  اس امترة  املهرجان  كتابة  تتسمل  عندما  رمسيا  الواثئقية  الأرشطة  ترش يح  من  يمت  وتوقيعها  ملهئا 

اترخي   قبل  وذكل  الفيمل  وخمرج  منتج  التسجيل    2022نونرب    25طرف  اس امترة  رسال  ا  ويمت  أأقىص.  كأجل 

 ونسخة الفيمل عىل العنوان التايل:

 ، الرابط  421احلي الصناعي، شارع اجملد، ص.ب يب، غرملا املركز السيامنيئ 

 جيب أأن تكون الاس امترة مصحوبة ابلواثئق التالية: 

 ملخص الرشيط ابلعربية.

املمثلني   لحئة  التقنيني،  لحئة  اخملرج،  صور  وصوره،  الفيمل  )ملصقات  للرشيط  ال شهارية  الوسائل  مجيع 

 لف الصحفي...(امل ئية،الرئيس يني يف حاةل الأفالم الواثئقية/الروا
 

 الفصل السادس:  
 

ل  ترش يحها  يمت  اليت  الطويةل  الواثئقية  الأفالم  نسخ  تودع  أأن  بكتابجيب  الرمسية  أأجل  لمسابقة  يف  املهرجان  ة 

 .Blu- Rayأأو  DCP، وأأن تكون ابللغة الأصلية وعىل دعامة 2022دجنرب  01أأقصاه 

همرجاانت   س بق هل املشاركة يف  فيمل  املهرجان  د ل ميكن لأي  خارجه أأو يف  الوطن للفيمل أأن  اخل املغرب أأو 

 . يشارك يف مسابقة هذه ادلورة

يف   للمشاركة  تسجيهل  مت  فيمل  لأي  ميكن  فرتة  ل  خالل  حسبه  يمت  أأن  املنظمة  اللجنة  قبل  من  وقبوهل  املسابقة 

 انعقاد املهرجان. 
 

 الفصل السابع:  
 

 

ت  حتكمي  جلنة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  من  تكتعني  بع   5ون  اللجنة،  هذه  ومتنح  أأفالم  أأعضاء،  مشاهدة  د 

 أأدانه.  9املسابقة، اجلوائز املنصوص علهيا يف الفصل 

   : الفصل الثامن 
 

املسابقة   ل يف  عرضه  سيمت  رشيط  أأي  اس تغالل  أأو  نتاج  ا  يف  سامه  خشص  لك  التحكمي  جلنة  يف  عضوا  يقبل 

 الرمسية، أأو اكن معنيا به. 

 



 

 

 الفصل التاسع:  

 التحكمي اجلوائز التالية: ح جلنةمتن

 درمه   50.000,00 لكربى اجلائزة ا

 درمه  40.000,00 جلنة التحكمي جائزة  

خراج   درمه  30.000,00 جائزة أأفضل ا 

 درمه  20.000,00 جائزة أأفضل مونتاج 

 درمه  20.000,00 جائزة أأفضل موس يقى

 

 ض الأعامل املشاركة يف املسابقة. يه ببع ، وميكهنا التنو ل متنح جلنة التحكمي أأية جائزة ابملناصفة

 الفصل العارش:  
 

مة اليت حتتفظ باكمل الصالحية  تبقى لك حاةل غري منصوص علهيا يف هذا النظام من اختصاص اللجنة املنظ

 يف تطبيق مقتضياته. 
 

 الفصل احلادي عرش:  

والتار الثقافة  حول  الواثئقي  الفيمل  همرجان  يف  الصحاملشاركة  واجملال  ا خي  قبول  راوي  تعن  ابلعيون  حلسان 

 مقتضيات هذا النظام. 

 
 

 لالتصال: 

 كتابة املهرجان 

 الرابط 421 ص.ب –املركز السيامنيئ املغريب: شارع اجملد 

 05  37 28 92 00 - (037) 79 81 05/08 : / الفاكس :  الهاتف  

contact@ccm.ma   :الربيد ال لكرتون  

     www.ccm.maاملوقع ال لكرتون: 

 

http://www.ccm.ma/

