
1



2

فــي إطــار دعــم الدولــة للمشــاريع الســينمائية تُعلــن وزارة الثقافــة والفنــون، عــن فتــح بــاب الترشــح 
لإلســتفادة مــن :

-إعانة تمويل انتاج األفالم السينمائية واإلنتاج المشتَرك
-إعانة كتابة سيناريوهات األفالم السينمائية وإعادة كتابتها

-إعانة تمويل األفالم السينمائية فيما بعد اإلنتاج

ألفــام ســينمائية : أفــام طويَلــة، أفــام قصيــَرة وأفــام وثائقيــة ، وفــق شــُروط ونظــام ُمحــّدد علــى 
النحو التــــالي:

الجـانبين التقني والفني

ــالم  ــرة، واألف ــالم قصي ــة، أف ــالم طويل ــينَمائية )أف ــالم الس ــاج األف ــم، إنت ــذا الّدع ــص ه ــادة 01: يخ الم
ــد  ــا بع ــذا م ــينما وك ــال الس ــة بمج ــة الخاص ــة والتقني ــر الفني ــتجيب للمعايي ــي تس ــة(، الت وثائقي

ــاج. اإلنت
المـادة 02: أن يكون موضوع الفيلم غير مستغل َسابقا. 

الَمادة 03 : أن يكون للمخرج فيلمين على األقل )طويل، وثائقي أو قصير(.
المادة 04 : يجب تحديد مساهمة كل منتج مشترك )حالة اإلنتاج المشترك(.

المادة 05 : تقّدر نسبة تمويل وزارة الثقافة والفنون بـ %40 من إجمالي ميزانية المشُروع.

الملف الفني

المادة 06 : مكونات الملف الفني
-طلب دعم مرفق برسالة شرح المشروع.	 
-العنوان المؤقت للفيلم	 
-ملخص المشروع	 
-الســيناريو الكامــل المســجل لــدى الديــوان الوطنــي لحقــوق الملــف و الحقــوق المجــاورة )تودع 	 

)Pdfو  Word نســخة ورقّية ونســخة إلكترونيــة
-بطاقة تقنية 	 
-بيان تقديري شامل للمصاريف يقدم في شكل فصول 	 
-مخطط التمويل	 
-مخطط العمل )تحدد فيها أماكن التصوير ، وأجال التنفيذ (	 
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-عقد أو عقد التنازل عن حقوق المؤلف والمخرج.	 
-المناصب التقنية األساسية 	 
-الممثلين الرئيسيين المرشحين )3 على األقل(. 	 
-السيرة الذاتية للمنتج، المخرج والسيناريست. 	 
-قرص فيديو رقمي ألخر فيلم )وثائقي أو قصير( لمخرج المشروع المرشح لإلعانة.	 
 	
 	
 	

الجانب التنظيمي 

المــادة 07 :  تــودع ملفــات الترشــح إلنــت   اج أفــالم ســينمائية )أفــالم طويلــة ،قصيــرة و وثائقيــة( على 
مســتوى مديريــة تطويــر الفنــون و ترقيتهــا )وزارة الثقافــة والفنــون( في نســخة ورقيــة و رقمية.

المادة 08 : حددت مدة استقبــال المشاريع بــ : 90 يوما ابتداءا من تــاريخ اإلعالن.
ــة كل  ــد دراس ــينما بع ــي للس ــم العموم ــة الدع ــرف لجن ــن ط ــال م ــم األعم ــم تقيي ــادة 09 :  يت الم

ــات. الملف
المــادة 10: يتــم إلعــالن عــن المشــاريع المقبولــة علــى الموقــع الرســمي لــوزارة الثقافــة والفنــون بعــد 

ــة اللجنة. مداول

الملف االداري

المادة 11 : مكونات الملف اإلداري:
القانون األساسي للشركة المنتجة، 	 
شهادة تسلمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة اإلنتاج قانونية،	 
اعتماد مؤسسة إنتاج سينمائي.	 
نسخة من السجل التجاري،	 
نسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي،	 
شيك مشطوب،	 
التصريح بالوجود،	 
تصريــح شــرفي يوقعــه المنتــج يشــهد أن شــركته فــي وضعيــة قانونيــة تجــاه التقنييــن 	 

والممثليــن وجميــع األشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن الذيــن ســاهموا في إنتــاج أفالمه الّســابقة.
تحديد الممولين المحتملين للمشروع بوثائق وتعهدات كتابية.	 
يلتــزم المنتــج فــي حالــة مــا إذا كان الســيناريو مقتبســا مــن عمــل محمــي، بتقديــم الموافقــة 	 

المكتوبــة للمؤلــف أو لــذوي الحقــوق، وفــي حالــة مــا إذا كان العمــل منشــوًرا، يلتــزم المنتــج بتقديــم 
موافقــة الناشــر.

تقديم وثائق ثبوتية تؤكد مساهمة المنتج بـــ %60  من إجمالي ميزانية المشروع.	 
مــلء االســتمارة علــى مســتوى أمانــة المديريــة أو ملئهــا بعــد ســحبها مــن الموقــع الرســمي 	 

للــوزارة وإيداعهــا مــع الملــف. 
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حاالت عدم قبول الملف

المادة 12 : الحاالت التي ال تقبل فيها الملفات هي:
الملفات الناقصة والتي ال تستوفي الشروط التقنية والفنية 	 
الملفات المودعة في غير اآلجال المحددة في هذا اإلعالن.	 

ــن  ــنوات )05(  م ــة س ــالل خمس ــتفادت خ ــي اس ــينمائية الت ــات الس ــتبعد المؤسس ــادة 13 : تس الم
ــم تــف بالتزاماتهــا فــي إنجــاز أعمــال ســابقة. دعــم لعمــل مــن نفــس الصنــف أو التــي ل

  

يرجى تحميل و ملئ اإلستمارة  المرفقة بهذا اإلعالن 


