
                                                                            

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 

 وزارة الثقافة 

 مديرية تطوير الفنون وترقيهتا 

 نيابة مديرية دمع الابداع الفين ووضع الفنانني 

 امللف الإداري املرفق:

 عادة كتابته موج عانة لكتابة سيناريو واإ  (،)نسخة واحدة ه ملديرية تطوير الفنون وترقيهتاطلب اإ

 ( نسخةالقانون الأسايس للرشكة املنتجة ،)واحدة 

 مس تخرج السجل التجاري للرشكة 

 اكتب السيناريو والرشكة املرحشة  عقد ما بني 

 (،عرش نسخ) السيناريو ملخص 

 ( املعاجلةرساةل الرغبة)(، عرش نسخ) : ادلوافع، والأهداف 

  (،عرش نسخ)للمرشوع فلل امل املايل تقديرال 

 ( .)(عرش نسخخمطط العمل )خمطط مفلل 

  عرش نسخ() لاكتب السيناريوالسرية اذلاتية. 
 

 

 

 مالحظات:
I.  من خالل تقدمي امللف الاكمليتوقف دراسة جلنة القراءة للسيناريو. 

II. :ابلنس بة للسيناريو: تطلب اللجنة احرتام املعايري الأتية عند عرض السيناريو 

 معاجلة النص: -أأ 

عىل احرتام املعايري املهنية يف عرض السيناريو عرب برامج خاصة ملعاجلة النلوص ملممة خليلا لهذا الغرض موجودة  -

 ش بكة الأنرتنت.

 ويكون النص يف اجتاه "معودي" ومطبوع يف هجة واحدة ونوع اخلط موحد 12X12اس تخدام جحم  -

(22/21.) 

عادة كتابهتاملف طلب  عانة كتابة سيناريوهات الأفالم واإ  اإ



 احلوارات:-ب 

ن اكن هذا الأخري ابللغة الفرنس ية( ومل تمت  - دراج اللغتني الوطنيتني )العربية والأمازيغية( يف نص السيناريو )حىت واإ جيب اإ

ضافهتا كرتمجة   عىل حدة.اإ

 غة الفرنس ية جيب أأن تكتب ابلفرنس ية.لاحلوارات اليت يفرتض أأن تقال ابل -

ىل اللغة الفرنس ية أأو العكس(. -  ميكن أأن تكون احلوارات الأصلية ملحوبة برتمجة توضيحية )من اللغة الوطنية اإ

 

III.  :التذكري ببعض حالت عدم قبول املرشوع 

 الآتية:ميكن رفض املرشوع يف احلالت اخلاصة 

عانة من قبل دون أأن يهني  مشاريعه وحيرتم الزتاماته. - يداع سيناريو من طرف منتج اس تفاد من اإ   اإ

عادة عرضه من جديد دون نزع أأس باب الرفض من طرف املرتحش، سواء اكن عىل مس توى  رفض السيناريو من طرف جلنة سابقة واإ

نتاج. عادة الكتابة( أأو تندرج مضن الإ  اجلانب الفين )اإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطاقــــــة الرتشــــــح
 

نتاج/ املؤسسة حتت الوصاية: ....................................................................  ......................رشكة الإ

 .....................الس يد)ة(....................................................................................امس ولقب املنتج: 

 .......................امس ولقب اخملرج: الس يد)ة(..................................................................................

 .............................................................................................تب السيناريو: الس يد)ة(امس ولقب اك

 

 نوع الطلب:

 

نتاج املشرتك للأفالم السيامنئية (2 نتاج والإ عانة متويل اإ  اإ

عادة كتابهتا  (1 عانة كتابة سيناريوهات واإ  اإ

نتاج الأفالم   (3 عانة ما بعد اإ  )الشلك الهنايئ(السيامنئية اإ

عانة توزيع واس تغالل الأعامل السيامنئية  (4  اإ

عانة متويل جتهزي الهيالك السيامنئية وعرصنة تقنيات السيامن.  (5   اإ

 

 

 4-3-1-2تتعلق ابلإعاانت: معلومات
 

 ................................الفيمل....................................................................................................عنوان 

 .......................................................................................................................مدة الفيمل................

 .................................نوعه............................................................................................................

 .............................................................بيان تقديري......................................................................

 .................................املبلغ املطلوب................................................................................................

 

 معلومات خشلية:

 .......................................................................................................الهاتف الثابت أأو احملمول: ........

 ............................الربيد الإلكرتوين: .............................................................................................

 ............................املؤسسة: ...............................................................................................عنوان 

 

 

 


