
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ااألططلسس اتتووررش ـاالمشارريیع  لتقدديیممددعووةة   
بمررااكشش للفيیلمم االددوولي االمهھررجانن  

	  
 االددووررةة االرراابعة

	  
ما بعدد االتصوويیرر أأوو ألفالمم في مررحلة وواا االتططوويیرر مررحلة في االمشارريیع لتقدديیمماالتررشح بابب  فتح عننووررشاتت ااألططلسس  تعلنن

ااألوولل أأوو  االططوويیلل فيیلمهھمم إإخررااجج أأوواالعالمم االعرربي وواالقاررةة ااإلفرريیقيیة٬، االذذيینن يیعملوونن على تططوويیرر  سيینمائيیيقبلل  مننااإلنتاجج 
.االثاني أأوو االثالثث  

 
 إإططاررأأططلقهھ االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم بمررااكشش في  ٬،تططوويیرر االمووااهھھھببوول االسيینمائيیةلصناعة لبررنامج  هھھھيووررشاتت ااألططلسس 

 االعرربي وواالعالمم االمغرربب منن االسيینمائيیيیننجيیلل جدديیدد منن  مووااكبةإإلى  يیهھددفف ووهھھھوو .Netflixوو ذذلكك بشررااكة مع  2018ددووررةة 
.االمحليیةبيینن االمهھنيیيینن االددووليیيینن وواالمووااهھھھبب  ووللتباددلل للقاء منصةووخلقق  ووإإفرريیقيیا  

 
ً  2021في نهھايیة عامممنن ووررشاتت ااألططلسس  االرراابعةاالنسخة  ستنعقدد هھھھذذاا االحددثث  سيیمكنن. ووسيیتمم تحدديیدد االتارريیخ الحقا

سووقق ااإلنتاجج  خالللما بعدد ااإلنتاجج االتصوويیرر أأوو مررحلة االتططوويیرر ووأأفالمهھمم في مررحلة  فياالمشارركيینن منن تقدديیمم مشارريیعهھمم 
ستتنافسس االمشارريیع ووااألفالمم االمختاررةة على جوواائزز نقدديیة  كما .االددووليیيینن االمهھنيیيینن أأبررززاالمشترركك االذذيي سيیسمح لهھمم بمقابلة 

أألفف أأوورروو. 56بمثابة هھھھبة ماليیة إإجماليیة قددررهھھھا   
 

منن قبلل مستشارريینن خبررااء في كتابة  خاصة مووااكبةمنن  ووررشاتت ااألططلسسسيیستفيیدد االمشارركوونن االذذيینن سيیتمم ااختيیاررهھھھمم في 
٬، ووفقا الحتيیاجاتهھمم ووحسبب مررااحلل ااإلنتاجج االتي ووصلوواا إإليیهھا. االمووسيیقي االسيینارريیوو ووااإلنتاجج وواالتووززيیع وواالموونتاجج وواالتأليیفف  

	  
	  

االمشارركة شررووطط  
 

:لل  2021ااألططلسس  اتتلمشارركة في ووررشاا تتاحح  
 

 تعوودد وواالذذيینن االعالمم منن أأخررىى مناططقق في االمقيیميینننن في االعالمم االعرربي أأوو االقاررةة ااإلفرريیقيیة أأوو االمقيیميی يینناالسيینمائيی 1 /
.ااإلفرريیقيیة االقاررةة أأوو االعرربي االعالمم إإلى أأصوولهھمم  

 
رروواائي أأوو ووثائقي أأوو ررسوومم  ٬،ددقيیقة على ااألقلل) 60( مشررووعع فيیلمم ططوويیلل أأوولل أأوو ثاني أأوو ثالثث االذذيینن لدديیهھمم يینناالسيینمائيی 2 /

  .على ااألقلل أأوو ططوويیلل وواالذذيینن سبقق لهھمم إإخررااجج فيیلمم قصيیرر ما بعدد ااإلنتاجج االتصوويیرر أأوو مررحلة االتططوويیرر أأوو فيمتحرركة٬، 
 

.عندد تقدديیمم ططلبب االمشارركة إإنتاجج مؤؤكددةةشرركة  االتي لدديیهھااالمشارريیع في مررحلة االتططوويیرر ووااألفالمم  3 /  
	  
	  
	  
	  



	  
:مشارريیع االمغرربيیةبال خاصص  

	  
ما االتصوويیرر أأوو ألفالمم في مررحلة اا فئةاالتططوويیرر أأوو  مررحلة فيلمشارريیع اا فئةاالمشارريیع االمغرربيیة مددعووةة للتسجيیلل إإما في   -

إإما في ااالختيیارر االررسمي  اتحتفظظ لجنة ااالختيیارر بحقق إإددررااجهھوو. إإليیهھا ووصلتتبعدد ااإلنتاجج٬، حسبب مررحلة ااإلنتاجج االتي 
 ااألططلسس" على "نظظررااتت ما بعدد ااإلنتاجج٬، أأوو في بررنامجاالتصوويیرر أأوو االتططوويیرر ووااألفالمم في مررحلة  مررحلة فيللمشارريیع 

.االمخصصص فقطط للمشارريیع ووااألفالمم االمغرربيیة  
 

 بلل ٬،ااألوولى وواالثانيیة وواالثالثة االططوويیلةااألفالمم على ااألططلسس"  على "نظظررااتت ال يیقتصرر بررنامج٬، 2020جررىى عامم  كما  -
.مشارريیعهھمم أأوو أأفالمهھمم أأكثرر منن ثالثة أأفالمم تررشيیحيیمكنن أأيیضا للسيینمائيیيینن االذذيینن أأخررجوواا   

	  
	  
	  

كيیفيیة تقدديیمم االمشارريیع  
 

(مشارريیع في مررحلة االتططوويیرر  االتي تتقددموونن للمشارركة فيیهھا االفئةااختيیارر ٬، يیررجى 2021لتقدديیمم تررشيیحكمم لووررشاتت ااألططلسس 
٬، االرروواابطط أأددناهه عبررااإلنتررنتت  علىحسابكمم االخاصص على منصتنا  ووإإحددااثثما بعدد ااإلنتاجج)٬، االتصوويیرر أأوو أأوو أأفالمم في مررحلة 

.على االمنصة تحميیلل االووثائقق االمططلووبة٬، ووأأخيیرراا وومللء خاناتت االمعلووماتت االمططلووبة  
 
 

:مررحلة االتططوويیرر فيمشارريیع اال  
2021سبتمبرر 8: االمهھلة اانتهھاء  

رراابطط االتسجيیلل:  
https://projet-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro  

 
:فالمم في مررحلة ما بعدد ااإلنتاججااأل  

2021سبتمبرر 22: االمهھلة اانتهھاء  
االتسجيیلل:رراابطط   

https://wip-ateliersfestivalmarrakech.festicine.pro 
 

منن قبلل  ووذذلككططلبا  100أأوولل  ددررااسةستتمم فقطط وواالتططوويیرر.  مررحلة في مشررووعع ملفف 100لـ للتقدديیمم محددووددةة هھھھذذهه االددعووةة 
.ططلسسااأل اتتووررشمشارريیع لجنة ااختيیارر   

إإنن هھھھذذاا االعدددد االمحددوودد منن ططلباتت االتقدديیمم ال يیشملل ااألفالمم في مررحلة االتصوويیرر أأوو ما بعدد ااإلنتاجج.  
 
 

االبرريیدد  عبررططلسس ااأل اتتعنن ووررش االمسؤؤوولل٬، بررااكك بـتـــيیــبـتوومعلووماتت إإضافيیة٬، يیررجى ااالتصالل  لططلببأأوو  الستفساررااتكمم
  ااإللكتررووني:

thibaut.bracq@festivalmarrakech.org  
 

https://atlasateliers.festivalmarrakech.info/ar 
	  

	  


