امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة الثقافة
مديرية تطوير الفنون وترقيهتا
نيابة مديرية دمع الابداع الفين ووضع الفنانني

فلم ألفلم
ملشرتك ل
إنتاج اإنتاج ا
إنتاجل وال
يلوايل ا
طلبنةاإعمتاونة مت
ملفملف
سيامنئية
ملشرتك أل
إنتاج وا
طلب اإعا
السيامنئية
امللف الإداري املرفق:
 القانون ا ألسايس للرشكة املنتجة (نسخة واحدة)،
 شهادة تسلمها اإدارة الرضائب تثبت أأن الوضعية الرضيبية لرشكة الإنتاج قانونية (نسخة واحدة)،
 الزتام مكتوب من رشكة الإنتاج يذكر يف اجلينرييك ابلصيغة الآتية :اس تفاد هذا الفيمل من اإعانة صندوق تمنية الفن السيامنيئ وتقنياته
وصناعته لفائدة الإنتاج السيامنيئ الوطين (نسخة واحدة)،
 اعامتد السيامن (نسخة واحدة)،
 قرص فيديو رمقي ألخر فيمل أأو الفيمل ما قبل ا ألخري خملرج املرشوع املرحش ل إلعانة ،اإل اإذا تعلق ا ألمر بعمل أأول (نسخة واحدة)،
 نسخة من السجل التجاري،
 نسخة من بطاقة رمق التعريف اجلبايئ،
 ش يك مشطوب،
 الترصحي ابلوجود (نسخة واحدة)،
 السرية اذلاتية للمنتج (عرش نسخ)،
 السرية اذلاتية للمخرج (عرش نسخ)،
 السرية اذلاتية لاكتب السيناريو (عرش نسخ)،

امللف الفين:






نسخة من طلب الإعانة يبني ما يأأيت:
العنوان املؤقت للفيمل
الرشوط التقنية املقررة لإجنازه
خمطط العمل حيدد التصوير يف ا ألس توديو والتصوير اخلاريج
امس ا ألس توديو واخملرب املزمع اس تعامهلام يف حاةل ما اإذا اكن املرشوع مقررا ع ى دعا م فيمل




















أأماكن التصوير اخلاريج واملشاهد يف ديكورات طبيعية
التارخي املقرر لبداية وهناية التصوير
اترخي تسلمي النسخة ا ألولية
اخملرج املزمع اللجوء اإليه
املناصب التقنية ا ألساس ية
املمثلني الرئيس يني املعمتد علهيم ( 30ع ى ا ألقل)
السيناريو ويكون حواره مكتواب ابللغة الوطنية( ،اإحدى عرش نسخة)
يلزتم املنتج ،يف حاةل ما اإذا اكن السيناريو مقتبسا من معل محمي ،بتقدمي املوافقة املكتوبة للمؤلف أأو ذلي احلقوق ،ويف حاةل ما
اإذا اكن العمل منشورا ،يلزتم املنتج بتقدمي موافقة النارش (نسخة واحدة)
امللخص (عرش نسخ)
رساةل الرغبة (عرش نسخ)
بطاقة تقنية (عرش نسخ)
بيان تقديري شامل للمصاريف يقدم يف شلك فصول (عرش نسخ)
خمطط متويل مصحوب جبميع الإثبااتت املفيدة ،من بيهنا وثيقة حقيقة املسامهة اليت يقدهما املنتج ،وعند احلاجة ،الواثئق اليت تشهد
ع ى حقيقة اإسهامات املنتجني املشرتكني ا ألجانب يف مزيانية الفيمل (عرش نسخ)
عقد أأو عقود عن حقوق املؤلف واخملرج (نسخة واحدة)
القامئة الإمسية للتقنيني واملمثلني الرئيس يني املعمتد علهيم مع منح ا ألولوية للتقنيني اجلزائريني يف املناصب الرئيس ية (مدير التصوير
وهمندس الصوت والسكريبت واملركب( )...نسخة واحدة)
قامئة ا ألدوار ومناصب العمل املزمع اللجوء فهيا اإىل خدمات مشرتكني أأجانب (نسخة واحدة)
ترصحي رشيف يوقعه املنتج يشهد أأن رشكته يف وضعية قانونية جتاه التقنيني واملمثلني ومجيع ا ألشخاص الطبيعيني واملعنويني اذلين
سامهوا يف اإنتاج أأفلمه السابقة (نسخة واحدة)
قامئة التقنيني واملمثلني (نسخة واحدة)

ملحظات:
 .Iالصندوق يدمع مشاريع ا ألفلم (الطويةل والقصرية والواثئقية وأأفلم الرسوم املتحركة) اس تجابة للمعايري الفنية للسيامن ،وتستبعد لك
املشاريع اليت خيضع شلكها ومضموهنا ملعايري و أأجحام تلفزيونية.
 .IIيتوقف دراسة جلنة القراءة للسيناريو من خلل تقدمي امللف الاكمل.
 .IIIابلنس بة للسيناريو :تطلب اللجنة احرتام املعايري ا ألتية عند عرض السيناريو:
أأ  -معاجلة النص:
 احرتام املعايري املهنية يف عرض السيناريو عرب برامج خاصة ملعاجلة النصوص مصممة خصيصا لهذا الغرض موجودة ع ىش بكة ا ألنرتنت.

 اس تخدام جحم  12X12ويكون النص يف اجتاه "معودي" ومطبوع يف هجة واحدة ونوع اخلط موحد(.)21/22
ب -احلوارات:
 جيب اإدراج اللغتني الوطنيتني (العربية وا ألمازيغية) يف نص السيناريو (حىت وإان اكن هذا ا ألخري ابللغة الفرنس ية) ومل تمتاإضافهتا كرتمجة ع ى حدة.
 احلوارات اليت يفرتض أأن تقال ابللغة الفرنس ية جيب أأن تكتب ابلفرنس ية. ميكن أأن تكون احلوارات ا ألصلية مصحوبة برتمجة توضيحية (من اللغة الوطنية اإىل اللغة الفرنس ية أأو العكس). .IIIالتذكري ببعض حالت عدم قبول املرشوع:
ميكن رفض املرشوع يف احلالت اخلاصة الآتية:
 اإيداع سيناريو من طرف منتج اس تفاد من اإعانة من قبل دون أأن يهنيي مشاريعه وحيرتم الزتاماته. رفض السيناريو من طرف جلنة سابقة وإاعادة عرضه من جديد دون نزع أأس باب الرفض من طرف املرتحش ،سواء اكن ع ىمس توى اجلانب الفين (اإعادة الكتابة) أأو تندرج مضن الإنتاج.

بطاقـ ـ ــة الرتشـ ـ ــح
رشكة الإنتاج /املؤسسة حتت الوصاية.......................................................................................... :
امس ولقب املنتج :الس يد(ة).........................................................................................................
امس ولقب اخملرج :الس يد(ة).........................................................................................................
امس ولقب اكتب السيناريو :الس يد(ة).............................................................................................
نوع الطلب:
)2
)1
)0
)4
)5

إاعانة متويل اإنتاج والإنتاج املشرتك ل ألفلم السيامنئية
اإعانة كتابة سيناريوهات وإاعادة كتابهتا
اإعانة ما بعد اإنتاج ا ألفلم السيامنئية (الشلك الهنايئ)
اإعانة توزيع واس تغلل ا ألعامل السيامنئية
اإعانة متويل جتهزي الهيالك السيامنئية وعرصنة تقنيات السيامن.
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