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4242اللصير الىزائلي لفُلم ل سال مباساة  

 

 الىغـــام الذاخـلــي
 

  الوباراة أهداف

بمبادسة مً مؤسست سال للثلافت والفىىن، لخدلُم ألاهذاف الخالُت> 4242اللصير الىزائلي للفُلم  سال  جىغم مباساة  

 خي والحظاسي ملذًىت سالملؤسست سال للثلافت والفىىن  إغىاء املىصت إلالىتروهُت  خٌى الترار الخاٍس

  ش الجهذ الىطني لإلاسهام في  ألافالم الىزائلُت  ووشش خطٍى

 ت  املغشب صىاؽت الفُلم الىزائلي في  جلٍى
 

  ـجـــا اآل

 املباساة> فخذ باب جلذًم طلباث املشاسهت في  4242 دجىبر 27 -

 املباساة> غلم باب جلذًم طلباث املشاسهت في  4242 دجىبر 53 -

 > اجخماؽاث ومذاوالث لجىت الخدىُم 4243ًىاًش  39 - 26 -

 > إلاؽالن ؽً ألافالم الثالزت الفائضة  4243ًىاًش  42 -

 مىكؿ املؤسستؽلى  الفائضة> وشش ألافالم  4243 ًىاًش 44 -
 

  الوباراةـجوائس 
 

 دسهم 370222 :  الجائضة ألاولى (3

 دسهم 320222 :الجائضة الثاهُت (4

  دسهم 7222 :الجائضة الثالثت (5
 

 حنظيويت وقواعدشروط 

افلت مً الاطالؼًشجى الخأهذ  30  للمباساة الترشحكبل حؾبئت اسخماسة  أؽاله املزهىسة واللىاؽذ ؽلى الششوط واملى

خ إلاؽالن ؽخباسا  جىطلم املباساة 40  الثاهُت ؽششة صوالاؽلى الساؽت  4242 دجىبر 53 غاًت إلىمً جاٍس

 الىزائم الخالُت> ؽلى ٌشخمل ملف الترشُذ 50

  لمشاسهتالترشح لاسخماسة  

 وسخت مً الفُلم ؽلى خامل إلىترووي ًمىً حشغُله ؽلى آلت خاسىب ؽادي 

 ة( هبزة ؽً السيرة الزاجُت للمشاسن( 

 مخخصش ؽً الفُلم ال ًخجاوص صفدت واخذة 

  ذ بالششف بخدمل ت للفُلمجصٍش  مسؤولُت امللىُت الفىٍش

ن لششوط ى خىفسامل املغاسبت امللُمىن في الخاسج، بمً فيهم فلط مً جيسُت مغشبُت ألاشخاص وجه في الترشح للمباساة مفخىح 60

 املشاسهت

خُت ملذًىت سالأخذ ًدىاٌو الفُلم مىطىؼ ٌشترط أن ًىىن  70 طت الجذة في جىاٌو املىطىؼ ،املؾالم الخاٍس  شٍش

 4242سىت خالٌ  أهجض ًجب أن ًىىن الفُلم كذ  80

 فُلم واخذ ال ًمىً للمترشح )ة( املشاسهت بأهثر مً  90

طت وخذة املحخىي  مىىن مً ؽذة ًمىً املشاسهت بفُلم وزائلي 0:  خللاث شٍش
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 دكُلت 35 املذة الضمىُت للفُلم في جخدذد 0;

 مالئمت جلىُت ٌشترط في الفُلم أن ًىىن بجىدة 320

اكؿ ألاهترهِذًمىً املشاسهت بفُلم   330  جم وششه سابلا ؽلى مى

ىهُتالىزائلُت املىخجت مً كبل  لألفالمال ًمىً   340  املباساةاملشاسهت في  كىاة جلفٍض

 دولُت  وأسبم أن فاص في مسابلاث وطىُت  املشاسهت بفُلم ججىص   350

 الخىكُؿ )ة( ها ؽلى ؽاجم صاخبنظمخالتي جمسؤولُت صحت جمُؿ املؾلىماث وجلؿ  ،املشاسهتاسخماسة  جىكُؿ ًخؾين 360

افلت الششواء لا والزي  ،املترشح )ة(باسم  املباساةؽماٌ املشترهت في ًخم كبٌى ألا  370 ً ؽلى الاشتران في هزه ًظمً مى ، املباساةخٍش

 سخماسة الا في  ئهمسماأرهش  مؿ وجىب

ؾاث املغشبُتمخؾاسطت مؿ  أؽماٌ جلذًم ال ًجىص  380 مخظمىت إلساءة طذ أي أو  بالسمعي البصشي والسِىما،راث الصلت  الدشَش

ت ؽلى ؽىاصش دؽائُت  فشد أو جماؽت، تأو أو مدخٍى  إؽالهاث ججاٍس

 في خالت اسخؾماٌ وزائم ألاغُاس، ًخؾين إلادالء بتراخُص إدساجها خسب اللىاهين الجاسي بها الؾمل 390

 والترار مجاٌ إلاؽالم السمعي البصشي والسِىمافي والاخخصاص الخبرة  روي لجىت جدىُم مً  ؽلى جداٌ الترشُداث 3:0

ً ؽبر سكم الهاجف  إخباسًخم   0;3  في اسخماسة املشاسهت املبِىتإلالىترووي  والؾىىانالفائٍض

ً ؽبراملالُت  الجىائض  ، وحسلمؽمىميفي خفل املباساة ؽً هخائج  اسسمُ ٌؾلً مىخب املؤسست 420  0 بىيي شًُ للفائٍض
 

 لجنت الخحكين 

  في مجاالث إلاؽالم  الؾاملين املخخصصينمً بين هم اخخُاس أؽظاء، ًخم ( 26) أسبؾتمً  لخدىُماملؤسست لجىت لٌؾين مىخب

  والترار السمعي البصشي والسِىما

  ومؾاًير الخلُُم وجىغُم الاجخماؽاث وأسلىب اجخار اللشاساث، جدذ  الؾمل لها مىهجُت أٌو اجخماؼلجىت الخدىُم في جدذد

 خىفُزي للمؤسستإششاف املىخب ال

  املباساةفشص الطلباث وفم مؾاًير و الاخخُاس ألاولى مهمت املشاسهت  بملفاث الخىصلبؾذ جخىلى لجىت الخدىُم  

  ال حسخىفي ششوط املباساةالتي  امللفاثاسدبؾاد  الخدىُمًدم للجىت 

 لفُلم ا تملىُ إزباث وأ، املشاسهتملف للخدلم مً  إطافُتمسدىذاث وزائم أو  جلذًم أي مششح )ة( طلب مًأن ج ًمىً للجىت الخدىُم

 واملىاد املسخخذمت فُه

  املباساةوجلُذها بمىطىؼ  واللىاؽذ املحذدة، وفلا اللتزامها بالششوط املباساةبخلُُم ألاؽماٌ املشاسهت في  الخدىُمجلىم لجىت ،

 املىاسبت 000 الصىجُتلمؤزشاث املىسُلُت و وجىعُفها ل وإلابذاؽُت املطلىبت، لجىاهب الجمالُتؾىصش الجذة ولومشاؽاتها ل

 ًبهالم ًىً هىان فُلم مؤهل للفىص  في خالت ماالجىائض املحذدة  الاخخفاظ بأخذ  الخدىُم جىتلل ًمى  

  ش مىخىب إلى سئِس املؤسست، ًىص ؽلى ال الخدىُمجلذم لجىت  والخلُُماث واملالخغاث  حُثُاثهخائج مذاوالتها في جلٍش

خ إلا  والخىصُاث املمىىت، ورلً  0املباساةهخائج ؽالن ؽً كبل جاٍس
 

 لخساهاثحقوق وا

 ًىىن مدط حؾشض مً ألاغُاسمششح بدم اسدبؾاد أي فُلم  مؤسست سال للثلافت والفىىن دخفػ ج 30

توامل خلىق  همالً الفُلم ولذً هبأهحؾهذ صاخب الفُلم  حؾني طمىُا املباساةاملشاسهت في  40  امللىُت الفىٍش

 ملذة سىت في مىصاتها ؽلى إلاهترهذو، ؽلى مىكؾها إلالىترووي ألافالم الفائضة ليششبدم خصشي املؤسست جخمخؿ  50

 في املىكؿ الشسمي للمؤسستألاوائل  الخمستطمً  ااخخُاسه التي جم ؤسست بؾشض ألافالم الفائضةاملجلىم  60

افل الترشحسخماسة ا جىكُؿٌؾذ  70  0 املباساة وكىاؽذ ؽلى ششوططمىُت  تمى
 

 كيفيت حقدين طلب الوشاركت

 >تالخالُ وفم املؾطُاثملابل حسلم وصل إًذاؼ، ، 4242 دجىبر 53 الخمِس املشاسهت في أجل أكصاه ملفجلذًم  ًخؾين

  11111( سال لوريسى للرياضات المغطاةالمريسى قاعة جوار لغرابليت )هكرر، حجسئت الخير،  1: هقر الوؤسست 
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