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 النظام الداخلي 

 

 البند األول: التقديم 

جمعية الفنون من أجل    (ACT du Kef)  هو مبادرة منبالكاف  ير  القصمهرجان  

   . الكافب مسرح الو السينما

من قبل  كل سنة يتم تنفيذه كامل جزء من مشروع احترافي كتنظيم هذه العملية يأتي 

 الكاف. ب  ACTأعضاء 

األفالم   هو حدث سنوي تتمثل مهمته التأسيسية في تقديم  مهرجان القصير بالكاف  

القصيرة وتنظيم لقاءات بين الجمهور والمؤلفين ، المديرين والمنتجين والموزعين  

و السينمائي.  الممثلين  والفنيين  التصوير  مجال  في  المشاركين  الهدف   وجميع 

 السينما اإلفريقية والعربية.  وتشجيعتثمين هو مهرجان الرئيسي من هذا ال

 

 البند الثاني: األهداف  

هو بالكاف  القصير  عشاق    مهرجان  لجميع  مفتوحة  القصيرة  لألفالم  مسابقة 

 الصور.

 تهدف هذه المبادرة من خالل المنافسة بشكل خاص إلى:

 • عمل عرض ألفالم مغاربية قصيرة.

 واكتشاف المواهب.• تحفيز اإلبداع السمعي البصري والرقمي 

 • تشجيع اللقاءات والتبادالت بين هواة السينما. 

 • تسهيل توزيع وترويج األعمال األصلية التي أنتجها هواة

 السينما بجميع أنواعها لعامة الناس ؛ 

 • تنمية اإلبداع والتفكير النقدي على الصور.

 

 طرق المشاركة وأنواع األفالم القصيرة   البند الثالث :
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 1الفقرة 

التي تم إنتاجها اعتباًرا من مفتوح لجميع األفالم القصيرة    مهرجان القصير بالكاف

 .2019 جانفي 10

 

 2الفقرة 

 مسابقة مجانية غير ربحية. وه مهرجان القصير بالكاف

 

 3الفقرة 

 متحركة ، وثائقي ، إلخ(موضوع ونوع األفالم القصيرة )خيال ، رسوم 

 أن يكون الفيلم القصير مناسبًا لجميع الجماهير. علىحر. 

 

 4الفقرة 

وال تتجاوز    البداية والنهايةشارة  يجب أن تحتوي األعمال المقترحة على عنوان و

 دقيقة 30مدتها 

 بما في ذلك العنوان وشارة البداية والنهاية.  

 

 5الفقرة 

في    .المهرجانيمكن لنفس المؤلف والمخرج تقديم العديد من األفالم القصيرة إلى  

 استمارة تسجيل منفصلة لكل فيلم قصير. يجب مأل هذه الحالة، 

 

 

 7الفقرة 

mailto:actdukef@gmail.com
http://www.actkef.org/


 

للسينما والمسرح بالكاف جمعية فنون   

 
 

Théâtre de poche 

Rue Tarek Ibn Zied 7100 le Kef    الكاف  7100نهج طارق ابن زياد  
Contact : actdukef@gmail.com – www.actkef.org        

Tel : (+216) 98.28.52.33 / (+216) 22.48.34.60 
 

يوصى إدراج ترجمة وإذا لم يتم تصوير الفيلم القصير بالعربية أو الفرنسية فيجب  

 .  باستخدام الترجمة بالفرنسية أو اإلنجليزية

 

 شروط المشاركة  - الرابع بندلا

 

 1الفقرة 

 في منتصف الليل. 2022 مارس 10إلى  2021نوفمبر  10باب التقديم مفتوح من 

 

 2الفقرة 

المهرجان:  موقع  على  التسجيل  استمارة  ملء  المتقدمين  على  يجب 

www.fckef.com 

"التسجيل"   التبويب  عالمة  قراءة  في  )مع  واألحكام  نهاية  PDFالشروط  في   )

 استمارة

 التسجيل.

 

 3الفقرة 

 ترسل األفالم القصيرة عبر: 

- www.wetransfer.com  ابايت( ؛غجي 2)حتى 

  20يغابايت وأقل من  ج  2)للملفات األكبر من    www.myairbridge.comأو    -

 يغابايت( ؛ج

 (.مفتاح)محمي بكلمة   www.vimeo.comأو  -

 

 4الفقرة 
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في أي أقسام أو أنشطة في إطار  من مخرجين ومنتجي األفالم  أي طلب للمشاركة  

للمهرجان مهرجان   الداخلي  النظام  على  وتصديقا  موافقة  يعتبر  بالكاف  القصير 

 واللوائح العامة.  

 

 5الفقرة 

المنتجين   أو  المخرجين  على  يتم  يجب  األولي  انتقاءالذين  الطور  في  ،  أفالمهم 

 إرسال النسخة

 فالمهم القصيرة )بأعلى جودة( عبر: أل صلاأل

- www.myairbridge.com ؛ 

 ؛ www.wetransfer.comأو  -

 للفيلم القصير ؛ FTPأو رابط  -

 .DVD-Rأو  DVD + Rأو  Blu-rayأو على وسائط  -

 

 6الفقرة 

أيام    10  في غضون  للمهرجان  فالم القصيرة بشكل إلزامي  األرسال  يجب أن يتم ا

  القصير. لي للفيلم  سمي لإلعالن عن االختيار األو  من استالم البريد اإللكتروني الر  

 أيام يتم شطب الفلم من قائمة االختيار األولي.  10في حالة تجاوز أجل 

 

 

 

 

 

 عملية اختيار األفالم القصيرة وحفل توزيع الجوائز:  - الخامسالبند  
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 1الفقرة 

القصيرة   األفالم  سيتم  جميع  النهائية  التي  والمواعيد  الشروط  ضمن  إرسالها، 

 4المنصوص عليها في المادة 

و اخضاعها لعملية انتقاء  لالختيار األولي  سيتم ادراجها في قائمة 4إلى  1 فقرة من

 السمعي البصري.مهنيين من مجال  من قبلأولي 

 

 2الفقرة 

االنتقاء   عملية  القصيرة    تحديد  يتم،  لاألو  إثر  األفالم  المشاركات قائمة  لقائمة 

م في  بثها  ومواعيد  سي   دينةالرسمية  اإللكتروني الكاف  الموقع  على  نشرها    تم 

 .www.fckef.comمهرجان لل

 

 3الفقرة 

ل   القصيرة    حقوقأصحاب  يخو  األفالم  له  مسجلةالتأليف  ويسمحون    للمهرجان 

لترويج  دقائق    بإعادة إنتاج واستخدام وتوزيع مقتطفات من الفيلم ال تزيد عن ثالثة

 للمهرجان.

 

 4الفقرة 

ستختار لجنة التحكيم المكونة من ثالثة إلى سبعة متخصصين في صناعة األفالم  

 من االختيار الرسمي

 الفيلم القصير الذي سيفوز: 

 ( ؛قسم الفلم الروائي)القصير بالكافالجائزة الكبرى لمهرجان  -

 ( ؛ كل األقسام) "ACTجائزة "  -

 كلمات النساء(.  قسمجائزة مسابقة كلمات النساء ) -

 وثائقي(. قسمجائزة "أفضل فيلم وثائقي" ) -
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 الرسوم المتحركة( ؛  قسمجائزة "أفضل فيلم رسوم متحركة قصير" )  -

 ( ؛ األقسامجائزة "أفضل سيناريو" )جميع  -

 ( ؛جميع األقسامجائزة "أفضل ممثل أو ممثلة" ) -

 ( ؛قسم سينما المدارسجائزة "أفضل فيلم مدرسي" ) -

 

  5الفقرة 

تقدم طلبا في الغرض  وجوائز أخرى أن  دروع في منح  راغبةالمنظمات ال كل  على

الدورة  ابتداء  الكاف والحصول على موافقتها قبل  القصير في  إدارة مهرجان  إلى 

 .2021 ماي  1في موعد أقصاه 

 

 6الفقرة 

 تمنح الجوائز لحاملها المزايا التالية: 

 د.ت 2000: كأس خاص و الجائزة الكبرى لمهرجان القصير بالكاف -

 ؛  د.ت 1000: كأس خاص و "ACTالجائزة الكبرى " -

 . د.ت 1000جائزة مسابقة كلمات النساء: درع خاص و   -

 ت، .د 1000جائزة "أفضل فيلم وثائقي": درع خاص و   -

 ؛  د.ت 500خاص و  درعجائزة "أفضل فيلم قصير للرسوم المتحركة":  -

 . د.ت 500جائزة "أفضل سيناريو": درع خاص و  -

 ؛  د.ت 500رع خاص و جائزة "أفضل ممثل أو ممثلة": د  -

 . د.ت 500جائزة أفضل فيلم مدرسي: درع خاص و  -

 

 7الفقرة 
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لمنتج    جميع المبالغ المذكورة تعود بالنصف للمخرج )المخرجين( والنصف اآلخر

( التونسي  بالدينار  المعني  الفيلم  معينةTND)منتجي(  بعملة  أو  للتحويل  (    . قابلة 

 تونسيين مقيمين بالخارج. فائزين من جنسيات أخرى أو بالنسبة لل

ض يتم تعيين منتج مو  النقدية.  حصصتوزيع المن قبل الفائز لتلقي الجوائز وفو 
 

   البند السادس

 

 1الفقرة 

بالكاف  إدارة   القصير  بالكاف  ومكتب  مهرجان  والمسرح  للسينما  فنون  هم جمعية 

لهم   المرخص  الوحيدون  النقاط غير  األشخاص  بشأن  قرار  أي  المنصوص  اتخاذ 

 عليها في هذه الالئحة العامة و / أو تفسيرها.

 

 2الفقرة 

إدارة   بين  نزاع  بالكاففي حالة وجود  القصير  يتم وأي طرف شريك،    مهرجان 

 . من قبل الطرفين اختيار حكم

 ال غير في فض النزاع.  ، تختص المحاكم التونسية في حالة فشل التحكيم
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