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  :الشروط
 الفيلم التجريبي، أفالم الفيلم الروائي الطويل، الفيلم الوثائقي الطويل، الفيلم الروائي القصير، الفيلم الوثائقي القصير،: المشاريع المؤهلة للدعم -

  .التحريك

تطوير السيناريو بالنسبة لألفالم الروائية وإستكمال األبحاث بالنسبة لألفالم الوثائقية، العمليات الفنية من تصوير ومونتاج : مالمجاالت المؤهلة للدع -

 )..، ترجمة، الخآلفة نسخ وشحن، سفر وإقامة( الفيلم والمشارآة في المهرجانات المتخصصة وميكساج وخالفه، تسويق

 : أشهر من تاريخ اإلنجاز٦سنبغي تقديم التالي خالل عند إنجاز المشروع موضوع الدعم،  -

o نسخة عن الفيلم المنجز: األفالم على أنواعها (DVD)باإلضافة إلى ملف إعالمي وملصق للفيلم  

o تقرير عن المشارآات: التسويق والمشارآة في المهرجانات 

 يحّق فقط لمنتج الفيلم، شخصًا آان أو مؤسسة، تقديم هذا الطلب -

  الفيلم والمطبوعات المرتبطة به نسخعلى آافة إدراج إسم وشعار وزارة الثقافة اللبنانية آداعم للمشروع ب  الدعم يتعهد طالب -

  ال يستكمل المستندات المطلوبةيحق للجنة رفض أي طلب -

 وزير الثقافةيعتبر قرار القبول نهائيًا بعد توقيع  -

  العملإنجازينبغي خاللها )  أشهر٦قابلة للتمديد (يبقى قرار الدعم ساريًا لمدة سنتين  -

 يتعهد مقدم الطلب بإعادة آامل مبلغ الدعم في حال عدم إنجاز المشروع -

 لشروط المذآورة أعالها على ة ضمنيةيعتبر التوقيع على طلب الدعم موافق -

  في لبنان والخارج غير تجارية ثقافيةنسختها لتنظيم عروضبإستعمال الحق وزارة الثقافة ل -

 . في قلم وزارة الثقافة للمراجعة بشأن أي مشروعالتسجيلرجى إستعمال رقم ي: مالحظة

 

  :المطلوبةالمستندات 
  طلب الدعمإستمارة -

 (Note d’Intention) آتاب إعالن نوايا -

 موافقة قسم الرقابة في األمن العام اللبناني على السيناريو النهائي -

 )لقصيرةلألفالم الروائية الطويلة وا( نسخ من السيناريو ٦ -

 )لألفالم الوثائقية( نسخ عن معالجة موضوع الفيلم ٦ -

 ) صفحات آحد أقصى٣(موجز عن الفيلم موضوع الطلب  -

 للمنتج، المخرج وآاتب السيناريوالسيرة الذاتية  -

 البيان التقديري للكلفة -

  واإلنتاج التمويلتيخط -

 )في حال آانت الرواية مقتبسة (نسخة عن عقد تنازل حقوق المؤلف -

 مستندات يعتبرها مقدم الطلب مهمة لتدعيم ملفهأي  -

  

  :يتم إيداع ملف طلب الدعم مع آافة المستندات المرفقة ضمن مغلف، وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي، في

  وزارة الثقافة اللبنانية

  المديرية العامة للثقافةقلم 

   لبنان–  بيروت–الحمرا  - مقابل فندق البريستول -السابع الطابق  -بناية حطب 

   ٠١٫٨٠٧٢٠٦:    هاتف: لإلستعالم

  شروط ومستندات مرفقة


