
القواعد والتوجیھات للمسابقة األدبیة  

ھذه المسابقة األدبیة مفتوحة ألي شخص من أصل عربي ومواطن إحدى الدول التالیة: الجزائر أو البحرین أو جزر القمر أو 1.
جیبوتي أو مصر أو العراق أو األردن أو الكویت أو لبنان أو لیبیا أو موریتانیا أو الصحراء الغربیة أو المغرب أو ُعمان أو 

فلسطین أو قطر أو السعودیة أو الصومال أو السودان أو سوریا أو تونس أو اإلمارات العربیة المتحدة أو الیمن.  

یجب تقدیم المواد المطلوبة من خالل نموذج الموقع اإللكتروني لمشروع قصص عربیة. 2.

 یجب أن یتضمن العمل المقدم أربعة عناصر وھي: 3.
قصة قصیرة ال تقل عن 300 كلمة وال تزید عن 500 وأن تكون مكتوبة باللغة العربیة الفصحى الحدیثة وأن تكون 1.

مرتبطة بمكان ما في العالم العربي.   
صورة واحدة أو أكثر ال تقل جودتھا عن 800X1200 بیكسل وُتظھر المكان الذي تصفھ القصة المقدمة. 2.
رابط لخرائط غوغل یتضمن احداثیات المكان الذي تتطرق إلیھ القصة.  3.
التعھد والذي یجب أن یقدم على شكل وثیقة منفصلة. ویجب تسمیة ملف التعھد "– (Escrow)عنوان قصتك القصیرة" 4.

ویجب أن یتضمن االسم الكامل للمؤلف (االسم األول واسم العائلة) ورقم الھاتف وعنوان بریدي وتاریخ المیالد وبیان 
موّقع من المؤلف یعلن بأنھ/بأنھا یملك/تملك حقوق الطبع والنشر للعمل المقدم والذي یجب أن یكون أصلیا ولم یتم نشره 

سابقا. وللمؤلف الخیار باضافة وصف شخصي لھ/لھا بشرط أن ال یتجاوز 400 حرفا.  

یسمح لكل مؤلف بالتقدم بقصة واحدة فقط على الرغم من أن المؤلف قد یختار ارسال أكثر من صورة للمكان الذي تذكره 4.
قصتھ/قصتھا. 

یتنازل المؤلفون عن حقوقھم التجاریة عن أعمالھم (القصة والصور) لمشروع قصص عربیة.  5.

سیتم ترجمة الثلث فقط من جمیع األعمال المقدمة التي سترسل بشكل صحیح وفقا لشروط المسابقة إلى اللغتین اإلنجلیزیة 6.
واإلسبانیة، ثم نشرھا على الموقع اإللكتروني لمشروع قصص عربیة arabianstories.com بعد صدور قرار المسابقة. 

تصل قیمة الجائزة األولى إلى 1500 یورو، والجائزة الثانیة إلى 500 یورو، بغض النظر عن عدد األعمال التي سُترسل 7.
إلى المسابقة. 

ستنشر القصص الخمسة المتأھلة للمرحلة النھائیة بدون أسماء مؤلفیھا في أحد أقسام الموقع االلكتروني  8.
arabianstories.com قبل أسبوعین من موعد اعالن القرار النھائي للمسابقة. خالل ھذه الفترة ستتاح الفرصة لجمیع 
المؤلفین المشاركین في المسابقة األدبیة "ألفي لیلة وصحوة"، وكذا “رعاة المشروع- لجنة التحكیم للمشاركة” في التصویت 

الذي سیحدد في النھایة ھویة الفائزین بالجائزتین األولى والثانیة من بین المرشحین النھائیین.  

  سیتم عرض عداد على الموقع اإللكتروني للمشروع لتسجیل عدد القصص التي سیتم نشرھا على الموقع في إصداراتھا 9.
األصلیة والمترجمة، كما سیتم اإلعالن عن عناوین القصص المقبولة في المسابقة. 

 یوم 15 سبتمبر/أیلول 2016 ھو موعد افتتاح قبول األعمال المساھمة في المسابقة األدبیة والموعد النھائي لتقدیم القصص 10.
ھو 15 نوفمبر/تشرین الثاني 2016. 

ستعلن أسماء الفائزین من خالل الموقع االلكتروني arabianstories.com وستنشر على مواقع التواصل االجتماعي 11.
األخرى. 

لن یتم نقض اختیار لجنة التحكیم للقصص الخمسة المتأھلة للمرحلة النھائیة، أو القرار الذي سینتج عن التصویت النھائي في 12.
المسابقة لتحدید الفائزین بالمركزین األول والثاني، كما ال یمكن اعتبار ھذه القرارات الغیة.  

تتألف لجنة التحكیم من األعضاء التالیة: 13.
السیدة إكرام بوقیوع (ترجمان محلف و مترجمة فوریة للمؤتمرات). •
السید إسكندر ویبر (عامل مستقل في المراجعة العلمیة والترجمة وتعلیم اللغة العربیة). •

http://arabianstories.com/ar/submit-your-story/


السیدة ریتا تابیا أوریغي (مؤسسة مشروع قصص عربیة).•


