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 القانون العام 

 ألّيام قرطاج السينمائية

 9099نوفمبر   5 أكتوبر الى  92 من

 

 1الفصل 

الجمهور هي تظاهرة سنوية مهّمتها األساسية تقديم أفالم للجمهور العريض وتنظيم لقاءات بين  أيام قرطاج السينمائية 

لين في الميدان السينمائي.
ّ
لين وكل المتدخ

ّ
  والمؤلفين واملخرجين والمنتجين والموزعين والفنيين والممث

 والنهوض بها. واإلفريقيةالهدف الرئيس ي لهذه األيام هو تطوير السينما العربية 

 

 9الفصل 

ى إدارتها الشؤون الثقافية وزارة اشرافتحت  قرطاج السينمائية أيامتنظم 
ّ
 :ويتول

 .يحّدد توجهاتها العامة ويسهر على تسييرها من خالل هيئة تنظيمية تعمل تحت إشرافه مدير عام -

 للمركز الوطني للسينما والصورة  الى المدير العام  عام باإلضافة كاتبو  ،فنيدير وم الدورة، مديرمن  كّون تت هيئة مديرة -

 والسينمائي.شخصيات من الميدان الثقافي  وخمسة بصفتيهماالثقافية وزارة الشؤون ب والبصريةالفنون السمعية  مديرو 

  .ةأّيام قرطاج السينمائي ويرأسها مدير الُمديرة،ُيعّين وزير الشؤون الثقافية الهيئة  

 والمصادقة مناقشتهاو الخيارات االستراتيجية أليام قرطاج السينمائية تتمثل مهمة الهيئة المديرة في المساعدة على بلورة 

 شأنه.متابعة التقيد بالقانون العام للدورة ولفت االنتباه الى التجاوزات التي قد تطرأ في  وفي ،عليها

ما الشهر،من مدير الدورة بمعّدل مرة في تجتمع الهيئة المديرة بدعوة -
ّ
 ذلك.دعت الحاجة الى  وكل

 المباشرة. ومسؤوليتهالعمل التي تقع تحت اشرافه  وفرق مدير الدورة اختيار الهيئة التنفيذية  يتولى تنفيذيةهيئة  -

ف الهيئة
ّ
 قرطاج السينمائية أليام والماليةواللوجستية  والتقنيةالفنية  بسائر المهامالتنفيذية  تكل

 تحت مسؤوليته. وتكون موسعة يختارها المدير العام للمهرجان  هيئة استشارية-
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لها تمثيلية واسعة على  والتي  الناشطة في الميدان السينمائي  والجمعيات المنظمات مثليم من االستشاريةالهيئة تتكّون  

 ذلك. هرجان ضرورةللم العام ديرم ىأارت السينمائي إذا الخبرة بالميدانمن أهل  مستشارين (3) ةثالثومن  الوطني،المستوى 

 بالبرمجة،التصورات الخاصة  واثراءتتمثل مهمة الهيئة االستشارية في المساعدة على بلورة التوجهات العامة للدورة 

 والمصادقة عليها.

العمومية  المؤسساتسائر الهياكل و  ممثلين عن الوزارات و منالمساندة تتكون هيئة الدعم و  دعموال المساندةهيئة   -

 التنفيذية لفعاليات الدورة. باإلجراءات

 

 في أقسام المسابقات الرسمية  المشاركة 3الفصل 

  الخاصة  والعروضاألقسام الموازية عدا  السينمائية، فيماأليام قرطاج  المسابقات الرسميةُيشترط في األفالم المشاركة في 

 .تكون قد سجلت للمشاركة في الدورات السابقة ل  وأن 31/00/9090 اكتملت بعدكون تأن 

 أليام قرطاج السينمائية للشروط التالية:  33دورة تخضع االفالم التي تم ادراجها نهائيا بالبرمجة الرسمية ملختلف أقسام ال

 من قبل مخرجه أو منتجه )قبل العرض أو بعده(الجارية  الدورةرنامج ب الفيلم من يمكن سحب ال -

المناطق الداخلية من ب أن يبرمج حتملاملرابع ال للعرض  كما يمكن  أقص ى،يمكن أن تتم برمجته في أربعة عروض كحد  -

 .أيام قرطاج السينمائية المركزية إطار البالد، في

 

 4الفصل 

 .والقصيرةأيام قرطاج السينمائية مفتوحة لألفالم الروائية و أفالم التحريك و األفالم الوثائقية الطويلة 

 .دقيقة 06ُيعتبر فيلما طويال كل فيلم ال تقّل مّدته عن  -

 .دقيقة 36ُيعتبر فيلما قصيرا كل فيلم ال تتجاوز مدته  -

 :يتضمن البرنامج الرسمي أليام قرطاج السينمائية األقسام التالية:  أقسام الدورة-

لألفالم الطويلة والقصيرة الروائية و أفالم التحريك العربية و مفتوح هذا القسم  : لألفالم الروائية المسابقة الرسميةقسم  -

 .اإلفريقية

 مفتوح لألفالم الوثائقية القصيرة والطويلة العربية و اإلفريقية.هذا القسم  : المسابقة الرسمية لألفالم الوثائقية قسم -
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 م )مسابقة دولية (لمن كل دول العاالطويلة  الثانية الروائيةهذا القسم مفتوح لألعمال األولى و  النقاد:قسم أسبوع  -

أفالم أفالم مدارس السينما العربية واالفريقية الروائية أو  تقديمالى يهدف هذا القسم : قسم سينما قرطاج الواعدة -

 دقيقة. 36 تتجاوز مدتهاال  التي الوثائقيةأو  التحريك

: وغيرها سينما العالم، التكريمات، عروض خاصة عناوين: تحتفرعية هذا القسم أقساما  يشمل: الموازيةقسم العروض  -

 .مفتوحة لألفالم الطويلة والقصيرة مهما كانت أصولها أو نوعها )روائية، وثائقية، تحريك(

 

 :أنشطة أخرى 

 وغيرها:تنظيم أنشطة ذات طابع منهي  على هامش العروض، يمكن أليام قرطاج السينمائية

تهدف إلى تشجيع اإلنتاج المشترك بين البلدان األفريقية والعربية ) قرطاج الصناعة(   Networkingتشبيك  ال عمل علىورشة  -

ودول أخرى من خالل ربط المنتجين والمؤلفين الحاملين لمشاريع أفالم طويلة  في مرحلة  التطوير مع املحترفين في صناعة 

 الترشح  المنظم لعرضالعام  . وذلك حسب ما سيحدده النظامالسينما على المستوى الدولي 

ألفالم في المراحل األخيرة من من أجل الحصول على منح  واألفارقةمخصصة لدعم مشاريع المؤلفين العرب  ورشة تكميل، -

 الترشح المنظم لعرضوذلك حسب ما سيحدده النظام العام . والثانية، تتعلق هذه الورشة حصريا باألعمال األولى اإلنتاج

 المهن السينمائية ب موضوع خاصحول   ندوة دولية  -

 .دروس في السينما - 

موائد مستديرة ومحاضرات حول الفن والصناعة السينمائية في البلدان العربية واإلفريقية والصناعات  معارض،لقاءات،  -

 .السينمائية في بلدان الجنوب

 .أفالم في مدن مختلفة داخل البالد لدعم المركزية أيام قرطاج السينمائية برمجة -

بحضور مخرجين  وذلك ،والقصيرةالطويلة منها  المسابقة الرسمية ذلك أفالمفي  عروض لألفالم بالسجون، بما برمجة -

  .ودوليةباالشتراك مع مؤسسات وطنية  وضيوف وممثلين

 والقصيرة وذلكمنها  الرسمية الطويلةبما في ذلك   أفالم المسابقة  والجامعي،وسط المدرس ي بال عروض لألفالمبرمجة  -

 االشراف.باالشتراك مع وزارات  وضيوف وممثلينبحضور مخرجين 
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 5الفصل 

 دون املخولة  وهي السينمائية،قرطاج  أليامالفنية  إلدارةل الحصريةالصالحيات  هو منمختلف األقسام  األفالم فياختيار 

عدد األفالم الروائية واألفالم القصيرة التي يمكن اختيارها بمختلف األقسام المشار إليها  االختيار وتحديد تكوين لجانلغيرها 

 .يزيةأو انجل بترجمة فرنسيةأعاله وهذا بعد االطالع على الروابط اإللكترونية لألفالم مصحوبة 

ح يشترط
ّ

 األقسام:أن تكون مسجلة في أحد  األفالم كّل في  للترش

   www.jcctunisie.org  إما على منصة المهرجان: -

 القانونية لذلك. األهليةتملك أي جهة أو  منتجالأو  موافقة املخرج و بعدالسينمائية، يام قرطاج أل  من إدارةبطلب  أو -

 .األهلية القانونية لذلك أي جهة تملك أو  منتجالأو  خرجامل  االقسام منادراجها في احد  أو بطلب -

 

 6الفصل 

 :الرسميةالمسابقات  يشترط في األفالم المشاركة في

 .أسبوع النقاد المشاركين في قسم باستثناء يكون مخرجها عربيا أو إفريقيا أن -

 أن ال تكون شاركت في مهرجان تونس ي آخر،  -

 .بدخول الغاية 9090 أوت 31  تم انتاجها بعد  -

 .أن ال تكون قد سجلت للمشاركة في الدورات السابقة-

كحد طويلين، من كل بلد  (2( قصيرين وفيلمين اثنين )2فيلمين اثنين )للدورة مفتوحة للمشاركة ب المسابقات الرسمية -

 .( أفالم قصيرة3) ثالثةأفالم طويلة و ( 3) ثالثةباستثناء تونس التي ُيمكن لها تقديم  أقص ى،

 

 7الفصل 

 مخرجيها و/أو منتجيها، الذين تسند  أيام قرطاج السينمائية ال تمثل األفالم المشاركة في
ّ

المهرجان  جوائزتلك  بصفتهملهم إال

خّولة حسب األقسام.  هامتيازات وسائر ومنحه
ُ
 امل

ى إدارة-
ّ
 .سواها طبقا لهذا القانون العام مسؤوليتها دون أيام قرطاج السينمائية عرض هذه األفالم للجمهور تحت  تتول

http://www.jcctunisie.org/


 

5 
 

لة رسميا 
ّ
لحكومات أو للدول التي ينتمي إليها لوال يمكن بأّي حال من األحوال اعتبار األفالم المعروضة  للجمهور ُملزمة أو ممث

 مخرجو هذه األفالم و/أو منتجوها.

 

 0الفصل 

المدرجة في  والقصيرةأعضاء تسهر على مشاهدة األفالم الطويلة  7إلى  5تعين إدارة المهرجان لجنة تحكيم دولية مكونة من 

 إليها الجوائز الرسمية الواردة في القانون العام.  تسند والتحريك،  وأفالمالمسابقة الرسمية لألفالم الروائية 

أعضاء لمشاهدة األفالم الطويلة و القصيرة المدرجة في  5إلى  3ية مكونة من كما تعين إدارة المهرجان لجنة تحكيم دول

 المسابقة الرسمية لألفالم الوثائقية و تسند إليها الجوائز الرسمية الواردة في القانون العام.

 لألفالمل لجنة التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية بمن ق الطاهر شريعة( جائزة )الطويلة  لألفالمتسند جائزة العمل االول 

 الروائية الطويلة و القصيرة .

 

 2الفصل 

لألفالم الروائية و أفالم التحريك و األفالم الوثائقية الطويلة والقصيرة يتضمن الجوائز  للمسابقة الرسميةالتتويج الرسمي 

 :التالية

 جوائز التانيت: –أ 

 الذهبي )الجائزة األولى( التانيت – 1

 التانيت الذهبي ألفضل فيلم طويل.  -

 التانيت الذهبي ألفضل فيلم قصير. - 

 (جائزة الطاهر شريعةالتانيت الذهبي ألفضل عمل طويل أول) -

 .التانيت الذهبي ألفضل فيلم وثائقي طويل -

 .التانيت الذهبي ألفضل فيلم وثائقي قصير -

 

ي )ال – 9  جائزة الثانية(التانيت الفض ّ
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 .طويلالفيلم لالتانيت الفض ي ل - 

 .قصيرالفيلم لالتانيت الفض ي ل - 

 .طويلالوثائقي الفيلم لالتانيت الفض ي ل -

 .قصيرالوثائقي الفيلم لالتانيت الفض ي ل -

 

 التانيت البرنزي )الجائزة الثالثة( – 3

 .طويلالفيلم لالتانيت البرنزي ل  -

 .قصيرالفيلم لالتانيت البرنزي ل -

 طويل.الوثائقي الفيلم لالتانيت البرنزي ل -

 قصير.الوثائقي الفيلم لالتانيت البرنزي ل -

 

 الجوائز الرسمية األخرى : –ب 

 جائزة أسبوع النقاد ألفضل فيلم روائي طويل ) مسابقة دولية(-

الرسمية و يعالج مواضيع خاصة بحرية التعبير و طويل ، مشارك في المسابقة   ألفضل فيلم وثائقي  "لينا بن منهي "جائزة  -

 حقوق االنسان

 جائزة أفضل سيناريو فيلم طويل مشارك في المسابقة الرسمية. - 

 .جائزة أفضل أداء لدور نسائي في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية - 

 .جائزة أفضل أداء لدور رجالي في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية -

 .في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية جائزة أفضل موسيقى مبتكرة -

 .في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية أفضل تصوير جائزة -

 .في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية أفضل تركيب جائزة -

 .في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية أفضل ديكور  جائزة  -

 .، أو حجبها، تخضع لتقدير لجنة التحكيم9بالفصل إسناد الجوائز المنصوص عليها 
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 يمكن للجنة التحكيم أن تسند تنويهات خاّصة.

 )التانيت وغيرها من الجوائز(. ال يمكن منح جوائز بالتساوي في جميع المسابقات

 

 الجوائز الموازية  –ج 

 أيام قرطاج السينمائية دارةإل على الجهات الراغبة في منح جوائز أو إسناد تنويهات أو مكافآت أن تتقّدم بطلب في ذلك 

 . سبتمبر 01حد أقصاه والحصول على موافقتها قبل انطالق الدورة في 

قّل القيمة المادية لكل من هذه الجوائز الموازية عن 
َ
 ت

ّ
 .ر أمريكي كحد أدنى( دول 5.000خمسة آلف )يجب أال

 

 01الفصل 

 ) أ(-10

 الفوز بالتانيت و الجوائز الرسمية األخرى االمتيازات التالية : يعطي     

 .د. ت( 06.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها أربعون ألف دينار ) مجسم التانيت الذهبي للفيلم الطويل:   -

 د.ت(. 26.666ألف دينار ) عشرونمصغر للتانيت ومكافأة قدرها  مجسمالتانيت الذهبي للفيلم الوثائقي الطويل:  - 

ألف دينار  خمسة عشرمصغر للتانيت ومكافأة قدرها  مجسم:  شريعة( التانيت الذهبي ألول عمل فيلم طويل )جائزة الطاهر - 

 د.ت(. 55.666)

 56.666ومكافأة قدرها عشرة آالف دينار ) مصغر للتانيت مجسم القصير: الروائي أو فيلم التحريك التانيت الذهبي للفيلم -

 د.ت(.

 د.ت(. 56.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها عشرة آالف دينار ) مجسم التانيت الذهبي للفيلم الوثائقي القصير: - -

 د.ت(. 55.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها خمسة عشر ألف دينار ) مجسم التانيت الفض ي للفيلم الطويل: -

 د.ت(. 56.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها عشرة آالف دينار ) مجسمالفض ي للفيلم الوثائقي الطويل:  التانيت -

 5.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها خمسة آالف دينار ) مجسم :الروائي أو فيلم التحريك القصير التانيت الفض ي للفيلم -

 د.ت(.
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 د.ت(. 5.666غر للتانيت ومكافأة قدرها خمسة آالف دينار )مص مجسم التانيت الفض ي للفيلم الوثائقي القصير: -

 د.ت( 56.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها عشرة آالف دينار ) مجسم تالتانيت البرنزي للفيلم الطويل:  - 

 د.ت( 0.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها ستة آالف دينار ) مجسمالتانيت البرنزي للفيلم الطويل الوثائقي:  -

 د.ت( 3.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها ثالثة آالف ) مجسم القصير:الروائي أو فيلم التحريك التانيت البرنزي للفيلم  -

 د.ت( 3.666مصغر للتانيت ومكافأة قدرها ثالثة آالف ) مجسمالتانيت البرنزي للفيلم الوثائقي القصير:  -

 مصغر للتانيت مجسم "  : أسبوع النقادجائزة  -

  للتانيت مصغر مجسمجائزة "لينا بن منهي "  :  -

 مصغر للتانيت.  مجسمجائزة أفضل سيناريو للفيلم الطويل:  -

 .مصغر للتانيت مجسمجائزة أفضل أداء دور نسائي:  -

 .مصغر للتانيت مجسم ت دور رجالي: جائزة أفضل أداء -

 مصغر للتانيت. مجسمجائزة أفضل موسيقى مبتكرة:  -

 .مصغر للتانيت مجسم :أفضل صورةجائزة  -

 .مصغر للتانيت مجسمأفضل تركيب:  جائزة -

 .مصغر للتانيت مجسمأفضل ديكور:  جائزة -

 

 ب() -10

عن طريق تحويل بنكي بالدينار منتجه  المعني والفيلم )ة( مخرج  مناصفة بين جميع المبالغ المالية المذكورة أعاله تسند

 التونسيين المقيمين بالخارج. التونسيين وغير  بالنسبة للفائزينالتونس ي أو بعملة قابلة للتحويل، 

 

 11الفصل 

راي   -( أو بلوDCP) ُيشترط في كل األفالم، حتى ُتبرمج في أيام قرطاج السينمائية، أن تكون جميع نسخها على محمل رقمي إحترافي

(Blu-ray) 
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، فإن توفير نسخة احتياطية Blu-ray)) راي-أو على محمل بلو (DCPعلى محمل رقمي إحترافي ) في كلتا حالتي العرض : تنبيه 

 .( شرط ُملزمray-Blu) على محمل بلو راي

 

 91الفصل 

فرنسية أو اإلنقليزية أو كل فيلم يقّدم في إطار المسابقة الرسمية أليام قرطاج السينمائية يجب أن يتضمن ترجمة إلى ال

 .العربية باإلضافة إلى لغته األصلية

 

 31الفصل 

 )بدخول الغاية(.  9099أوت  15 الموعد النهائي لتسجيل األفالم في المسابقة الرسمية هو

  )بدخول الغاية(. 9099أوت  31 بقسم قرطاج الواعدة  هو األفالم الموعد النهائي لتسجيل

 )بدخول الغاية(.  9099أوت  31 هو مسابقة أسبوع النقاداألفالم ب الموعد النهائي لتسجيل

 

 41الفصل 

)بدخول  9099سبتمبر  15 يجب أن تصل نسخ األفالم إلى مقر الهيئة المديرة أليام قرطاج السينمائية، في أجل ال يتجاوز 

 : الغاية( على العنوان التالي

 أيام قرطاج السينمائية

 والصورةالمركز الوطني للسينما 

 مدينة الثقافة

 الجمهورية التونسية - 1001تونس  -شارع محمد الخامس 

 

 51الفصل 

أيام قرطاج السينمائية المسؤولية  تكاليف التأمين ونقل نسخ األفالم إلى تونس و إعادتها. تتحّمل إدارةيتحمل المهرجان 

سخ األفالم بين تاريخ استالمها وإعادتها
ُ
 .المادية على ن
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الفيلم قد وصل عن طريق وسيط مباشر في تونس، على غرار بعثة دبلوماسية معتمدة في تونس، فإن إعادته تكون عن إذا كان 

 .طريق نفس الوسيط الذي يتحمل التكاليف

  

 61الفصل 

منتجيها أيام قرطاج السينمائية يعني التزام مخرجي األفالم المعنية و  كّل طلب مشاركة في جميع األقسام و األنشطة في إطار

 بهذا القانون العام دون احتراز.

 

 71الفصل 

أيام قرطاج السينمائية، بغض النظر عن محاملها أو نوعها، للمهرجان باقتباس أو  يسمح أصحاب حقوق األفالم المشاركة في

 .استخدام أو بث مقتطفات من الفيلم ال تزيد عن ثالث دقائق من أجل الترويج للمهرجان

 

 01الفصل 

أيام قرطاج السينمائية هي وحدها صاحبة الصالحية التخاذ أي قرار بشأن النقاط التي لم يتعرض لها هذا القانون العام إدارة 

 .و/أو تأويله

 

 12الفصل 

و أي طرف شريك، و بعد استيفاء جميع سبل حل النزاع بالحسنى، فإن  أيام قرطاج السينمائية عند حدوث خالف بين إدارة

 هي صاحبة االختصاص. املحاكم التونسية 
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