
 العام القانون
 : 1الفصل 

تقوم تظاهرة أيام قرطاج السينمائية أساسا على تقديم األفالم للجمهور و تنظيم لقاءات بين 
 المؤلفين و المخرجين و المنتجين و الموزعين و التقنيين و الممثلين و غيرهم

 و غايته المساهمة في تطوير سينما وطنّية في كل  بلد إفريقي و عربي 

 
:  2 الفصل  

للمهرجان   مديرة تتولى و الثقافة وزارة تحت رعاية السيّنمائية قرطاج أيام يقام مهرجان
 . و تحديد التوجهات العامة  تنظيمه ضمان

 
 :  3الفصل 

المسابقة الوثائقية  ٬األفالم المشاركة في أيام قرطاج السيّنمائية في أقسام المسابقة الرّسمية 

 م الموازية و العروض الخاصة ينبغي أن تكون قد أنتجتوالمسابقة الوطنية خار ج األقسا
 .شهرا التي تسبق المهرجان  42خالل الـ

 
 :كل فلم وقع إختياره و أدرج ضمن برنامج المهرجان 

 (.قبل عرضه أو بعده ) ال يمكن سحبه من طرف المخرج أو المنتج 
 .بالبرنامج كما يجوز عرضه داخل البالد و ذلك شرط موافقة ا لطرف الذي أدرجه 

 
 :  4الفصل 

أيام قرطاج السيّنمائية مفتوحة لألفالم الروائية و أفالم التحريك و األفالم الوثائقية القصيرة و 

 : الطويلة و يحتوي البرنامج الرسمي أليام قرطاج السيّنمائية على األقسام التالية 
 
 لطويلة و القصيرة سواءمفتوح لألفالم اإلفريقية و العربية ا :قسم المسابقة الرسمية  

 .دقيقة  24األفالم القصيرة يجب أن ال تتعدى مدتها .  كانت روائية أو أفالم تحريك
 
مفتوح لألشرطة الوثائقية اإلفريقية و العربية التي تتجاوز  :قسم مسابقة األفالم الوثائقية  

 .دقيقة 24مدتها 
 24يرة التي ال تتعدى مدتها  مفتوح لألشرطة التونسية القص  :قسم المسابقة الوطنية 

 .دقيقة
مفتوح لألشرطة : القسم الموازي٬ الدولي٬ التكريمات٬ الحصص الخاصة و غيرها 

 (.تحريك ٬وثائقية ٬روائية )الطويلة مهما كان مصدرها ونوعها 
 أنشطة أخرى 



 يمكن لمهرجان أيام قرطاج السينمائية كما في دوراته السابقة أن ينظم على هامش العروض

 : أنشطة مهنية و غيرها 
 سوق الفيلم 
ورشة مشاريع هدفها مساعدة المؤلفين العرب و األفارقة على تطوير مشاريعهم عبر 

 .إسنادهم منحة لكتابة السيناريو 

 شبكة المنتجين وهي موجهة لتشجيع اإلنتاجات المشتركة بين الدول اإلفريقية و العربية و

بين المنتجين أو المؤلفين أصحاب المشاريع التي هي في مرحلة األوروبية بتنظيم لقاءات 

 .التطوير بمنتجين دوليين 

 دروس مميزة و دروس في السينما و قراءات للسيناريوهات و معارض و غيرها. 

 موائد مستديرة و محاضرات حول الفن و الصناعة السينمائية في ٬ندوات  ٬لقاءات 
 .البلدان اإلفريقية و العربية

 
 :  5الفصل 

اختيار األفالم للمشاركة في مختلف األقسامهو  من مشموالت الهيئة المديرة للمهرجان التي يعود 

كل  قسم من األقسام  إليها حصرا تحديد عدد األفالم الطويلة و القصيرة التي يمكن إدراجها في

أو روابط على شبكة  " DVD. " المذكورة سابقا بعد مشاهدة نسخ على أقراص مضغوطة 

 األنترنيت 

 :األفالم المرّشحة  و يشترط في

إما أن يقع إقتراحها من طرف الهيئة المديرة التي تتولّى إدراجها في أحد األقسام 
 .المذكورة أعاله بعد موافقة مخرجيها أو منتجيها أو أصحاب الحّق فيها 

وإما أن تكون مقترحة على الهيئة المديرة من قبل مخرجيها أو منتجيها أو أصحاب 
 .صد إدراجها في أحد األقسام المذكورة أعاله و وافقت عليها الهيئة المديرة الحّق فيها ق

 بالنسبة لألفالم التونسية تقع مشاهدتها من طرف لجنة استشارية مستقلة قصد ترشيح فلم

أو أفالم للمسابقة الرسمية الطويلة و القصيرة و في مسابقة األفالم الوثائقية و في المسابقة 

 .وراما السينما التونسية الوطنية و بان
 

 :  6الفصل 
 : يشترط في كل فيلم يرغب منتجه في إدراجه في قسم المسابقة الرسمية أو المسابقة الوثائقية

 أن يكون تم إخراجه من طرف مخرج إفريقي أو عربي أو من أصل إفريقي أوعربي. 

ية التي هي معفية من هذاأالّ يكون قد تّم استغالله في تونس بإستثناء األفالم التونس 
 .الشرط 

شهرا التي تسبق المهرجان  42أن  يكون قد أنتج خالل الـ. 



 قسم المسابقة الرسمية مفتوح لمشاركة فلمين قصيرين و فلمين طويلين من كل بلد على

 .أقصى تقدير 

 من كل دولة على أقصى(  44) قسم المسابقة الوثائقية مفتوح لشريطين وثائقيين 
 . تقدير 

 
 

 :  7الفصل 
ال تمثل األفالم المشاركة في أيام قرطاج السيّنمائية سوى مخرجيها أو منتجيها و تسند الجوائز و 

تعرض . العالوات أو غير ذلك من اإلمتيازات إلى أولئك المخرجين و المنتجين دون سواهم 

لحصرية طبقا لهذا القانون األفالم على الجمهور من طرف الهيئة المديرة في إطار مسؤوليتها  ا

العام و ال يمكن بأيّة حال اعتبار تلك األفالم معبّرة بشكل رسمي عن رأي الحكومات و الّدول 

 .التي ينتمي إليها مخرجو و منتجو تلك األفالم 
 

 :  8الفصل 

 يخصص  لقسم  المسابقة  الرسمية  لألفالم الطويلة و  القصيرة  تتويج رسمي تسند

أعضاء  تعينهم الهيئة المديرة  7إلى  5تعلن عنها لجنة تحكيم دولية متكونة من جوائزه و 

 .أليام قرطاج السينمائية 
 يخصص لقسم المسابقة الوطنية و قسم مسابقة األفالم الوثائقية تتويج رسمي تضبط

أعضاء تعينهم الهيئة المديرة  5إلى  3جوائزه و تعلن عنه لجنة تحكيم دولية مكونة من 

 .يام قرطاج السينمائية أل
 

 :  9الفصل 
 :يقع تتويج المسابقة الرسمية بالجوائز التالية 

 :جائزة التانيت  -أ- 
 (الجائزة األولى) التانيت الذهبي  -/1-       

 التانيت الذهبي ألحسن فيلم طويل   
 التانيت الذهبي ألحسن فيلم قصير   
 التانيت الذهبي ألحسن فيلم وثائقي   
 (الجائزة الثانية) التانيت الفضي  -/4-              
 التانيت الفضي لفيلم طويل   
 التانيت الفضي لفيلم قصير   
 التانيت الفضي لفيلم وثائقي   

 (الجائزة الثالثة) التانيت البرنزي  -/3-              



 التانيت البرنزي لفيلم طويل   
 التانيت البرنزي لفيلم قصير   
 يت البرنزي لفيلم وثائقيالتان   

 : جوائز أخرى  -ب-      
 جائزة أفضل سيناريو تمنح لشريط طويل مشارك في المسابقة الرسمية  -
 جائزة لجنة التحكيم الخاصة أو تنويه خاص يُمنح لشريط طويل مشارك في المسابقة -

 .الرسمية و لم يحظ بأي جائزة من الجوائز الم ذكورة أعاله 

ن أداء ألحسن ممثل و أحسن ممثلة في أفالم ضمن المسابقة الرسمية جائزة أحس. 
 يخضع لتقدير لجنة( جوائز أخرى " ب " إن إسناد الجوائز أو حجبها في خصوص القسم 

 .التحكيم 
 (جوائز التانيت و الجوائز األخر ى)ال يمكن إسناد جوائز بالتساوي  

 ز تنويه أ و منح أن تقدم طلبا للهيئةعلى الهيئات أو المنظمات التي تود إسناد جوائ
 .المديرة قبل إنطالق المهرجان 

 دوالر  3444القيمة المادية لكل جائزة من هذه الجوائز الموازية في حدود
 

 :  01الفصل 
 :تُعطى جوائز التانيت ألصحابها الحقوق التالية 

 التانيت الذهبي للفيلم الطويل -1-
 د 44.444لف دينار  تمثال خاص و منحة قدرها عشرون أ

 التانيت الذهبي للفيلم القصير -4-
 د   0.444تمثال خاص و منحة قدرها ثمانية آالف دينار

 التانيت الذهبي للفيلم الوثائقي -3-
 د 15.444تمثال خاص و منحة قدرها خمسة عشر ألف دينار  

 طويل الفيلم للالتانيت الفضي  -2-
 د  14.444 تمثال خاص و منحة قدرها عشرة أالف دينار

 القصير فيلمللالتانيت الفضي  -5-

 د  5.444 أالف دينار خمسةتمثال خاص و منحة قدرها 
 الوثائقي فيلمللالتانيت الفضي  -6-

  0.444أالف دينار ثمانيةتمثال خاص و منحة قدرها 
 طويل الفيلم لل البرنزيالتانيت  -7-

 د  3.444تمثال خاص و منحة قدرها ثالثة أالف دينار
 الفيلم القصير البرنزيالتانيت  -0-

 د  5.444أالف دينار خمسةتمثال خاص و منحة قدرها 



 :جائزة السيناريو  -9-
 14.444منحة قدرها عشرة آالف دينار 

 

 تدفع كل المبالغ المالية المذكورة أعاله بالدينار

 
 


