
 

 

 قرطاج للمحترفین  
 "شبكة"

   القانون المنظم
 
 

 التاریخ و المكان : 1الفصل 

 .أیام قرطاج السینمائیة وفق الشروط المحددة أدناه في إطار نوفمبر  3و   2، 1 أیام  " بتونسشبكة  " تنعقد ورشة 
 . ھداف األ: 2الفصل 

شبكة  تھدف  لشركاء ومنتجیھا،  مخرجیھا طرف من التّطویر، مرحلة في افریقیة، و عربیة أفالم  مشاریع تقدیم الى  ورشة 
 م.غیرھ أو وناشرین، وموزعین منتجین من عالمیین،

السینمائیة للفائزین الذین  شبكة ھي ورشة تنافسیة للحصول على منح مساعدة على تطویر األفالم ، یسندھا شركاء أیام قرطاج 
 تختارھم لجنة التحكیم.

 
 : وصف الورشة3 الفصل

  3لمدة    الذي ینتظمشبكة ھي ورشة مساعدة على تطویر األفالم تنظمھا أیام قرطاج السینمائیة ضمن قسم "قرطاج للمحترفین" ،  
 . دولیة تحكیم أمام لجنة  للدفاع عن مشروعھ أیام یدعى خاللھا المخرج 

 
 قبول المشاریع  شروط 4الفصل 

 مشاریع األفالم الطویلة الروائیة أو الوثائقیة  ال تقبل االّ  1
 ال تقبل اال المشاریع المقدمة من مخرجین و منتجین حاملین لجنسیة عربیة أو افریقیة   2
 فقط  عا واحدور یمكن للمخرج أن یقدّم االّ  مشال 3
 للمنتج أن یقدم مشروعین فقط كأقصى تقدیر   یمكن 4
 قصیرین أو فیلم طویل األقل فیلمین  للمخرج علىیجب أن یكون  5
 یجب أن یكون المنتج على األقل فیلمین قصیرین و فیلم طویل    6
 

 األفالماختیار طریقة  5 الفصل
أو وثائقیة من  و/    ألفالم طویلة روائیة    اریعمش      08اختیار  تمتختار ادارة أیام قرطاج السینمائیة  المشاریع تحت مسؤولیتھا . ی 

 كحد أقصى.مشاریع تونسیة   3من بینھا  مجمل الملفات المعروضة 
  

 تسجیل المشاریع 6الفصل 
 

  20/08/2021اخر أجل لقبول التسجیل 
 www.jcctunisie.orgترسل الملفات  فقط و بصفة حصریة  عن طریق الموقع الخاص بالمھرجان  -1
 على الموقع الرسمي للمھرجان.عبر االنترنت،یجب على المترشحین مأل استمارة التسجیل لورشة شبكة  -2
 ال تدرس إال الملفات الكاملة فقط -3
باللغة الفرنسیة و / أو باللّغة اإلنجلیزیة و / أو باللغة العربیة، على أن یقدّم   مشاریعھمیجب على المترّشحین أن یقدّموا  -4

 كّل مشروع في لغتین وجوبا. 
 

 یجب أن یحتوي الملف المقدم للتسجیل على : 
 ممضاة استمارة التسجیل مكتملة بدقة و  -
 وعملخص قصیر للمشر-
 / المخرج  مذكرة شرح النوایا من قبل المؤلف-
 في صفحة واحدة   لممعالجة للفی-

http://www.jcctunisie.org/


 

 

 میزانیة تقدیریة للمشروع -
 خطة تمویل المشروع -
 سیرة مھنیة للمؤلف و المخرج-
 سیرة ذاتیة و مھنیة للمنتج أو شركة االنتاج  -
 و المخرجرابط لمشاھدة اخر عمل منجز من قبل المنتج -
 

 المشاریع المختارة 7الفصل 
 

و یلتزم المشاركون بسریة المعلومة الى حدّ اعالن ادراة المھرجان    2021سبتمبر    30یوم  تتلقى األفالم المختارة اعالما بذلك  
 . عن البرنامج الرسمي للدورة 

 
 

 الدعوات و االستقبال  8الفصل 
 

 غیر.لیالي ال  4أیّام و  5مخرج و ذلك لمدّة للبتونس النّقل الجوي واإلقامة  المھرجان مصاریفیتحّمل 

 الجوائز " منح المساعدة على تطویر االفالم" و االلتزامات   9الفصل 
 

 التسجیل.قبل نھایة موعد  www.jcctunisie.orgیتم نشر قائمة المنح المسندة و المبالغ المخصصة لھا على موقع المھرجان
 تسند المنح كاملة  لمخرجي المشاریع الفائزة  -1
 على الفائزین امضاء وثیقة التزام  -2
شبكة" مع تثبیت  -جملة " بدعم من قرطاج للمحترفین    بإدراجیلتزم أصحاب المشاریع المتوجة بعد انھاء الفیلم وجوبا   -3

 مدة، شعار أیّام قرطاج السینمائیة ضمن جینیریك الفیلم و في كل وثائق الدعایة المعت
 مائیة بالنسبة لألفالم العربیة  أن یكون العرض األول عربیا اجباریا محجوزا ألیام قرطاج السین المنتجیلتزم المخرج و   -4
لألفالم   -5 بالنسبة  السینمائیة  قرطاج  ألیام  محجوزا  اجباریا  افریقیا   األول  العرض  یكون  بأن  المنتج  و  المخرج  یلتزم 

 االفریقیة . 
 حفل تسلیم الجوائز  10الفصل 

 
 قرطاج للمحترفین" عند نھایة أشغال ورشتي شبكة و تكمیل. " یقام حفل تقدیم جوائز 

 : تراتیب العامة11الفصل 

 . ھذا  القانون المنّظم وللقانون العام ألیّام قرطاج السنیمائیة احترام تعني المشاركة في" ورشة شبكة " 

م إدارة مھرجان أیّام قرطاج السنیمائیة ھي المخّول لھا وحدھا اتّخاذ أي قرار فیما یتعلّق بالنّقاط التي لم یتعّرض لھا القانون المنظّ 
 و/أو تأویلھ. 

 
 
 
 
 
 
 
 


